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„Věnováno na památku ušlechtilého činu klempíře
a vlastence Ludvíka Rubingera, zakladatele ochotnického
divadelního spolku v Nymburce roku 1860, a všem
ostatním, kteří jeho myšlence nedali zahynout.“

Úvod
Myšlenka vytvořit publikaci o nymburském souboru Hálek za poslední období se objevila už dříve, ale
zůstalo jenom u plánů. Když se přiblížilo 150. výročí založení Hálku, začal tento nápad dostávat konkrétní
podobu. Jasno bylo v tom, že knížka bude mapovat období z let 1980 - 2010 a naváže tak na sborník,
který byl vydán k oslavám 120. výročí založení Hálku v roce 1980 a popisoval jeho historii od založení
v roce 1860.
Velké rozhodování bylo o podobě záznamu událostí. Nakonec zvítězil nápad, že hlavní část knížky
budou tvořit články z dobového tisku, které doplní fotografická příloha. Hezky a s úsměvem se o tom
mluvilo, ale jen do okamžiku, než jsem se skupinkou přátel na konci léta 2010 poprvé vkročil do archivu
nymburského muzea. Na stole před námi byly stohy ročníků týdeníku Nymbursko, kterými jsme listovali,
hledali a fotili články související se souborem Hálek. Pátrání pokračovalo i v archivu v Lysé nad Labem
a články z obou míst se následně převáděly do textových souborů v počítači. Při výběru obrazové přílohy
mi rukama prošlo cca 2000 fotografií, různým způsobem jsem oslovil téměř padesátku lidí a organizací, za
kterými jsem cestoval nebo s nimi komunikoval písemně. Následné hodiny strávené u počítače při zpracování nashromážděných podkladů jsem se neodvážil spočítat.
Nakonec spatřila světlo světa publikace, do které se právě díváte, zachycující, kromě souboru Hálek,
i další ochotnickou divadelní a kulturní činnost v Nymburce v letech 1980 - 2010.
Vítek Špinka
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Nymburská divadelní scéna 1980 – 1989
Než se začtete do prvního bloku vyprávění o historii nymburské divadelní scény, vezměte prosím na vědomí,
že hlavním cílem publikace bylo zachytit, popsat a pokud možno stručně předložit důležité dějinné momenty
lidem od nymburského divadla, jeho přátelům a všem ostatním, kteří se o tom chtějí něco dozvědět.
V osmdesátých letech dvacátého století navazuje soubor Hálek na předchozí plodné období úspěšnou
činohrou a dětskými hrami.
Je třeba zmínit první nastudování Mikuláše Dačického z Heslova v roce 1984, benefiční představení
O. Vencourové Stromy umírají v stoje roku 1982, Čapkovu Matku roku 1982 s M. Kubáčkovou v hlavní roli,
Starou historii 1983 s cenou pro M. Ropka, skvělé představení Caesar v roce 1987 s J. Krejčíkem, Z. Válkem
a J. Paulů v hlavních rolích, Generálku s L. Koláčnou, první z budoucích tří nastudování představení Casanova
1988 se Z. Válkem a J. Pospíšilovou, Kde zimostráz nekvete 1981, detektivní veselohru uvedenou na Silvestra
1982 Policajti kontra bába Hopkinsová, benefiční představení tisícího vystoupení J. Paulů Hrátky s čertem
v roli otce Školastika v roce 1987, velice oblíbenou muzikálovou hru Nezapomeňte na Herostrata 1988
a úspěšné představení Amadeus s J. Teperem v roli Mozarta pod režijním vedením Radana Ruseva.
V pohádkové tvorbě jsou k vidění, kromě jiných, i díla členů souboru. Nejproduktivnějším autorem
a režisérem pohádek i klasických představení je J. Paulů, jehož díla jsou publikována agenturou Dilia
(Námluvy princezny Georgíny, Nesnáze draka Bracha aj.). Další autorská pohádka O vodníku Leknínkovi
pochází z dílny J. Krejčíka. Do popředí se také pomalu dostává pohádka nymburského autora Jiřího Tepera
Ferda mravenec, která v budoucích třiceti letech získá velikou popularitu a je uváděna v několika obnovených premiérách. V prvním nastudování v roce 1979 ústřední dvojici Ferdy a Berušky tvořili Čestmír Řízek
a Dana Lorenzová – Vaníčková, společně s autorem Jiřím Teperem v roli brouka Pytlíka.
Oblast poezie představují pořady I. Ceeové, A. Bondarczukové a částečně J. Řehounka, který se v závěru
osmdesátých let objevuje s divadelní skupinou Vrtník. Dominantní postavení v oblasti poezie má z nymburských postav E. Hrubá se svým experimentálním studiem, divadlem Klumlad, divadlem Adi.E. a představením jako Klopýtání a Kardiogram blázna, se kterými se úspěšně prosazuje na přehlídkách a soutěžích.
Společně s tím je aktivním dopisovatelem tehdejšího týdeníku Nymbursko a činovnicí v Klubu mladých.
Současníkem Klubu mladých v Nymburce je vznikající Divadlo hudby, jehož představitelem je M. Mejstřík.
Pod jeho režií vznikají klubové pořady s poezií, monology klasického dramatu a nejčastěji pásma o skladatelích vážné hudby a jejich životě. Členové divadelního souboru Hálek se těchto pořadů také účastní.
Celá osmdesátá léta se soubor Hálek účastní zájezdů a soutěžních divadelních přehlídek, na kterých získává ocenění a několikrát nominaci na postup do vyšší soutěže amatérských divadelních spolků. Významnou
událostí je také pravidelné pořádání Středočeských divadelních her v nymburském divadle. Při této postupové přehlídce hostovalo ve městě několik souborů se svými hrami a s nimi pochopitelně i soubor Hálek.
Nástupem devadesátých let tento festival z Nymburka zmizel. Důležité je brát na zřetel skutečnost, že
80. léta dvacátého století byla poslední etapou, kdy v zemi vládl totalitní systém komunistické strany,
která spadala do tehdejšího bloku východních zemí, pod kontrolou Sovětského svazu. V té době nebylo
moc příležitostí jak rozumně trávit volný čas a hlavně se, do jisté míry, svobodně seberealizovat. Prostředí
divadelního spolku tyto možnosti dávalo, proto i členská základna Hálku byla dostatečně široká. Nástupem
nové, svobodné doby v 90. letech došlo pochopitelně k úbytku aktivních členů.
Poznámka: Z důvodu maximálního zachování autenticity jsou články k jednotlivým pořadům v kapitole Nymburská
divadelní scéna 1980 - 1989 uvedeny v původním znění a neprocházely jazykovou úpravou. Datum u názvu článku
představuje datum vydání týdeníku Nymbursko nebo datum premiéry či obnovené premiéry představení. V případě
většího rozsahu článku došlo k jeho zkrácení a zachování podstatné části týkající se souboru Hálek.
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1980

3.1.

Předvánoční a vánoční koncert

Dvanáctý prosinec přivítal předvánoční koncert bílou sněhovou pokrývkou. Lidé přicházeli do Hálkova divadla s vločkami na límcích
kabátů, ve vlasech, i tvářích. Příjemné teplo
dýchlo na studené obličeje.
Druhý vánoční koncert nebyl o nic chudší.
Vystoupil pěvecký sbor KDŽ Hlahol, dále recitační skupina divadelního souboru KDŽ Hálek,
vedená Irenou Ceeovou za doprovodu kvarteta
lesních rohů.
Oba koncerty důstojně přivítaly svátky klidu
a pohody. Škoda, že hudební okruh posluchačů
na Nymbursku je nápadně malý. Pořadatelem
byl kulturní dům železničářů.
Eva Hrubá

1979, Ladislav Pešek a Jana Habartová - Štychová po besedě o divadle.

1980

17.1.

Divadlo nejsou jen herci . . .

1980

24.1.

Dobrý den, děti

Sedím pod jevištěm, napravo ode mne nápověda, nalevo
osvětlovač a přede mnou spousta páček a knoflíků, za kterými se skrývá světlo nebo tma. Štěrbinou vidím herce
a jejich potem orosené tváře. Nápověda (Zdena Červenková)
sleduje text, aby v případě „výpadku“ vypomohla. „Není to
lehká práce, je zodpovědná. Někdy, když jsou ve hře dlouhé
monology, musím „naťukávat“ dost často. Stále být ve
střehu a souznít s dějem na jevišti“. Ani osvětlovač (Mrňavý,
Kňap, Jurkovič) si nemůže dovolit zaspat. Řídí se textem. Na
něm záleží, zda se na jevišti rozbřeskne den, zazáří slunce,
nebo se zableskne. Divadlo, to nejsou jen režisér a herci.
To je oponář (]. Šubrt) v černém zákulisí, Jan Krupička kulisák a muž pro všechno, inspicientky (Ivana Švarcová, J.
Poláčková), které upozorňují herce a připravují k výstupu,
zvukaři (Kolář, ing. Cee) bez jejichž efektů si divadlo nedovedeme představit. Kostyméři a maskéři, pod jejichž rukou
se člověk mění v herce. Ale i ti, kteří jsou mimo zákulisí
a jeviště. Uvaděči, šatnářky, prodavačka ve stánku s občerstvením (Jana Švarcová), která má stále plné ruce práce Zápis ze schůze výboru DS Hálek v roce 1976.
a pro každého milý úsměv, ale i pokladní, topič a v neposlední řadě Karel Lebduška, který nad tím vším bdí
a prázdné divadlo pozdě v noci zamyká, aby zase druhý den mohl otevřít.
Eva Hrubá

Jednu z velice pěkných akcí připravil Jan Řehounek z programového oddělení KDŽ Nymburk. Klobouk
dolů před iniciativou Jiřího Tepera, Edwarda Mancewicze, Aleše Misaře, kteří dobrovolně pomohli Janu
Řehounkovi jeho Pohádkové dopoledne s broukem Pytlíkem uskutečnit.
Malý sál kulturního domu železničářů se zaplnil. Přišla děcka společně s babičkami a dědečky, přišli
i chlapci a děvčata z dětského domova. Z pozadí opony se vynořil mladý muž. „Dobrý den, děti,“ začal,
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„jestlipak víte, kdo jsem? Nevíte? Já jsem brouk Pytlík a mne si vymyslel Onřej Sekora.“ Muž pomalu oblékal
kostým a stával se z něho brouk Pytlík. Když zmizela poslední část převleku z velikého igelitového pytle,
stál již mezi dětmi „opravdický“ brouk z pohádky. Jeho hlas se změnil, chůze i pohyby také. Jiří Teper ztvárnil postavu vynikajícím způsobem. Jeho nápadité dialogy s dětmi a přístup k nejmenším byl
obdivuhodný. Zaktivizoval děcka natolik, že
téměř bez ostychu spolupracovala. Na černé
tabuli společně s dětmi kreslil další postavičky
Sekorovy pohádky. Herecký i malířský výkon
Jiřího Tepera přesvědčil o jeho talentu a umění
improvizace. Závěr dopoledne patřil čtyřem filmovým pohádkám: Bolek a Lolek, Jen počkej,
O medvídkových automobilových příhodách
a v první řadě o Ferdovi Mravenci. „Vytvořit
pro děti odpoledne s živým hrdinou z pohádek, je výborný nápad. Kdy a kde se zrodil?“
ptám se vedoucího programového oddělení
Jana Řehounka.
Když jsem byl malý, chodil jsem na podobné besídky s filmem. Na tomto základě jsem vymyslel toto:
„Jiřího Tepera jsem požádal o spolupráci proto, že mi jeho herecký projev a mistrovská improvizace zaručila navázání kontaktu s dětským divákem.“
„Jak jsi přijal tuto nabídku předstoupit před dětmi na besídce?“ obracím se na Jiřího Tepera.
„S nadšením. Brouk Pytlík je hezká postava a tak jsem ji rád přijal. Zahrát si sám před dětmi je velice
příjemné a přitažlivé.“

1980

24.1.

Výroční „Hálek“

1980

26. 1.

Ale, ale, páni čerti

Začátkem ledna se sešli členové divadelního souboru Hálek v malém sále KDŽ v Nymburce, aby společně
zahájili členskou schůzi k 120. výročí Hálku.
Po krátkém zahájení (Pavel Cee) uctili přítomní minutou ticha památku několika členů, kteří odešli z řad
hálkovců. Jednání otevřel referát I. Ceeové o činnosti souboru za rok 1979. K významným výročím byla
nastudována slavnostní představení. SDH byly dobře připraveny a obě hry DS Hálek ,,Kočičí hra“ a pohádka
,,Ferda Mravenec“, reprezentovaly dobře. Hra v režii ing. Fr. Málka ,,Kočičí hra“ se umístila v okresní soutěži
v Sadské na prvním místě a čeká ji postup do krajské soutěže. Dále I. Ceeová přednesla plán na rok 1980.
Z mnoha akcí jmenujme například zájezdy s ,,Kočičí hrou“ na Pojizerské hry, s pohádkou ,,Ale, ale, páni
čerti“ do Chomutova, uspořádání výstavy k 120. výročí a vydání almanachu za poslední období činnosti
souboru, na kterém pracuje J. Paulů. K. Lebduškovi a soudruhu Kosmákovi bylo navrženo vyznamenání
Zlatého odznaku J. K. Tyla, soudružce Macháčkové předáno čestné uznání. V následujícím projevu vedoucí
souboru ing. Fr. Málek připomenul význam Hálkova divadla v minulosti i dnes. Hovořil o obohacení kulturního života ve městě, o mateřském jazyku a především o obětavé práci režisérů (Ceeová, Krejčík, Válek,
Paulů). Poděkoval za pomoc KDZ a MěstNV při uskutečňování divadelní činnosti. Po diskusních příspěvcích
poděkoval zástupce zřizovatele souboru KDŽ J. Řehounek všem za velice pěknou činnost souboru. Ocenil
tvrdou dřinu herců - amatérů, pro které jedinou odměnou je potlesk. Připomenul 120. výročí, které celý
soubor zavazuje k další trvalé a pravidelné práci.

Pohádku pro děti ,,Ale, ale, páni čerti“ nastudoval divadelní soubor Hálek. A co teprve pohádka Ferda
Mravenec, která byla tímto souborem hrána ve Středočeských divadelních hrách a našla tolik malých i vět-
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ších obdivovatelů, že herci proto museli hru několikráte opakovat a dokonce připravili i pěknou besedu, aby
si děti mohly se svými pohádkovými postavičkami popovídat trochu blíže.

Ale, ale, páni čerti!, 1980, J. Běhounek, L. Koláčná a S. Kubín.

1980

13.3.

Pohádka ,,Ale, ale, páni čerti“. Zleva: J. Krejčík v roli dědečka Majoránka,
Jiří Běhounek jako čert Zápražka, Stanislav Kubín jako čert Kulajda a Bohumil Švarc jako hajný Sojka.

„Ušišlaná“ pohádka

První březnové dopoledne uvedlo nymburské Hálkovo divadlo v nastudování amatérského souboru
Hálek pohádku ,,Námluvy princezny Georgíny“. Režisérem i autorem byl Jan Paulů.
Malý královský rarach uvítal obecenstvo a za
jeho zády se rozevřela opona. Na scéně se objevila královská komnata. Přišly i dvorní dámy,
chůva, královský posel, jazykovědec s učitelem
tělocviku, princové, ale především král s princeznou. A to už se rozehrál děj, který malé
diváky zcela zaujal. Nápaditá pohádka s řadou
akcí a legrace, ale v první řadě výchovná, se
zaměřením na správnou výslovnost, kdy hlavní
ideou pohádky je naučit celé ušišlané království (a tím i malé diváky) vyslovovat jedno
těžké písmenko z abecedy. V našem případě Ř. Námluvy princezny Georgíny, 1980, F. Bárta a D. Lorenzová - Vaníčková O pěkné a bohaté kostýmy se postarala Helena Štěpánková jako princ Řehák a princezna Georgína.
Bohatová za spolupráce Jany Švarcové st. Scénu připravil Jan Krupička s kolektivem. Maskérem byl Jiří
Bohata a Daniela Pertlíčková. Zvukové efekty měl na starosti Ladislav Kolář, světlo v sále a na scéně Miroslav
Ropek a Stanislav Mrňavý a v nápovědní budce seděla Věnceslava Tomšů. Herecké výkony byly opravdové
a přesvědčily o vynikající úrovni blízké profesionálnímu provedení. V první řadě hlavní postava - pan král,
kterou ztvárnil Stanislav Holík, ale i výkony všech ostatních -Františka Bárty, Jaroslava Rady, Josefa Krejčíka,
Jiřího Běhounka, Miroslava Fišera, Václava Dvořáka, Stanislava Kubína a Bohuslava Švarce (hrál se zraněným
kotníkem), Zdeňky Markové a mladých - Dany Lorencové (odehrála jednu ze svých prvních větších rolí), Ivany
a Jany Švarcové, Evy Boháčkové a Ivany Hájkové, byly přesvědčivé a bez komentáře.
Na práci a všechnu tu starost okolo jsem se zeptala autora a režiséra Jana Paulů. „Tuto pohádku jsem
napsal v roce 1962. Byla vydána v Dilii a je jednou z nejvydávanějších. Psal jsem ji se záměrem pobavit
děti předškolního věku.“
„Jak trvá dlouho, než napíšete divadelní pohádku?“ ,,To se stydím říct. Psal jsem ji tři neděle. Když mám
nápad, tak okamžitě píši, aby mi neutíkaly souvislosti. Nikdy nepracuji déle než šest neděl. Potom teprve
upravuji, vyškrtávám, nebo dopisuji.“ „A teď k samotnému nastudování hry, jaké byly zkoušky?“
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„Zkoušek nebylo tolik, kolik bych potřeboval. Okolo dvaceti. První byly takové vyškrtávající. Něco jsem
musel zkrátit, aby se děti nenudily a přizpůsobit jazyk dnešnímu. Pohádka je zaměřena na komického krále,
který v nastudování Stanislavem Holíkem se hraje s odstupem let již potřetí. V roce 1963 tato pohádka
zachránila řetěz nepřetržité hálkovské činnosti, to bylo v době uzavření divadla, kdy se nedalo hrát. Odjížděli
jsme tehdy na přehlídku Pojizerských her do Dobrovice. S kolektivem se mi pracovalo velmi dobře. Někdy
byl rámus, ale to musí být, aby to, jak se říká, jelo. Záměrně jsem obsadil do rolí mladé talenty.“ Divadlo se
zatím vylidnilo. Byl čas klidu a odpočinku mezi dopoledním a odpoledním představením. Neměla jsem již
důvod rušit. Skleněné dveře zanechaly za sebou mou siluetu.

1980

27.3.

Hálku je 120 let

1980

1.5.

Koutek poezie

V letošním roce oslavuje své historické výročí jedno z největších kulturních těles v Nymburce - divadelní soubor Hálek. Již 120 let nepřetržité činnosti má toto nymburské amatérské divadlo velký podíl na
zabezpečování a rozvoji kulturně výchovné činnosti ve městě. U příležitosti tohoto jubilea, 120 let trvání
souboru, se konala slavnostní beseda, na kterou pozval předseda Městského národního výboru v Nymburce
R. Sutter dlouholeté členy souboru. Zde byly nejaktivnějším členům předány odměny a čestná uznání rady
Měst NV. Tím byla zdůrazněna pozornost, kterou městský národní výbor věnuje záslužné práci členů divadelního souboru. Přejeme jim do dalších let mnoho úspěchů v jejich náročné činnosti, kterou vykonávají
pro kulturní vyžití občanů města a širokého okolí.

Vážení přátelé, dnes vám představujeme básnířku Evu Hrubou,
vašeho poradce a naši dopisovatelku. Její verše čtou čtenáři již
několik let v časopisech a denících (Literární měsíčník, Tvorba,
Voják, Mladý svět, Svět práce, Svoboda, Rudé právo) a poslouchají
v rozhlase, na poetických večerech, poslední byl v pražské Viole.
Nedávno odevzdala básnickou sbírku do nakladatelství Mladá
fronta.
„Co mám říct o poezii? Poezie je právě taková, jako život.
Nedívám se na ni přes růžové brýle. Píši o všem, co mě vyrušuje
z klidu a nedá spát. Píši tak, aby mi čtenář porozuměl, protože
autor má souznít s člověkem, aby když si přečte báseň, mohl říci
— ano i tak to cítím já.

Eva Hrubá v jednom ze svých představení v 80. letech.

1980

4. 9.

Slavnostní představení souboru Hálek

Dne 5. září 1980 bude uvedena nová premiéra divadelního souboru Hálek. Bude jí komedie Ladislava
Stroupežnického, prvního dramaturga Národního divadla po požáru, autora první české realistické hry Naši
furianti, „MIKULÁŠ DAČlCKÝ Z HESLOVA“.
Hru nastudoval s hálkovským souborem Jan Paulů a vystupují v ní téměř všichni známí členové souboru. Oba díly nazvané Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová spojuje ústřední postava středověkého
básníka, písmáka a kutnohorského občana, urozeného pána Mikuláše Dačického z Heslova, kterého vytváří
na hálkovské scéně Zdeněk Válek.
Kostýmní výpravu převzala televizní kostymérka a hálkovská spolupracovnice Emilie Jahodová, masky
vytváří zasloužilý pracovník Čs. televize Míla Fadrhons. Pro hru převzal výpravu Jaroslav Košvanec, výtvarník KDŽ. V souboru obou dílů vystupují známí členové. Nejstarší účinkující je Růžena Kachlíková, ale ve hře
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se také představí nové členky souboru, Dana
Lorencová, Jana Habartová, Jana Švarcová
a nejmladší Eva Boháčková v roli raráška na
hradě Zvíkově.
Rozmarnými komediemi o frejíři Mikuláši
Dačickém z Heslova jsme chtěli upozornit na
krásu české klasiky a přiblížit povahu tohoto
frejíře a gurmána a milovníka českého vína,
ale především dobrého člověka, který prospíval hornímu lidu na Horách Kutných, byl
ryzím Čechem a stálým kritikem všech těch
alchymistů, šmelířů, měšťáckých přisluhovačů,
bezpráví a zlodějin, které pod rouškou admi- Mikuláš Dačický, 1980, J. Habartová - Štychová a Z. Válek jako páže a Mikuláš
nistrativy Rudolfa II., se dály v zemích českých. Dačický.
Vybrali jsme tu hru, protože je veselá i vážná, rozmarná, ale o závažném, zejména ve své druhé části. Je
v ní o čem hrát a my víme, jak rádo má obecenstvo výpravné historické hry.
Zajisté, že příběhy Mikuláše Dačického neřeší současné závažné společenské problémy, v každém případě však napadá hra měšťáctví v jeho odvěké podobě. Hra je stará 90 roků. Její napsání a úspěšná
premiéra v Národním divadle spadá právě do období, ve kterém Ladislav Stroupežnický seděl v hledišti
Hálkova divadla rok po premiéře Našich furiantů. A inscenace hry dále připomíná 130. výročí narození
Ladislava Stroupežnického. Proto také ve vyzdobeném hledišti Hálkova divadla na čtyřech slavnostních
představeních budou vzpomenuta tři data: 120 let Hálku, což znamená sto dvacet plných sezón, z nichž
ani jediná nebyla vynechána. 120 let od narození malíře Alfonse Muchy, světově proslulého malíře plakátů
Sarah Bernhardové, jehož dílo zdobí oponu Hálkova divadla a konečně 130 let od narození autora komedie
Ladislava Stroupežnického. Hálkovský soubor, který po několika letech opět zahajuje svou sezónu začátkem
září, se těší na své obecenstvo.
Jan Paulů

1980

16.10.

Křoví na jevišti

„Křoví “, tak se říká těm, kteří na scéně divadla
stojí jakoby v pozadí. Nemluví, nehrají, na jevišti
se objeví třeba jen jednou za hru. Ale jsou právě
tak důležití jako herec s velkou rolí. Bez nich by
hra nebyla hrou a vlastně ani divadlo divadlem.
Bez statistů prostě nejde hrát.
Jedním z nich ve hře Mikuláš Dačický
z Heslova je Jaroslav Rada, havíř, který spolu
s ostatními statisty – havíři na scéně odehraje
svou roli právě tak dobře a zodpovědně jako
hlavní představitel. A protože Jaroslav Rada je
dlouholetým členem souboru Hálek a odehrál řadu výborných rolí, položila jsem mu otázku: Jaké to je dělat na
divadle „křoví“ ?
Je mi nakonec jedno, co hraji, protože to dělám s láskou, ať statistu nebo větší roli. Žádná hra se neobejde bez
nich a někdo je musí hrát. Někteří herci se cítí podceněni, ale já i tady, právě jako havíř v Dačickém, splním svůj
úkol. Už jen atmosféra a kolektiv mě dokáží uspokojit. Středočeské divadelní hry jsou pro mě takovou slavností
a vůbec je to čest pro celé město, že se do Nymburka sjedou nejlepší herecké amatérské soubory, aby předvedly
vrcholnou divadelní kulturu, kterou nejen město, ale i celý československý stát nesmírně potřebuje.

13

1980

23.10. Hálek v Jizbicích

Hezké sobotní odpoledne prožilo 120 nejmenších i větších dětí z ]izbic – Zavadilky, při zhlédnutí pohádky Námluvy
princezny Georgíny, kterou předvedl divadelní soubor Hálek
KDŽ v Nymburce. Nymburští ochotníci přijeli s velkým elánem
a chutí a předvedli výkon, na který jsme zvyklí při návštěvách
divadelních představení v Hálkově divadle v Nymburce. Výkon
všech malých i velkých herců zaslouží poděkování za příjemné
chvíle, strávené při představení. Pohádka splnila svůj pedagogicko-výchovný cíl - správnou výslovnost dětí.
D. Brhelová

Zvací dopis na první zkoušku hry Nejkrásnější válka od
režiséra J. Paulů, 1980.

1980

6. 11.

Středočeské divadelní hry skončily

Druhý týden Středočeských divadelních her v Hálkově divadle v Nymburce
byl zahájen ve čtvrtek 23. října 1980 dopoledne pohádkou Jiřího Kafky
a Tomáše Masáka „Enšpígl, král šibalů“ v provedení divadelního souboru
Doprapo z Prahy.
Ovšem závěrečný večer a vyvrcholení celých her patřil nymburským amatérům souboru Hálek. Uvedená hra Ladislava Stroupežnického „Mikuláš Dačický
z Heslova“ v režii Jana Paulů, je pojata herci s vysokou zodpovědností a citem pro
mluvené slovo. Herecké výkony všech, v první řadě hlavní postavy Zdeňka Válka,
dále ing. Vladimíra Rozlivky, Jana Paulů, Růženy Rachlíkové, Marie Kubáčkové, Evy
Jurkovičové a Josefa Krejčíka a vůbec všech dalších, které bych musela postupně
vyjmenovat, se shodovaly s herectvím profesionálním, jen ve svém vztahu k divadlu ho ještě převýšily. Vždyť jedinou odměnou amatérů jsou roztleskané dlaně.
Mikuláš Dačický je v soukromí velice skromný a přemluvit ho k rozhovoru
dá pořádnou fušku.
„Pane Mikuláši, jste mistrem v obsluze svého kordu, trénujete šerm?“ „To
víte, že ano. Náš souboj musel být předem dobře připraven, jinak bychom se
doopravdy posekali. Ale raděj vám povím tři malé příhody, důkazy toho, jak
není lehké nosit kord za pasem. Jednou se mi zapíchl do stoličky. Cítil jsem, že
za sebou něco tahám, nakonec to dopadlo dobře. Jednou zas, nechtíc, jsem si
navlékl na špici kordu plecháček. Právě jsem si zpíval a lidé se smáli. Říkám si,
to zpíváš asi pěkně špatně, ale potom mi to došlo. A třetí příhoda rozesmála
zase muže. To když jsem chodil po jevišti s kordem na půl žerdi. No a čím víc
jsem snažil dostat se nenápadně z takové situace, tím víc se publikum smálo.“
„Děkuji vám za rozhovor, pane Dačický, ale přeneseme se do dnešní doby.
Váš herecký výkon je obdivuhodný...“ „Ne to ne. Tato role byla pro mne největším náporem na fyzickou stránku. Za každé vystoupení vypotím nějaké to
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deko své váhy. Kostým je těžký, váží dvacet kilo a pak se v něm pohybujte. A samotná hra? Odstupem
času docházím k názoru, že zůstávám hře dlužen. Pracovalo se nám na její realizaci velmi dobře. Hlavní
zásluhu na tom má režisér Jan Paulů, s kterým se velmi dobře dělá. Ale i tak si myslím, že by bylo zdravé,
kdyby k nám do souboru přišel zase jednou profesionální režisér. Bylo by to jako transfuze. Moc vzpomínám na práci nymburského Jiřího Škorbise, velice vzácného člověka, který pracoval ve všech oblastních
divadlech a náhle odešel po uvedení Našich furiantů. Potom také vzpomínám na Přemysla Vrhela, dirigenta
Hudebního divadla v Karlíně, který má velké zkušenosti v oblasti hudební komedie. I když se nám mnohdy
zdálo, že nás žene do takového tempa, které nemůžeme uhrát, přece jen se v závěru ukázalo, že jeho zkušenosti jsou pro nás velkým přínosem do budoucna.“ Říká Zdeněk Válek – Mikuláš Dačický z Heslova.
Malý medailonek
Růžena Ráchlíková odehrála na scéně Hálkova divadla spoustu rolí vážných i komických, tentokráte
vystupovala ve své padesáté sedmé divadelní scéně v roli Salomeny.
„Jak se vám hrála Salomena?“ „Výborně. Kritizovat nemohu, to posoudí divák, ale hrálo se mi dobře.“
„Jaký je to pocit stárnout jako herec?“ „Já to nepociťuji. Začínala jsem v divadle jako čarodějnice
a mladý obor jsem hrála strašně málo. Proto snad nepociťuji stárnutí.“
„Hrála jste tedy jako mladá role starších žen. Nevadilo vám to?“ „Ne, spíš naopak. Víte, spisovatel Karel
Čapek řekl: „Být mladý, to není žádný kumšt, to dokáže každé tele, ale být starý, to je kumšt.“ A k tomu se
na sto procent přikláním.“
„Neunavují vás zkoušky a vůbec divadlo?“ „Po premiéře našich furiantů mi lékař zakázal hrát. Rozstonala
jsem se se srdcem. Ale bez divadla být nemohu. Takovou roli, jako je Čapkova Matka bych už asi těžko
mohla hrát, ne že bych to nedokázala, ale pro fyzický fond.“
„Kolik let jste u divadla“ „Přesně od 24. září 1924.“
„Máte nějakou svou oblíbenou roli?“ „Ne. Měla jsem ráda i menší role právě tak jako titulní. Jen jednou
jsem měla opravdu velkou trému. To, když jsem měla hrát šestnáctiletou a doma jsem už měla devítiletého
syna. Ale náhodou to dopadlo dobře.“
Popřála jsem Růženě Ráchlíkové hodně zdraví a právě tolik pěkných rolí, na které se jistě všichni divadelní diváci těšíme.
Hrajeme rády
Mladými tvářemi v souboru Hálek jsou dvě studentky Eva Boháčková (učňovská škola obchodní) v roli
Petra a Jana Habartová (gymnázium) v roli panoška. Své první větší role zahrály velmi dobře, a proto jsem
obě trochu vyzpovídala.
„Jak jste se dostaly k divadlu?“
Eva: „Jako žákyně druhé třídy mě vybrali ve škole a tak jsem se dostala poprvé do divadla a hrála jsem květinku. Moc se mi to líbilo a od té doby hraji. Je to zajímavá činnost, která mě baví. Petr se mi hrál moc dobře“
Jana: „Já jsem chodila pět let do LŠU do dramatického kroužku. Poprvé jsem hrála ve hře „Broučci.
“Dnešní role panoška je pěkná a především s panem Válkem se mi hraje moc dobře.“
„Co škola, nevadí vám divadlo v učení?“
Eva : „Ne, já se roli neučím. Stačí mi, když si ji čtu při zkouškách. Zatím mé role nebyly tak veliké, aby
mi zabíraly hodně času.“
Jana: “I mně to stačí při zkouškách. Nemusím se texty učit. Přijde to samo. Kdybych doma biflovala,
nebylo by to tak prožité. “
Na Janu Habartovou ještě prozradím, že zpívá v souboru prof. Navrátila na gymnáziu a že vystupovala
v televizním seriálu „Zpívá celá rodina“ a že měla trému jen při prvním natáčení, právě tak, jako při premiéře na divadle. Je dobře, že soubor Hálek má ve svých řadách mladé a nadějné tváře, mezi které patří
i Dana Lorencová, Jana Švarcová, což je pro amatérské divadlo cennou devizou.
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Krátké zhodnocení
O krátké zhodnocení Středočeských divadelních her jsem požádala předsedu souboru Hálek při KDŽ
Nymburk ing. Františka Málka.
„SDH ve svém ideovém rázu jsou prakticky po celý rok nezastupitelné. Osobně se domnívám, že proti
dřívějším ročníkům byly herecké výkony na vysoké úrovni, tak i scény a režie. Naše představení, „Mikuláš
Dačický z Heslova“, které uzavíralo SDH, se k této úrovni důstojně přiřadilo. Jsem rád, že toto představení
přispělo k významnému výročí 130 let narození autora a bylo tak vzpomenuto velkého přínosu pro českou
kulturu vůbec. Tak, jak bylo představení v závěru provedeno, bude důstojně reprezentovat soubor na okresních soutěžích a věřím, že také na celostátní přehlídce železničářských souborů v Chomutově. Mám velkou
radost, že naše hra „Ferda Mravenec“ v režii Zdeňka Válka byla přijata do přehlídky „Rakovník dětem“, která
je soutěžní a postupová až do naší černé Ostravy. Tak co bychom si mohli víc přát?“
Připravila Eva Hrubá

1980

27. 11. Okresní přehlídka v Sadské

Místní národní výbor, Okresní kulturní středisko
Nymburk, ZO SSM a Osvětová beseda v Sadské pořádají na
počest 35. výročí osvobození a 36. výročí SNP VI. okresní
přehlídku amatérských divadelních souborů.
22. listopad byl věnován hostu přehlídky souboru Hálek
KDŽ Nymburk, který pro děti připravil pohádku Námluvy
princezny Georgíny. Pro dospělé diváky sáhl režisér J. Paulů
do pokladnice starších děl a nastudoval se souborem hru
L. Stroupežnického Mikuláš Dačický z Heslova. Renesanční
postava Mikuláše Dačického se představila divákům ve
dvou rozmarných aktovkách - Zvíkovský rarášek a Paní
mincmistrová.
Všechna představení se konají v sále místního kina
v Sadské.
Památeční zápis v kronice DS Hálek od Vladimíra Menšíka
a Františka Filipovského z roku 1980.

1980

6. 12.

Osvěžovna

Vypadá jako malá prosklená chatka, za jejímiž
okny místo květin voní čokolády, oplatky, bonbóny
a místo zvonku cinkají sklenice s limonádou, pivem
či vínem. Z malého otevřeného okénka se táhne
líně, jak kočka přes ulici, aróma čerstvé uvařené
kávy. Kdybyste zaklepali na dveře a vešli, přivítá vás
Jana Švarcová, vedoucí tohoto domečku v budově.
,,Co si přejete?“ „Prosím jeden minirozhovor.“
Ano, jsme v Hálkově divadle. Osvěžovna, jak říkají
malému kiosku, je právě tak důležitá jako křesla
v hledišti, nápověda za scénou, čí věšáky v šatně „Veřejná soutěž pupků“, estráda ze začátku 80. let, vlevo Karel
foyeru. Práce J. Švarcové je především náročná Schuh, vpravo Zdeněk Ulrych.
na čas. Pokud je divadelní sezóna, je v divadle téměř každý den. Na osvěžovnu připadne i polovina dovolené.
Z práce utíká přímo do kiosku, je na každé zkoušce. Tentokrát o SDH byla v divadle od rána až pozdě do noci.
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Na otázku, jaké jsou její povinnosti, mi Jana Švarcová odpověděla: „Mou povinností je zajistit občerstvení všem souborům od jejich příjezdu, až po odjezd. Během divadelních her je mnohem víc práce, ale
pomáhají mi členové našeho souboru, kterým za to moc děkuji. Práce je opravdu náročná na čas, nebýt
toho, že celá naše rodina žije divadlem, nešlo by to snad ani dělat. Mám divadlo ráda, lidi kolem něho a tak,
když sama nehraji, vypomáhám ještě jako kostymérka, ráda svým kolegům uvařím kávu a připravím, o co
si žádají.“ Na Janu Švarcovou ještě prozradím, že to s amatéry a divadlem táhne už deset let.

Nejkrásnější Čarodějnice

„Hraji nejraději v pohádkách. Moje první hra byla Zlatovláska. Potom přišly i větší role, například ve
Fidlovačce, v operetách. Takže nehraji jen pohádky, ale ztvárňovat pro děti na jevišti postavy, je něco
okouzlujícího,“ říká Lenka Koláčná. ,,Teď jsi hrála čarodějnici v Krejčíkově pohádce ,,O vodníku Leknínkovi“
a musím podotknout, že nejkrásnější, ovšem, nemrzí tě, že jsi obsazována do rolí čertic, čarodějnic atd.?“
,,Nemrzí. Hraji je mnohem raději, než třeba princezny. Víc v těchto rolích mohu prosadit sama sebe.“
,,Na SDH jsem tě viděla v divadle každý večer, co ti hry přinesly?“ „Především poučení. Viděla jsem
všechna představení a moc dobře jsem se pobavila. Hry jsou ukázkou amatérské práce a naše setkávání
tady v Nymburce je vždy přátelské.“
Připravila Eva Hrubá

1981

29. 1.

Mám divadlo ráda

„Tak už pojď na scénu.“ „Je čas.“ Herec si dopíná knoflíky
na kostýmu, letmo se prohlédne v zrcadle. Na jevišti je přesně
a včas.
Takové je zákulisí každé hry. Taková je práce inspicientek. Stojí
za závěsem, sledují text, dbají, aby herci měli v pořádku rekvizity,
dávají pokyny oponáři a zvukaři, ale především upozorňují herce,
kdy je čas jít na jeviště. Inspicientky v divadelním souboru Hálek
KDŽ Nymburk jsou Růžena Klicperová, Zdenka Červenková, Iva
Švarcová a Jaroslava Poláčková. Všechny mají svou práci v divadle rády. Jinak by to ani nešlo. Jaroslava Poláčková má za sebou
přes 250 divadelních her a to byl dost velký důvod pro mé zvědavé otázky. „Jak jsi se dostala k divadlu?“
„Do divadla mě přivedl Jan Paulů v roce 1974. Od té doby jsem
byla inspicientkou téměř v každé hře, která se hrála. Má první
hra byla ,,Děti Slovače“ v režii J. Paulů. Z nejoblíbenějších to byly
,,Veřejný žalobce“ v režii ing. Miloty, ,,Nymburská rychta“ a ,,Mikuláš
Dačický“ v režii J. Paulů a ,,Nebe na zemi“ v režii Zd. Válka. Velice Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová,
1996, L. Koláčná jako kutnohorská měšťanka.
vzpomínám na spolupráci na ,,Slaměném klobouku“ s hudebním
skladatelem Přemyslem Vrhelem, kterého si nesmírně vážím a nejen já, ale všichni v souboru. Mám ráda i pohádky,
z nich bych jmenovala ,,Kouzelnou galoši“ v režii K. Lebdušky a ,,Ferdu Mravence“ v režii Zd. Válka.“ „Musíš znát
dobře text, jsi na jevišti, ale nikdo tě nezná, nevidí. Nemáš, nebo neměla jsi někdy chuť si zahrát?“
„Myslím, že bych hrát nemohla. Bojím se zodpovědnosti na jevišti.“ „Ale být inspicí je přece také zodpovědnost?“
„Jistě, ale zcela jiná. Chodím do divadla ráda a věnuji mu všechen volný čas, i když nejsem herečka. Musím být na
každé zkoušce, představení, musím znát režijní záměry, herecké obsazení, změny v textu, ale i světelnou stránku představení. Někdy je toho dost. Zkoušky, představení, zájezdy. Odměnou je mi úspěch u obecenstva a jeho spokojenost.
Když se naše hry dostanou do krajských divadelních přehlídek, tak držím palce, aby postoupily ještě dál.“
Eva Hrubá
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1981

12. 3.

Umění rozesmát

1981

26. 3.

Kde bereš čas?

Hra Jana Paulů ,,Poprask v naší rodině“ v nastudování divadelního souboru Oldřicha Stibora v Olomouci
měla v nymburském Hálkově divadle úspěch. Lidé se velmi dobře bavili. Vždyť hra, jak se říká, je opravdu
dobrá a herecké výkony jí dodaly jen na síle. I sama hra byla velmi dobře oceněna. Hraje se po celém
Československu, ale i v Polsku a NDR. Důkazem toho je i můj výňatek z tisku. „Jan Paulů vytvořil scény
vtipné, až fraškovité, jimiž zprostředkuje mnohé poznání, aniž to divák hned pochopí, ale zato to silně cítí.
Mnohý si odnese i dobře míněnou radu, kterou dostává jen jakoby mimochodem. Je potěšitelné, že právě
tak jako naši, tak i cizí diváci přijali hru našeho rodáka s úsměvem, pro který byla hra napsána.“
Autora Jana Paulů jsem vyzpovídala až naposled. Pro něho jsem připravila tři otázky. „Kdy jste napsal
tuto hru? Kde se všude hrála? Jaký máte pocit, když více než po dvaceti letech se hra stále hraje?“
,,Hru jsem napsal v roce 1957, v době, kdy amatérské divadlo nemělo doslova co hrát. Psal jsem ji speciálně pro soubor Hálek, pro osm vytypovaných herců. Titulní roli měla tenkrát hrát paní Růžena Rachlíková.
Ale protože onemocněla, tak na premiéře v Dobrovici hrála titulní roli D. Hajská, členka kladenské operety.
V Nymburce se tato hra hrála 27krát a to už s Rachlíkovou. S vydáním v Dilii to nebylo tak jednoduché.
Přišel jsem, jako skromný autor, kterému řekli: „Nejsou kapacity, není papír a nikdo vás nezná.“ Nakonec
přece jen zvítězila sama hra. Potom ji Dilia vydala nesčíslněkrát. Hra byla přeložena do slovenštiny, polštiny
a němčiny. Největší zážitek mám, když se hrála v kolínském divadle. Seděl jsem na galerii a díval se. Diváci
byli tiší, nikdo se ani nezasmál. Ale zato po představení potlesk nebral konce. Mne pořadatelé vyhledali
a doslova dotáhli na scénu. Nakonec se hrála 75krát. Ovšem nejvíc si vážím toho, že se jednoho představení
zúčastnil Jan Werich, který mi řekl, že se mu hra nesmírně líbila. Hra se během těch několika let rozlétla
téměř do všech ochotnických divadel. Na poslední otázku odpovím asi toto. Pocit pro autora je to moc
pěkný. Mám upřímnou radost, že hra stále žije, i když už je zmodernizovaná a nehraje se tak nahuštěně
jako tenkrát. Vždyť když jsem hru psal, byly děti ještě malé a dnes se mohou jít podívat na hru, která se
rodila v jejich dětství. I to je část radosti, kterou mi hra přináší.“
Eva Hrubá

Eva Jurkovičová, členka městské kulturní komise, výboru
dramatického odboru ROH při KDŽ, amatérská herečka souboru Hálek, ale především vedoucí sedmičlenného kolektivu
rentgenových laborantek radiodiagnostického oddělení v OONŽ
Nymburk. Já ji znám jen v hereckém kostýmu a bílém plášti.
A právě o tom bude náš rozhovor.
„Kde na to všechno bereš čas?“
„Lítám, to je fakt. Ale role se nemusím učit tolik moc. Nejvíc
pochytím na zkouškách. Ale studovat je musím také, třeba,
když se jiný dívá na televizi. Ještě štěstí, že pracuji v kolektivu,
který má pochopení a ochotně mi vypomůže, kdykoliv potřebuji. Za to bych chtěla moc poděkovat.“
„Vidím tě v divadle i když nehraješ, za ta léta máš odehráno
okolo 240 her, máš některou z nejoblíbenějších?“
„S divadlem jsem tak nějak srostla. Přijdu, i když nehraji, ale
práci si vždycky najdu. Oblíbená role? Vlastně ani nevím. Myslím,
že má nejoblíbenější byla ve hře Oty Zelenky ,,Věčně tvůj“, komedie, E. Jurkovičová a D. Lorenzová - Vaníčková - Štěpánková
ve Zvíkovském raráškovi, 1980.
která se hrála asi dvacetkrát. Byla to má první velká role. Ráda jsem
hrála ve hře ,,Eliška a hrozny“ otrokyni Melitu. To byla jedna z mých mála vážných rolí. Velice ráda hraji v operetách,
i když nevynikám ve zpěvu. Z poslední doby ,,Fidlovačka“, ,,Kočičí hra“ a ,,Dačický z Heslova“. Nemám oblíbených
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rolí — prostě ráda hraji a miluji divadlo, klobouk dolů před obětavostí a vztahem amatérů k divadlu. Říká se: „Bez
práce nejsou koláče“ a já dodávám: „Bez lásky není dobrého kumštu.“

1981

26. 3.

Práce osvětlovačů

1981

23. 4.

Šest divadelních dnů v Nymburce

1981

25. 6.

Dvoustovka je jubileum

Divadlo je pro diváky svátkem, ale pro celý kolektiv divadla Hálek prací. Od topiče přes biletáře, obsluhu
v šatně i v kiosku, přes inspici k nápovědě, zvukařům, kostymérům a osvětlovačům – Stanislava Mrňavého
a Karla Kňapa, které jsem po nedávném představení trochu vyzpovídala.
„Pro nás, osvětlovače, znamená zahájení divadelní sezóny asi toto. Provádíme veškerou údržbu elektrického zařízení, dáváme do pořádku elektrické zásuvky, reflektory, vyměňujeme žárovky, aby až se rozjede
sezóna a začnou přijíždět také divadelní hostující soubory, mohli jsme vyjít vstříc a splnit bez problémů
jejich požadavky.“
„A vlastní práce?“
„Svítíme podle světelného scénáře, který je sestaven na základě scénáře hereckého a na dohodě s režisérem. Naše práce není jen se světly a scénou. Musíme znát a mít v malíčku elektriku celého divadla. Nedávno
se nám stala taková nemilá věc. Přijel soubor, naložil kulisy do výtahu a výtah nic. Času nebylo nazbyt a tak
jsme skočili do montérek a během půl hodiny tvrdohlavý výtah poslouchal.“

Dne 27. března se otevřely dveře Hálkova divadla v Nymburce, aby 14. ročník Středočeských divadelních
her mohl vejít. Nymburk oslavil divadelní svátek ,,Mezinárodní den divadla“ opravdu důstojně. Vždyť hlavní
myšlenka tohoto svátku - usilovat o pokrok a rozvoj kultury - je právě tak hlavní myšlenkou amatérské
divadelní práce a SDH vůbec. Do Nymburka se sjížděly divadelní soubory ze Slaného, Mnichova Hradiště,
Prahy, Říčan, Kralup nad Vltavou, Řevnic, Rakovníka, aby sehrály svá divadelní představení. Porota, složená
z dramaturgů, režisérů a odborníků pro amatérské divadlo ( Petr Janiš, Jarmila Drobná, Miloš Švarc, Zdeněk
Pošíval a předseda poroty Jaroslav Šindelář), zasedla do první řady, aby potom mohla vynést ,,rozsudek“.
Organizátoři — MKS KDŽ měli plné ruce práce.
Vedoucí divadelního soubor Hálek, Jan Řehounek, mimo jiné řekl: „Dovolte mi, abych vás jménem přípravného výboru 14. Středočeských divadelních her, z pověření jejich vyhlašovatelů a organizátorů, přivítal
v železničářském Nymburce, na půdě Hálkova městského divadla, které je domovskou scénou divadelního
souboru Hálek.“ Potom již divadlo Hálek žilo po šest dnů amatérským nadšením, láskou a obětavostí. Každý
večer přišel na jeviště konferenciér Miroslav Fišer, aby přivítal hosta večera, divadelní soubor, zástupce
patronátních závodů a diváky v hledišti.
Z jeviště zmizely rekvizity. Přichází předseda přípravného výboru Zdeněk Válek, aby zahájil závěrečné
hodnocení krajské přehlídky amatérských divadelních souborů Středočeského kraje. „Vítám mezi námi ředitele SKKS Tomáše Vaise, předsedu poradního sboru pro amatérské divadlo ve Středočeském kraji Jaroslava
Šindeláře, metodika pro amatérské divadlo Václava Špirita.“
Dále se ujal slova předseda poroty J. Šindelář: ,,Dík za péči patronátním závodům a členům souboru
Hálek za přípravu a realizaci a péči, věnovanou všem zúčastněným souborům. Výsledky nás opravňují věřit,
že i příští sezóna a krajská soutěžní přehlídka v roce 1982 bude jen potvrzením radostných a tvůrčích
úspěchů z letošního Rakovníka a Nymburka. Tedy na shledanou na příštích SDH.“

Okresní odborová rada v Nymburce je na náměstí. Vyběhnete několik schodů ve staré budově a v úzké
chodbě vás přivítají dveře kanceláří. V jedné z nich pracuje i soudruh JIŘÍ BOHATA - vedoucí kabinetu odborové výchovy. Jistě by bylo zajímavé hovořit o jeho práci, ale tentokrát se nit hovoru zatočila jinam. „Gratuluji
k vašemu dvoustému představení, které jste dovršil na SDH v pohádce Josefa Krejčíka ,,O vodníku Leknínkovi.“
Vaše postava vodníka Puškvorce byla prostě fantastická. A jak jste se vlastně dostal do divadla? Vypravujte.“
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„Do divadla jsem přišel v roce 1954, to mi bylo 17 let a hned mě ing. František Málek obsadil do role Švandy ve
,,Strakonickém dudákovi“. Potom jsem hrál v loutkovém divadle, odsloužil si dva roky vojny a když se vrátil, tak jsem zase
hrál v pohádkách. Velice rád hraji pro děti a spolupracuji
s nimi. Potom nastalo období malých jevištních forem, kdy
jsme si sami režírovali pořady a uváděli vlastní texty. Ovšem
hlavní a ta pravá amatérská práce začala vlastně po otevření
adaptovaného divadla roku 1968. Ztvárnil jsem řadu rolí v operetách, činohrách, veseloherních inscenacích. Například ,,Věčně
tvůj“, ,,I vy můžete být vrahem“, ,,Děti Slovače“, ,,Dcera druhé
roty“, ,,Srdce v rákosí“, a pochopitelně v pohádkách. V roce
1975 jsem na tři roky vysadil z důvodů vysokoškolského studia
v oblasti výchovně-ideové práce. No a co jiného, po ukončení
jsem se opět vrátil. Pomáhám při technické práci, to je líčení,
masky, kostýmy společně se svou ženou. A také jsem začal hrát.
Nejdříve to byl záskok v ,,Dačickém z Heslova“ a teď pohádka
,,O vodníku Leknínkovi“. Připravuji s kolektivem pohádku ,,Jak J. Bohata jako Švanda dudák v roce 1957.
měl Rumcajs Cipíska“, kterou bychom chtěli dát všem dětem jako dárek k jejich svátku. Do budoucna bych
chtěl zaktivizovat divadlo pro práci s malými dětmi. Chtěli bychom se společně s Lenkou Koláčnou věnovat
dětem do patnácti let. Tedy založit malou dětskou scénu“
Jiří Bohata má za sebou dvě stě divadelních představení. Je to jubileum, ale především poctivá práce.

1981

3. 10.

Námluvy

Námluvy, 1981, V. Košťák a J. Bek.

1981

12. 11. Klub mladých má zelenou

O Klubu mladých KDŽ Nymburk a jeho perspektivách jsem nedávno hovořila s ředitelem kulturního
domu železničářů, soudruhem Jiřím Bohatou.
„Prvořadým úkolem je, aby Klub mladých od prvního ledna 1982 fungoval jako Klub mladých. Dosavadní
činnost je hodnocena velice kladně, ale chtěli bychom ji ještě rozšířit. Tedy, aby měli možnost představit
se veřejnosti mladí tvůrci, amatérští básníci, zpěváci - sólisté, kytaristé, klavíristé, ale také autoři malých
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forem. Nezapomeneme ani na výchovné večery, přednášky o umění, o místě ve společnosti, předmanželské
výchově. To všechno by mělo být uděláno nenásilnou formou a ustálený program by měl své cykly. Prostě,
aby mladí věděli, že třeba v úterý bude Klub poezie a ve čtvrtek hudební večer. Jistě, že by pořady Klubu
byly obohaceny o představení s profesionálními herci. Podmínky, které se postupně pro mladé lidi vytvoří,
by měly být stimulem nejen k jejich vlastní tvorbě, ale především k jejich plnému využití.“

1981

12. 11. Kde zimostráz nekvete

Kde zimostráz nekvete, 1981, N. Dobiášová - Doležalová
a M. Fišer.

1981

17. 12. Tradiční pohádka s nadílkou

1982

14. 1.

Tentokrát byla opona Hálkova divadla v Nymburce rozevřená, zatímco se malí diváci usazovali v křeslech. Na
jevišti stála vesnice, klidná a tichá ovšem, než tam vpadl za hrozného dýmu a hluku starý chlupatý čert. . .
Hledištěm to zašumělo, dětské oči se rozšířily. Jenže tohle byl hodný čert Blajda. A potom už začala
pohádka, ve které nechyběl ani král a princezna, služebná, babka kořenářka na koštěti, vodník Stěhule, policajt, zamilovaný mlynář a hlavně král pekla se svým písařem a věrným zlým čertem Tajflem. Starý flašinetář
Kočárek celou pohádku doprovází a hraje.
,,Sólo pro čerta“, pohádka, napsaná Karlem Svobodou v režii Ireny Ceeové a v nastudování divadelního
souboru Hálek, je pohádkou s tradiční nadílkou pro děti, která bude probíhat v divadle až do posledních
dnů před Štědrým dnem. Je zpestřena nápaditými triky, má pěknou scénu a hlavně je dotvořena samotnými herci, kteří pracují na jevišti i během hry. V každém hereckém výkonu je vidět, že Hálkovci amatérskou práci milují.
Nakonec v pohádce všechno dobře dopadne. Zlého čerta lidé vyhodí, hodného nechají mezi sebou. Pan
král bude zase hodný král a princezna smí milovat mlynářského synka. Zlý čert Tajfl a pomocný písař se
změní v hodné čerty, kteří společně s Mikulášem rozdají dětem nadílku.

Denně v divadle

Pětačtyřicet let - to je tedy doba. Jeden by řekl, že až moc dlouhá pro jednu lásku. JAN KRUPIČKA,
téměř sedmdesátník, ji má pořád stejně rád, jako poprvé, když se zamiloval. Bylo to 12. listopadu 1936,
to se poprvé otvíralo divadlo. Bylo tenkrát dřevěné a primitivní, ale bylo. Postavené ochotníky a z jejich
peněz. Tenkrát byl ještě Jan Krupička zaměstnán v soukromém podniku čalouníka Jaroše. A ten ho vlastně
přivedl do divadla.
„Společně jsme dělali dekorace. Divadlo mně učarovalo, hned z práce jsem tam pospíchal. Vlastně jsem neměl
čas se ani oženit. Dělal jsem všechny technické práce - to je všechno, co se týká jeviště: kulisy, rekvizity, nábytek,

21

dekorace. I po dobu války jsem byl nepřetržitě v divadle. Jeden čas jsem tu i bydlel, to
bylo od roku 1952 do roku 1966. Dnes to je trochu jinak, bydlím v domě pečovatelské služby, je to tam vynikající, a místo čalounictví mám už jen divadlo. Poznal jsem
mnoho herců. Jezdila sem Burdova kočovná společnost. Tam začínala jako sedmnáctiletá
V. Matulová, dále L. Pešek, K. Höger, J. Bek, E. Kohout. Teď právě čtu Burdovy paměti. Byli
to vlastně nesmírně chudí lidé, kteří když tady hráli, žili a jedli u nymburských občanů.
V Hálkově divadle hráli každý den třeba celý měsíc. Zažil jsem i zavření divadla pro nutné
opravy, ale nepřestalo se hrát. Jezdili jsme po okolí, hráli po restauracích třeba i při
svíčkách.“
Když jsme u toho hraní, zahrál jste si někdy? „Několikrát jako kulisák na jevišti.“
A neměl jste někdy divadla až nad hlavu? „Ne, nikdy. Divadlo mám rád, a pokud
budou mé síly stačit, chtěl bych pro divadlo dál pracovat“
Jan Krupička mi na sebe ještě prozradil, že viděl stovky her, ale že má nejraději
,,Pygmalion“ a ,,Půlnoční mši“, ale že se mu líbí i dnešní moderní pojetí, že fandí M.
Ropkovi a vůbec všem amatérům.
Pětačtyřicet let je opravdu dlouhá doba. Jeden by řekl, že až moc dlouhá pro
jednu lásku, ale o to pevnější.
Eva Hrubá

J. Krupička.

1982

18. 2.

Pozvání do divadla

Divadelní soubor Hálek KDŽ Nymburk
uvádí satirický muzikál, který vznikl na podkladě Aristofanovy komedie, ,,NEJKRÁSNĚJŠÍ
VALKA — Lysistrata“. Předpremiéra je
25. února v Hálkově divadle od 19.30 hodin
pro důchodce za jednotné vstupné 5 Kčs. Dále
se muzikál uvádí dle dat, uvedených na plakátech. Divadelní soubor Hálek se těší na své
diváky.
M. Eichler a M. Kubík v roce 1982 v představení Nejkrásnější válka.

1982

18. 9. 	Krojovaná
promenáda

Krojovaná promenáda u příležitosti 100. výročí železnice
Poříčany-Nymburk-Jičín v roce 1982. Zcela vlevo
J. Bohata a za fotoaparátem J. Řehounek.
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1982

14. 10. Před premiérou

Alejandro Casona a jeho ,,Stromy umírají vstoje“. Divadelní hra, jedna velká poetická báseň. Premiéra
dne 15. října 1982 v Hálkově divadle v Nymburce. Účinkuje divadelní soubor Hálek. Režie Jan Paulů. V hlavních rolích dr. Dagmar Hanušová, Roman
Bártů a Zdeněk Válek. Slavnostní představení nejstarší ochotnické herečky paní OLGY
VENCOUROVÉ v roli babičky.
Olga Vencourová si zítra při slavnostním
představení hry A. Casony ,,Stromy umírají
vstoje“ připomene 42 let svého působení
v divadelním spolku Hálek.
Za okny malé šatny divadla Hálek nepřetržitě prší. Déšť doprovází pravidelná slova
herců na jevišti. Je to už x-tá zkouška. Za
deště se zkouší o něco lépe než za sluníčka,
které se vysmívá pres okna, ale stále stejně
svědomitě. Režisér zády do hlediště mockrát O. Vencourová.
vrací děj, opravuje, scénuje. Není to lehká práce. Mnohokrát si jdou už všichni na nervy, ale hraje se naplno.
Zkouší se hra A. Casony ,,Stromy umírají vstoje“. Režie Jan Paulů, scéna Jiří Bohata, hudební doprovod
Petr Paulů, masky Mir. Fišer, hrají Dr. Dagmar Hanušová. Zd. Válek, Růžena Rachlíková, Dana Pertličková,
Jana Habartová, Dana Lorenzová, Roman Bártů, Fr. Bárta, St. Holík, St. Pokorný, VI. Košťák, J. Krejčík,
a především Olga Vencourová. Slavnostní představení bude v pátek dne 15. října v 19. 30 hodin v městském divadle Hálek. Představení, které bude patřit Olze Vencourové, zasloužilé člence souboru a nositelce
vyznamenáni ,Zlatý Tyl“, za její 42 letou činnost v divadelním souboru Hálek. Olga Vencourová je stejně
stará jako autor hry A. Casona. Oba pocházejí z učitelského rodu. S postavou, kterou ve hře představuje,
se plně ztotožnuje hlavně věkově.
Paní Olga pochází z Čejčic u Hodonína. Divadlu se věnuje od svých dětských let. Její matka Svobodová
- Goldmanová byla známá ve své době jako spisovatelka, která ve svých tématech zobrazovala znaky
Moravského Slovácka. Snad také proto dcera zdědila cit pro umění a divadlo ji doslova učarovalo. V roce
1940, když se s manželem přistěhovali do Nymburka, vstoupila Olga Vencourová do divadelního souboru
Hálek. A od té doby ztělesnila řadu rolí. Nejdříve hrála role kultivovaných žen z lepší společnosti. V Hálku
začala záskokem v benefičním představení ,,Domov“, které odehrála na dvě zkoušky. Z větších rolí to byly:
Babička, Vassa Železnovová, M. D. Retigová, Matka, matka z Bílé nemoci, paní profesorová v Čapkově
Loupežníku, rybářka Nětka v Nymburské rychtě a celá řada babiček, sudiček, kořenářek. Olga Vencourová
má jednu přednost - dobrou paměť, nezměrnou poctivost, trpělivost a výbornou dikci, tolik důležitou
k dobrým profesionálním výkonům. Pracuje 30 let ve výboru souboru, nejprve ve funkci zapisovatelky.
Záznamy o činnosti členů souboru vede do dneška. Hra, kterou režisér Jan Paulů vybral pro slavnostní
představení Olze, zvolil nejen kvůli roli Eujénie, která je paní Olze šitá na míru, ale také proto, že je to hra
výborná, přeložená do dvaceti jazyků a hraná ve dvaceti zemích.
„Hra patří k autorovým nejkrásnějším,“ říká režisér Jan Paulů. „Casona sám zastává humanistický
názor a pohled na svět. Své hrdiny staví až do neskutečně humánní polohy (co se týká vlastnosti). Celkové
vyznění jeho her je vždy idealisticky lidské. Na počátku této hry budou diváci zmateni dlouhou expozicí,
která divákům představuje jakési organizace pro vytváření iluzí, jež se ale potom uskuteční a ve druhém
jednání vyústí v dramatický útvar. Tato hra je důstojnou oslavou celkové třiašedesátileté činnosti Olgy
Vencourové v amatérském divadle.“ K jejímu jubileu jí všichni blahopřejeme a se slovy „zlomte vaz“ se
těšíme na její premiéru.
Eva Hrubá
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1982

28. 10. Potlesk pro Olinu

1982

4. 12. 	Nezbedný Vašek
a Mikuláši

Říká se, že jubilovat znamená stárnout. V případě Olgy
Vencourové tomu tak není. Její ztvárnění postavy babičky bylo
vynikající, obdivuhodné, prožité a živé. Jako by se hranice stárnutí posunula. Kdo viděl paní Olinku na jevišti, jistě nehádal těch
nastávajících osm desetiletí. Šňůra čtyř představení s premiérou,
která je vždycky největším náporem na herce, nejen fyzickým, ale
především duševním, byla neklamným důkazem vitality a především hereckého umu paní Vencourové. Květiny v náručí po slavnostní premiéře, stisky rukou od Hálkovců a potlesk publika byly
takovým malým smeknutím klobouku před ženou, která divadlu
dala celé své já.
A není tomu jinak ani v případě ostatních herců z Hálkova
souboru. Přiznám se, že jsem tuto hru sledovala se zájmem od
jejího zrodu. Mnohokrát jsem měla na zkouškách pocit, že tohle
se nemůže dotáhnout do konce. A dotáhlo. Byla to nesmírné těžká
kára naložená obětavostí a láskou. Musela bych tady vyjmenovávat
O. Vencourová.
jednoho herce za druhým a ke každému vyslovit slova obdivu, ale
nechci jen pochlebovat. Hra měla i své mezery a nedostatky v prvním obraze, které však po odehrání dvou
předpremiér, jako když mávnete kouzelnou hůlkou, zmizely. Premiéra byla stoprocentní a právě tak druhé
popremiérové představení. Představitelé titulních rolí (vynechám tedy babičku) Dr. Dagmar Hanušová,
Roman Bártů a Zdeněk Válek ukázali, že divadlo hrát umějí. Zvlášť těžký úkol měl Roman Bártů v roli
dědečka. Málokterému mladému člověku se podaří tak autenticky ztvárnit starého muže. Romanovi se to
podařilo. Jeho pohyb na jevišti byl přesný, chvílemi se zdálo, že doopravdy zestárnul. Právě tak pravdivá
byla Dagmar Hanušová v roli Marty Izabel. Zdeněk Válek vytvořil postavu Mauricia. Oba dva, jak Izabel,
tak Mauricio, neměli lehkou úlohu. Vytvořit na jevišti dvě postavy není nikdy lehké. Oba herci se tohoto
problému zhostili výborně. Zdeněk Válek, herec, který má za sebou celou řadu zdařilých rolí, opět ukázal,
že divadlo hrát umí. Jeho klid na jevišti byl důkazem, že tuto postavu má prožitou až do konečků prstů.
A tak to má na divadle být. Umět žít život druhého na jevišti je tím opravdovým hereckým uměním. Ve
hře ,,Stromy umírají vstoje“ nymburští amatérští herci ukázali, že divadlo hrát umějí a myslím, že by se
s touto hrou bez jakýchkoliv obav mohli klidně zúčastnit krajské přehlídky amatérského divadla v listopadu
v Sadské. Vždyť přehlídka je vlastně takovým vyvrcholením amatérské práce.
Eva Hrubá

Nezbedný Vašek a Mikuláši, 1982.
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1982

9. 12.

Úspěch Hálku v Chomutově

1982

31. 12. Policajti kontra bába Hopkinsová

Úspěch divadelního souboru Hálek na celostátní přehlídce v Chomutově. Zájem dětí – největší odměna
souboru.
Ve dnech 12. - 14. listopadu a 20. - 21. listopadu patřila budova Kulturního domu železničářů v Chomutově II. ročníku Celostátní přehlídky
divadelních souborů na železnici, hrajících pro
děti. Do přehlídky bylo vybráno celkem šest
souborů. Představení byla hodnocena odbornou
porotou, ve které zasedali Soňa Pavelková, profesorka LŠU Praha, Anuše Pejskarová-Švecová,
herečka divadla E. F. Buriana Praha, Míla O vodníku Leknínkovi, 1982, E. Boháčková L. Koláčná, J. Bohata, J. HabartoHavelková, divadelní teoretik a historik Praha, vá - Štychová a M. Kubík.
Dr. Tibor Šedin, dramatik a překladatel divadelních her Praha, Vlastimil Venclík, režisér a scénárista Praha,
a František Hrdlička, režisér amatérského divadla Chomutov. Setkání souborů se uskutečnilo ve velmi
pěkném prostředí a mělo velkou diváckou účast. Přineslo i nová přátelství mezi jednotlivými soubory
a vzájemnou ohleduplnost, zkrátka přehlídka měla výbornou atmosféru. Uzavřel ji seminář, na kterém byly
předány ceny a diplomy nejlepším souborům. Ocenění se dostalo i našemu nymburskému divadelnímu souboru Hálek, který si odvezl cenu a diplom Ústředního kulturního domu železničářů Praha za interpretační
úroveň inscenace ,,O vodníku Leknínkovi“.
Po příjezdu do Nymburka mi řekl několik slov Jan Řehounek, vedoucí DS Hálek: „Věnujeme se systematicky
dramaturgické a inscenační práci pro děti již mnoho let. Každý rok uvádíme nejméně tři premiéry pohádek,
každou z nich hrajeme minimálně pětkrát. Ty, které se těší zájmu a pozornosti dětského diváka, ponecháváme
na repertoáru pro zájezdová představení. Tak to bylo i s pohádkou ,,O vodníku Leknínkovi“, kterou jsme na
přehlídce uvedli po dvacáté. Na samotné přehlídce jsme dostali další pozvání - tentokrát do Prahy. I přesto,
že za měřítko našeho úspěchu považujeme především zájem, pozornost a reakci dětského publika a nikoliv
diplomy ze soutěží, kde představení hodnotí dospělá (i když velice fundovaná) porota, velmi si účasti i dosaženého úspěchu na celostátní přehlídce železničářských divadelních souborů ceníme.
Jana Habartová

Policajti kontra bába Hopkinsová, 1982, Z. Válek
a J. Krejčík.
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1983

27. 1.

Zdařilá premiéra

1983

3. 3.

Beseda o divadle

1983

24. 3.

Z pořadů Klubu mladých KDŽ

Petr Paulů se svou kytarou jsou častými
hosty Klubu mládeže v KDŽ Nymburk. Klub
mladých KDŽ Nymburk zahájil v novém roce
pořadem DISKO - DERBY, který připravil Luboš
Lepka. Mladí posluchači na tipovacích lístcích
během pořadu vytipují tři nejlepší skladby,
které se v příštím pořadu budou opakovat.
Takže z původních deseti skladeb postoupí
do dalšího kola tři a sedm dalších (nových)
bude opět soutěžit. Do soutěže si může každý
z posluchačů přihlásit svou oblíbenou skladbu.
Tím jsou do pořadu vtaženi i diváci, kteří se
hned ten večer dozvědí, jak soutěž skončila. Nový pořad, jehož otcem je Vojta Kladívko, je dalším obohacením v činnosti Klubu mládeže.

V rámci Roku českého divadla se konala v síni tradic na 4.
základní škole v Nymburce beseda s Janem Paulů. Soudruh Jan
Paulů nejdříve vyprávěl o historii světového divadla, jak divadlo
vznikalo v starověkém Řecku a Římě, jak se rozvíjelo ve středověku, zmínil se o světovém významu W. Shakespeara, rozhovořil se
o významu divadla dnes. Vyprávěl nám také o divadle v Nymburce.
Nejzajímavější pro nás byla skutečnost, že se v našem městě
nepřetržitě hraje od r. 1860 až do dnešního dne. V Nymburce
hostovali a hostují význační čeští herci. Soudruh Jan Paulů na
besedě vyprávěl i o tom, jak se k divadlu a k práci pro ně dostal
on. Na závěr besedy se ještě J. Paulů zeptal, kdo by se chtěl divadlu věnovat. Přihlásilo se několik chlapců a dívek, a proto chceme
s. Paulů požádat o vedení divadelního kroužku na naší škole.
Nakonec poděkovala děvčata ze 6. tříd za pěkné vyprávění o sobě J. Paulů jako Caesar v roce 1986.
i o divadle. Každý účastník besedy obdržel almanach, který byl vydán ke 120. výročí vzniku nymburského
divadla.

Opravdu, Klub mladých, tedy divadélko v suterénu KDŽ Nymburk, nafouknout nešlo, ale mladým divákům to nevadilo, sedli si na zem, když už nestačily židle, jiným postačil stůl, jiní se dívali ze zákulisí.
Divadélko změnilo svou tvář, bylo veselé a pestrobarevné papírovými serpentýnami. Vždyť se poslední únorový pořad také jmenoval ,,Hudební rej aneb loučení se zimou“. I když zima za okny to nebrala vážně, mrzlo
jen, až praštělo, mladým v suterénu bylo teplo. Protože připravit takový pořad, dotáhnout aparaturu, zesilovače, reproduktory, hudební nástroje, to není žádná lehká práce. Ještě štěstí, že vedení klubu poskytne na
dopravu auto a řidič KDŽ Aleš má pro mladé pochopení a ještě druhé štěstí, že Jarda Vyhnánek ze skupiny
Rotor je takový kamarád, který začínající skupině IZZO zapůjčil celou aparaturu a sám přišel vypomoci
jako zvukař. Jinak by se všechno těžko uskutečnilo, protože ke kvalitním pořadům nestačí jen divadélko.
Skupina IZZO - skupina čtyř kluků z nymburského gymnázia (Jan Severa, Jirka Šuk, Fráňa Kruliš, Honza
Kořínek) měla svou premiéru a obstála dobře. Hrají spolu teprve čtyři měsíce a tak jim odborníci odpustí
i technické chyby ve hře. Několik přídavku bylo jen důkazem, že se mladým líbili. Právě tak měl úspěch
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Miloslav Mejstřík se svým monologem z Molliérova ,,Lakomce“. Jeho herecký výkon byl obdivuhodný.
V pořadu dále vystoupil v krátkém recitálu kytarista Pavel Zdražil a divadlo poezie Klumlad. Nechyběla ani
reprodukovaná hudba z nahrávek Luboše Lepky.

1983

24. 3. 	O mlynáři Jankovi a Cecilce
ze zámku

O mlynáři Jankovi a Cecilce, 1982, J. Švarcová Šebestová a M. Fišer.

1983

21. 4.

Hálek 123. sezóna bez přerušení

Největším souborem je divadelní soubor Hálek, který již oslavil své 120. výročí založení a nepřetržité činnosti. Za těchto 120 let uvedl soubor na „prkna, jenž znamenají svět“ více než 3200 představení, zúčastnil se desítek přehlídek a soutěží, uskutečnil stovky pohostinských představení. Ne nadarmo
byl vyznamenán za svoji mnohostrannou a angažovanou činnost krajským vyznamenáním ,,Za budování
Středočeského kraje“ a městskými vyznamenáními ,,Budovatel města Nymburka“ a ,,Za zásluhy o výstavbu
města Nymburka“. Potěšitelné je, že ve své 120. sezóně znovu soubor omládl přílivem mladých lidí, což je
zárukou životaschopnosti kolektivu.
Narodilo se i autorské divadlo poezie Klumlad, jehož členy jsou J. Habartová, P. Klicpera, L. Lepka a E.
Hrubá. Ač je poezie popelkou, našlo divadlo své příznivce a stálé diváky jak z řad klubu, tak i veřejnosti.
Klumlad nevystupuje jen na své mateřské scéně, ale jezdí s programy do okolních škol, vystupuje v dalších
zařízeních klubů mládeže, má za sebou i mnohá pražská vystoupení. Zúčastňuje se soutěží a v letošním
roce se umístil v krajské soutěži kolektivů na třetím místě.
Kulturní dům železničářů je také zřizovatelem dvou nejstarších amatérských souborů Hálku a Hlaholu.
Hálek provozuje již 123. nepřerušenou sezónu. V období posledního desetiletí hraje průměrně padesátkrát
ročně. Ve zřízení KDŽ se dvakrát zúčastnil nejvyšší soutěže v Národní přehlídce amatérských souborů na
Jiráskově Hronově a jednou tuto přehlídku vyhrál. Vyhrál rovněž Kadlecův memoriál a je trvale oceňován jako nejaktivnější amatérský soubor v okrese. Zúčastňuje se divadelních přehlídek v Libochovicích,
přehlídky železničních divadelních souborů v Chomutově, na přehlídce dětských představení v Libici nad
Cidlinou nebo ve Žlebích. V posledních letech se Hálku nedaří v okresní a krajské přehlídce. Tento stav je
však přechodný. S úspěchem se mimosoutěžně Hálek zúčastňuje Středočeských divadelních her ve vlastním divadle.
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1983

7. 7.

Divadlo mu učarovalo

1983

7. 7.

Úspěch divadelního souboru Hálek

„Muži, jemuž divadlo je životní poslání“. . . Tak začíná pamětní
list ku příležitosti sedmdesátých narozenin Jana Krupičky, předaný
z rukou ředitele KDŽ Nymburk J. Bohaty, společně s věcnými dárky
a květinami od spolupracovníků a členů divadelního souboru Hálek.
Malá oslava na počest životního jubilea, na které nezapomnělo ani
vedení podniku Dřevodružstva, kde před patnácti lety Jan Krupička
pracoval, je jen důkazem, že Jeníček, jak mu v divadle všichni říkají,
je oblíbeným člověkem a přítelem se vším všudy. Divadlo by bez
Jana Krupičky už ani nebylo divadlem. Je na každém představení,
je na každém zájezdu souboru a kdykoliv někdo ze souboru něco
potřebuje, vždy ochotně vyhoví. Do divadla přišel v roce 1936.
Pamatuje tedy otevření divadla a 12. listopad mu zůstal v paměti
dodnes. K divadlu přišel zcela náhodně, to když pracoval jako
čalouník u bývalého soukromého podniku Jaroš a vedoucí mu řekl:
„Hele, Honzo, jsi mladej a svobodnej, co kdybys chodil do divadla?“
A Jenda chodil, jeho profese měla v divadle nezastupitelné místo.
Šil oponu, dělal čalounické práce na rekvizitách, připravoval scénu J. Krupička.
a pracoval s materiálem, který je mu blízký - s látkou. Dnes pracuje jako oponář, rekviziťák a člověk, který
pomůže všude tam, kde je třeba. Když řekneš Hálek, tak také Krupička. Jenda je už takový malý talisman
divadla. Říká: „Dá se říct, že bez divadla už nemohu být. A pokud mi zdraví dovolí, tak budu stále takovým
malým malíčkem u nohy kulturního domu železničářů, divadelního souboru Hálek a jeho technického personálu.“ Držíme Jendovi Krupičkovi palce, aby ještě dlouho mohl ve zdraví svého koníčka osedlávat.
Eva Hrubá

Divadelní soubor Hálek byl pozván k účasti na 26. ročníku divadelního festivalu Libochovické léto, který
každoročně pořádá Jednotný kulturní klub OBAS Sklounion Teplice spolu se společenskými a odborovými
složkami.
Nymburský Hálek sehrál divadelní hru
Alejandra Casony ,,Stromy umírají vstoje“ a již
při hodnocení představení odbornou porotou bylo zřejmé, že soubor čestně obstojí.
Přehlídky se zúčastnilo celkem patnáct souborů ze Západočeského, Severočeského
a Středočeského kraje. 10. června byli zástupci
Hálku pozváni na slavnostní vyhodnocení přehlídky, kde Hálek získal cenu podnikového ředitele OBAS Sklounion Teplice, Olga Vencourová
I. cenu za herecký výkon ženy za vytvoření role
J. Paulů a J. Habartová - Štychová při zkoušce, 80. léta.
Babičky a Jan Paulů III. cenu za režii.
Vysoko byl hodnocen dramaturgický výběr této hry, přeložené do dvaceti světových jazyků a hrané všemi
významnými světovými scénami. Jako obvykle velmi příznivě byla přijata dikce všech členů souboru, vnitřní
tempo hry a přirozené herecké výkony hlavních i vedlejších postav. Uznání se dostalo jednotnému použití
scénické hudby, která podtrhovala jednak nárůst napětí hry a jednak pomohla celkovému vyústění hlavní myšlenky v závěru. Oceněno bylo citlivé vedení postav režisérem a dramaturgický sestřih textu o jednu třetinu,
čímž bylo dosaženo zvýšeného účinku jednání postav a zrychlen nárůst dramatického napětí.
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Vyvrcholením hodnocení pak bylo posouzení výkonu Olgy Vencourové v roli Babičky. Hra Olgy Vencourové
byla srovnávána s profesionálními výkony předních protagonistek. Oceněn byl její civilní herecký projev, její
dikce, její nefalšovaný citlivý přístup k poznávání pravdy až po nepatetický závěr, ve kterém s ubývajícím
světlem sílí hudební podložení a slábne babiččin hlas do konečné tmy.
Olga Vencourová si před vyprodaným sálem šla pro I. cenu za potlesku přítomné poroty a všech účastníků
vyhodnocení. U našeho stolu se shromažďovali gratulanti z neznámých i známých souborů a stiskem ruky jí
ještě jednou blahopřáli. Při opouštění sálu, před odjezdem domů, znovu přítomní malé skupince šťastných
Hálkovců velmi srdečně zatleskali. Co může znamenat víc pro soubor, který léta neúnavně dře, než uznání.
Jan Paulů

1983

4. 8.

Zatím neklopýtli

Nadšení mladých divadelníků slaví zasloužené úspěchy. Divadlo KLUMLAD Klubu mladých KDŽ Nymburk za letošní sezónu odehrálo
spoustu představení buď přímo v klubu, nebo
při svém hostování v jiných klubech SSM ve
Středočeském kraji. Jejich cílem je autorské
divadlo, divadlo poezie. Jedná se tedy o představení z prací mladých autorů, nebo z prací
přímo jedné z členek, Evy Hrubé.
Prvním pokusem o větší a náročnější vyjádření básnických myšlenek jak scénicky, tak
Eva Hrubá a Pavel Klicpera v představení z 80. let.
i pohybově je skladba ,,Klopýtání - kardiogram
blázna“. Autorka Eva Hrubá vzala na sebe nelehký úkol. Vlastní skladbu režírovat a ještě v ní také hrát. Evě
nešlo o prosazení vlastní osoby, jak si někteří myslí, ale především o dobro započaté věci. Klumlad má pouze
tři členy: Janu Habartovou, Pavla Klicperu a autorku, tedy tři mladé lidi, kteří jsou schopni interpretovat a hrát.
Luboš Lepka je dalším neméně důležitým článkem souboru. Nerecituje, ale vybírá scénickou hudbu, bez níž
by to v divadle poezie nešlo. Všechno souvisí se vším, právě tak jako obětavost a zaujetí pro věc všech členů.
,,Klopýtání - kardiogram blázna“ mělo již třináct repríz. Klumlad zavítal do pražských klubů Bílého koníčka,
do divadla Rubín, divadla Tesly Strašnice a všude byl odměněn potleskem a slovy poděkování. Je patrné, že
v Nymburce vyrůstá nové divadlo, které, když vydrží, má cestu k divákům otevřenou. Svědčí o tom třetí místo
na krajské přehlídce recitačního souboru a první místo na krajské přehlídce klubové tvorby na Sázavě.
,,Evo, vyhráli jste přehlídku klubové tvorby, dostali jste krásnou cenu — putovní botu, na které je
jméno vašeho divadla. Co to pro tebe, jako autorku a režisérku, znamená?“ „Především další zodpovědnou
práci. Celostátní kolo této přehlídky je v říjnu na Moravě. Na ,,Klopýtání“ budeme ještě pracovat. Půjde mi
především o pohybovou stránku a ještě důraznější scénické ztvárnění některých momentů v metaforice,
vyjádření básnických myšlenek. Chtěli bychom udělat všechno pro to, abychom svého zřizovatele, KDŽ
Nymburk, nezklamali. ,,Klopýtání“ muselo od svého zrodu překonávat mnoho překážek, ale přesto je porotami a fundovanými lektory hodnoceno kladně. Jsem si vědoma, že bez vynikající spolupráce všech dalších
členů Klumladu by nespatřilo světlo světa, stejně jako bez přátelství, které v souboru je, i bez technických
podmínek a finančních dotací ze strany KDŽ. Mrzí mne jen, že zřizovatel zatím nenašel vztah k naší práci
a vlastně vůbec neví, jak ,,Klopýtání - kardiogram blázna“, vítěz krajské soutěže, vypadá. Zároveň bych si
chtěla i trochu postesknout nad spoluprací se SOUŽ. Představení, které bylo sjednáno pro učně, se prostě
hrálo bez nich. Ale to je druhá stránka věci. Hlavní je, že Klumlad ví, co chce a že ve své činnosti neustane,
ale bude se nadále vzdělávat, učit a hrát tak, aby nymburským nedělal ostudu.“
M. Kůrková
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1983

6. 10.

Staronové souboje

1983

27. 10. 	K roku českého divadla

Divadlo KLUMLAD a divadelní soubor Hálek KDŽ Nymburk vás zvou na pořad nazvaný „STARONOVÉ
SOUBOJE.“ Na programu jsou slavné monology: J. W. Goethe „Faust“, W. Shakespeare „Hamlet“, M. J.
Lermontov „Maškaráda“, ,,Mikuláš Dačický z Heslova“ a báseň Karla Sýse „Stroj času“. V režii E. Hrubé je vše
scénicky ztvárněné v divadelní celek. O hudební doprovod se postará kytarista Jaroslav Semorád a violista
Pavel Opšitoš. Hrají: Jana Habartová, Eva Hrubá, Pavel Klicpera a Zdeněk Válek. Světla: Ivo Zeman a Milan
Černý. „Staronové souboje“ jsou zajímavým setkáním minulého se současným. Přijďte do Hálkova divadla dne
3. září v 19. 30 hodin. Divadlo Klumlad a divadelní soubor Hálek vás srdečně zvou.
Řinčení zbraní, výkřiky, krev, která smyje
urážku, navrátí ztracenou čest. Ne, o tohle opravdu
nešlo. Napovědělo to počátkem měsíce září úvodní
slovo Evy Hrubé na premiéře hry ,,Staronové souboje“ v Hálkově divadle v Nymburce. Autorka Eva
Hrubá, která přišla s nápadem skloubit staré a nové
v jeden celek, vytvořila další rozměr ve scénickém
vyjádření divadla poezie. Herecká šatna navodila
atmosféru zkoušky. Mezi starými rekvizitami,
které podtrhávají působivost slavných monologů,
ať se jedná o Goethova Fausta, Stroupežnického
Mikuláše Dačického nebo Shakespearova Hamleta
recitují mladí lidé současnou poezii. Jsou mladí a všemu starému se vysmívají a opovrhují jím. Po slovech
jednoho z interpretů, který v tomto případě představuje jakousi snovou vizi, však začínají chápat, že minulost
nelze zavrhnout a oddělit ji od současnosti. Montáž Sýsova ,,Stroje času“ a úryvky monologů dějově na sebe
navazují a celá skladba je tak ještě více umocněna.
Interpretace v podání členů divadla Klumlad (Jany Habartové, Evy Hrubé a Pavla Klicpery) byla stavěna
na vzájemných dialozích, které ,,Stroj Času“ umožňuje. Oproti tomu slavné monology v podání Zdeňka Válka,
člena souboru Hálek KDŽ Nymburk, na sólové recitaci. Režisérka na sebe vzala nelehký úkol. A ten vyšel. Svědčí
o tom reprízy této hry v Klubu mladých Nymburk i ve školách, které projevily zájem využít ,,Staronových
soubojů“ v literární výuce.
Na otázku proč si vybrala právě Sýsův ,,Stroj času“, Eva Hrubá odpověděla: „Stroj času je vynikající báseň.
Je to doklad současnosti, dnešního světa. Básník zde hovoří bez servítků. Je ohromná ve své myšlence zachování života na Zemi. Ukazuje člověka takového, jaký je. A o to mi šlo v celé kompozici. Vybrané monology
hovoří o lidských vlastnostech, v podstatě stejných ať je to minulé nebo současné století. A to se mu hodilo
k vyjádření myšlenky, že současnost se nedá od minulosti odtrhnout.“
Marie Kůrková

Divadelní soubor Hálek kulturního domu železničářů sehraje rovněž v rámci vrcholících příprav
k otevření Národního divadla a na konec ,,Roku českého divadla“ českou hru. Je jí ,,STARÁ HISTORIE“
od Julia Zeyera. Básník Julius Zeyer v ní napodobil žánr italských frašek ve stylu comedie de l‘arte
a uvádí na scénu onu vpravdě staronovou historii o starém, věčně obelstívaném lakomci, mladé
vdově a jejím milenci. Situaci komplikuje pár mladé
dvojice a hlouček šibalů. Hru se scénickou hudbou

M. Ropek a J. Švarcová - Šebestová jako Pandolfo a Zanina ve Staré
Historii, 1983.
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a písničkami hraje Hálek pro SOUŽ 8. 11. , pro důchodce 11. 11. v 17 hodin a dále dle ohlasu obecenstva
v měsíci listopadu. Hru se souborem nastudoval Jan Paulů. Kulturní dům železničářů touto cestou oznamuje
všem důchodcům, že vstupenky na představení určené výhradně jim, obdrží v předprodeji Hálkova divadla
rovněž za 5 Kčs. Kulturní dům železničářů věří, že oběma akcemi přijde vhod starším nymburským občanům
a umožní jim důstojně se zapojit do celostátní akce ,,Rok českého divadla“.

1983

3. 11.

Obnovená premiéra

1983

3. 12.

Ženich pro čertici

Rozloučit se s divadlem je vždy pro herce těžké.
Stejné pocity mají jak profesionálové, tak amatéři.
I když odejdou z prken, co znamenají svět, neloučí
se ale s divadlem. To pro ně stále zůstává jak nejoblíbenější kniha, otevřená a stále inspirující.
Růžena Rachlíková, nositelka Zlatého odznaku
J. K. Tyla, se po své šedesátileté nepřetržité amatérské činnosti rozhodla opustit jeviště, ale ne své přátele a vztah, kterému se nedá dát nikdy výpověď.
Růžena Rachlíková odehrála řadu velkých i malých Kočičí hra, 1983, M. Kočiová a M. Kubáčková.
rolí a měla je všechny stejně ráda. Její přátelství s amatérským divadlem
začalo přesně 24. září 1924. Žádné přátelství není jen procházka růžovou
zahradou, vznikají i problémy a malé hádky (tedy v uvozovkách) za dobro
věci, a každá výměna názorů prospěje herci k utvoření jeho osobnosti,
kterou Růžena Rachlíková mezi amatéry a Hálkovci je. Ke své závěrečné
benefici si vybrala roli Gizely v Orkényho hře ,,Kočičí hra“. Za tuto postavu
dostala cenu za nejlepší herecký výkon na přehlídce v Libochovicích. A tak
obnovená premiéra v režii ing. Fr. Málka znovu zazní v Hálkově divadle
a obohatí nymburské diváky. Toto představení, které herci Hálkova divadla znovu nastudovali, je i představením k ,,Roku českého divadla“, na něj
navazuje představení J. Zeyera ,,Stará historie“ (režie Jan Paulů), kterou
Hálkovci věnují ke znovuotevření Národního divadla. Slavnostní představení ,,Kočičí hry“ a rozloučení s amatérským divadlem Růženy Rachlíkové
se koná 4. listopadu 1983 v Hálkově divadle od 19. 30 hodin. Upřímně
Kočičí hra, 1983, R. Rachlíková jako Gizela.
zveme všechny příznivce amatérského divadla.
Eva Hrubá

Ženich pro čertici, 1983, M. Fišer, L. Koláčná a J. Habartová - Štychová jako
švec Pápěra, jeho žena a čertice.
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1983

15. 12. Rozdat se divákům

1984

23. 11. Amadeus

Dělat divadlo amatérsky je vždy dřina, je to spousta
hodin nad textem, spousta času v divadle, je to únava,
nervy i vyčerpání. Divadlo chce celého člověka a bere si
ho bez ohledu na jeho občasné rebelování, jakože ,,mám
už toho dost“, nebo ,,já už nemůžu“. Nakonec stejně každý
z herců amatérského divadla přijde s rolí naučenou jak
před maturitou a je strašně rád, když se to podaří.
Zeyerova ,,Stará historie“, kterou nastudoval divadelní
soubor Hálek za režie Jana Paulů, se hrála v Nymburce
několikrát. Soubor se zúčastnil okresní přehlídky divadelních souborů v Sadské, ze které si dovezl uznání za výběr
hry k ,,Roku českého divadla“, hlavní cenu za herecký
výkon, kterou získal Miroslav Ropek za roli Pandolfa,
dále čestné uznání za scénickou hudbu obdržel Petr
Paulů, a postup na Přehlídku české klasiky do Žebráku. J. Zubák a R. Bártů jako Pedrolino a Lionato ve Staré historii.
Nebudeme zde vyjmenovávat jména a výkony jednotlivých herců. Podstatné je, že se všichni v souboru svých
rolí ujali zodpovědně a že každý z nich dal do postavy kus sebe, a že to v podmínkách amatérských vyšlo.
„Jsme rádi,“ říká režisér Jan Paulů, „že jsme mohli dát lidem jedinou comedii de l‘arte napsanou u nás. Julius
Zeyer se v tomto díle zcela odlišuje od všeho, co napsal. Comedii de l‘arte provozovali potulní kejklíři, kteří
jezdili po celé Itálii stále se stejnými herci a ve stejných maskách. Pranýřovali současné nešvary. Stále stejní
představitelé stejných rolí dokázali celý večer hrát obměny situací, aniž si předem napsali text. Carlo Goldoni
napsal přes 1 800 těchto komedií, z Francouzů Moliére. ,,Stará historie“ se hrála přesně před sto lety a je
psaná pro Národní divadlo. Chtěli jsme touto hrou oslavit ,,Rok českého divadla“. Když jsme na hře pracovali,
vymysleli jsme si spoustu nových gagů, scénu kuchtíků a nosičů már. Zařadili jsme i scénickou hudbu, abychom rozdělili čas. Hudbu nahrál Středočeský symfonický orchestr za řízení Jiřího Beneše. Hra je napsána bez
režijních poznámek, tak záleží na režisérovi, jak ji udělá, nikdy jsme ji neviděli, takže jsme hráli pouze podle
textu a vlastních představ. Udělat scénu, která byla nákladná, bylo dost obtížné. Cením si kostýmů, které jsme
měli pouze z našich zdrojů. Dobře se zavedli i někteří herci, kteří hráli poprvé ve večerním představení, měli
za sebou „pouze“ pohádky, Jana Švarcová a Mirek Ropek, který získal cenu za svůj herecký výkon, ale celkově
si myslím, že všechny herecké výkony byly solidní. Ze začátku jsme všechno brali vesele, ale pak to byla dřina.“
Dřina, která stála za to, protože kdo jednou přivoní ke kostýmům, těžko už je svléká.
Eva Hrubá

Amadeus, 1984, na klavíru ležící Z. Válek jako Salieri.

Amadeus, 1984, N. Dobiášová - Doležalová a J. Teper jako Konstance
a W. A. Mozart.
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1983

29. 12. Letošní divadelní Sadská

1985

23. 10. Matka

DS Hálek KDŽ Nymburk s hrou J. Zeyera ,,Stará historie“ byl s podmínkou dopracování inscenace doporučen
k účasti v krajské přehlídce divadelní klasiky Erbenův
Žebrák. Čestná uznání byla udělena DS Hálek Petrovi
Paulů z Nymburka a Miroslavu Ropkovi z Nymburka.

Matka, 1985, M. Eichler a M. Kubáčková.

1985

7. 11.

125 let činnosti divadelního souboru Hálek

Vzpomínka na zakladatele
V září oslavil divadelní spolek Hálek 125. Výročí
svého založení. V září si také členové souboru
připomněli 80 let od úmrtí zakladatele Hálku –
Ludvíka Rubingera
Narodil se 14. března 1822 v domě č. 52
v Bobnické ulici, kde měl jeho otec Michal klempířskou dílnu. Ludvík vyrostl v hezkého chlapce a ač
měl ve škole výborný prospěch, rozhodl otec, že bude
jeho nástupcem v řemesle. Při požáru v květnu 1838
hořela najednou celá třetina domů Nymburka, každý
se snažil zachránit alespoň část majetku či spíše jen
holý život, ale šestnáctiletý Ludvík vběhl do radnice
a zachránil velkou část obecního archivu. Vynesl nejstarší městské knihy v době, kdy domy třech stran
náměstí hořely, a voda v kašnách se vařila. V březnu
1846 byl za tento čin jmenován měšťanem s prominutím poplatků. Rubinger byl v těch letech duší Zakladatel souboru Hálek Ludvík Rubinger (sedící uprostřed) s přáteli
všech vlasteneckých spolků a podniků. V roce 1848 před svým odchodem z Nymburka do Chomutova, 2. pol. 19. století.
byl jedním z nejhorlivějších členů národní gardy. Řemeslo zanedbával a věnoval se jen veřejným záležitostem. Po
dvou nezdařených výpravách nymburské gardy na pomoc bojující Praze, vydává se Rubinger s malou hrstkou
nejvěrnějších opět 16. června do Prahy. Když po pětidenním boji zvítězila přesila vojska, nastalo velké zatýkání
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a Rubinger se domů vrátil až po několikadenním věznění na Pražském hradě. Pak byl opět zatčen a vězněn
několik měsíců. Po svém návratu byl na krajském úřadě v Mladé Boleslavi zapsán jako buřič a politicky kompromitovaná osoba. V roce 1854 mu zemřel otec, který až do své smrti vedl živnost. Ludvik - pták bouřlivák - měl
teď svázaná křídla povinnostmi. Samozřejmě je zanedbával, raději odkládal zástěru a staral se o záležitosti
veřejné a divadelní. V roce 1860 založil se skupinou studentů nový ochotnický spolek, jehož první hrou byl 3.
září Klicperův Divotvorný klobouk. Rubinger byl téměř neustále v divadle, pracoval skoro na všem a řemeslo
upadalo. V květnu 1868 opouští z existenčních důvodů Nymburk a pracuje v Chomutově. V 78 letech se vrací
do Nymburka a v 83 letech umírá zcela zapomenut a osamělý v nymburském chudobinci.

1985

7. 12.

Nesnáze draka Bracha

Nesnáze Draka Bracha, 1985, J. Běhounek.

1986

15. 1.

Nesnáze Draka Bracha, 1985.

Hálkovský Caesar

Divadelní soubor Hálek při Domě kultury železničářů
v Nymburce uvedl 7. ledna úspěšnou premiéru hry Voskovce
a Wericha ,,Caesar“. Jedná se o hru s vytříbeným humorem a výrazným třídním politickým obsahem. Hra vznikla na pozadí hospodářské krize, rozvoje fašismu a příprav druhé světové války.
Bezprostředním podnětem k napsání ,,Caesara“ se stalo
krvavé potlačení Frývaldovské stávky. Tato stávka byla jednou
z etap boje československého proletariátu proti buržoazní diktatuře, která v období hospodářské krize třicátých let odhodila fiktivní masku demokracie a svobody a sáhla k otevřeným
násilným zásahům, aby zabránila rostoucí síle dělnické třídy,
dokladem čehož byla střelba do stávkujících v Krompaších,
Orlové, Radotíně, Košútech, v Duchově a 25. listopadu 1931
ve Frývaldově (dnes Jeseníku, okres Šumperk), kde kulkám
četníků podlehlo 8 nezaměstnaných a 30 jich bylo zraněno.
Krvavý masakr hluboce otřásl celou republikou. Protestovali
nejen dělníci, ale i naše pokroková inteligence. Po Gottwaldově
projevu v parlamentu vyšel protest předních československých J. Krejčík a Z. Válek jako Titus Papulus a Tarentius Bulva.
intelektuálů v Rudém právu. Na výzvu Levé fronty, z iniciativy Zdeňka Nejedlého a F. X. Šaldy, reagovalo
70 kulturních, vědeckých a uměleckých pracovníků. Nacházíme mezi nimi i jména vůdčích hereckých
osobností Osvobozeného divadla Jana Wericha a Jiřího Voskovce, kteří se rozhodli i pro větší solidární
akci – 29. prosince sehráli hru ,,Golem“ a její výtěžek 12 tisíc korun zaslali nezaměstnaným do Vápenné.
Frývaldovská tragédie měla vliv i na vlastní uměleckou tvorbu Osvobozeného divadla.

34

Jan Werich vzpomíná: „Já se pamatuji moc
dobře, jak jsme tenkrát seděli u nás doma se
Zdeničkou. Voskovec přišel trochu později – a když
jsem o tom četl, tak jsme se oba zajíkli hněvem.
A tak jsme tam seděli a říkali si, že se přece něco
musí dělat, že se něco musí podniknout, že to
takhle nejde dál. Nebyli jsme sami. Konečně už
všichni cítili, že se na nás něco řítí – něco co jsme
nerozeznávali. Pod tíhou nutného vzdoru nám
bylo najednou jasné, že se musíme postavit na
jednu stranu barikády, že už nemůžeme dělat náš
bezpředmětný humor.“
Voskovec k tomuto okamžiku dodává: „Velmi Caesar, 1986, M. Fišer a J. Běhounek.
prostě řečeno jsme se těžce namíchli. Hořká číše, kterou nám současná historie pomalounku trpělivě dolévala, co my se schválně nedívali, nám přetekla do klína. Ta poslední kapka z Frývaldova nás probudila.“
Divadelní soubor Hálek zve všechny příznivce dobrého divadla na další reprízy této vynikající hry.

1986

15. 1.

Vánoce v klubu

1986

29. 5.

Divadelní červen v Lysé nad Labem

Je už sice po vánocích, ale já bych se chtěla ještě vrátit k vánočnímu klubu mladých. Jaký byl? Jak jinak,
než vánoční. Stromeček, cukroví (které napekla děvčata), svíčky (které donesli chlapci), písničky (skupina
Medvědi ze SOUŽ Nymburk, Ivana Vránová a Patrik Forman - který přijel z dálky jako voják základní vojenské služby), diskotéka (připravil Bohumil Drastil), dárky (které si zabalili klubáci) a ceny (které připravil klub
mladých za soutěž aktivity a nejlepšího návštěvníka klubu).
Vlastní program měl ohromný úspěch. Medvědi předvedli, že umí hrát trampské písně, Ivana že umí
zpívat a Patrik, který byl „hřebem večera“ se svými protiválečnými texty, který celý večer zaokrouhlily do
jediného - žít v míru. Mladí tak dokázali, že mají svůj klub rádi, že si dokáží sami utvořit pěkný program
a že se umí bavit. Fotograf klubu David Frank se svými kamarády měli plné ruce práce, aby tento večer
zůstal pěknou vzpomínkou v klubové kronice. A komu byly předány ceny? Nejaktivnějším za pomoc v práci
klubu: Haně Novotné, Ivaně Vránové, Petru Šefčíkovi, Petru Šitavancovi, Davidu Frankovi, Mirku Brzákovi,
Zdeňku Jánskému, Robertu Detkovi, Pavlu Povolnému, Bohumilu Drastilovi, Petru Mudrochovi, Tomáši
Stehlíkovi a Blance Kozlové. Za největší účast na pořadech: Milanu Novotnému, Květě Procházkové, Tomáši
Stehlíkovi, Petru Grospičovi, Václavu Kvasničkovi, Marku Kořenkovi, Petru Šitavancovi, Haně Novotné, Patriku
Formanovi (zvláštní cena KM), Stanislavu Cicvárkovi, Jitce Stehlíkové, Ivo Vejtrubovi a Evě Plavcové.
Vánoční klub mladých tedy skončil, ale neskončila další činnost Klubu mladých KDŽ Nymburk. V novém
roce bude klub nadále připravovat pořady pro mladé a především dávat možnost jejich vlastní tvůrčí práci.
Zveme všechny mladé do klubu, přihlásit se můžete na každé akci klubu, které jsou plakátovány. Pro členy
klubu bude vycházet časopis pod názvem ,,Nášup klubu mladých“, který bude z vašich prací, dále každý
člen klubu obdrží legitimaci a „placku“ se znakem klubu. Členství je podmíněno vstupní finanční částkou
100 Kčs s tím, že všechny akce (kterých je kolem 130), jsou zdarma. Těšíme se na vás a vedení klubu děkuje
za přízeň všech vás mladých a slibuje, že pro vás připraví jen to nejlepší v kulturní oblasti a zároveň vám
přeje všechno dobré v roce 1987.

Již po devět let se do Lysé nad Labem sjíždějí amatérské divadelní soubory z celých Čech. Měsíc červen
probíhá tradičně ve znamení amatérského hudebního divadla, známého pod názvem Divadelní červen.
Letos bude přírodní divadlo v zámeckém parku hostit po čtyři červnové pátky celkem šest souborů. Dva
z nich přivezou pohádky nejmenším divákům.
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V následujícím týdnu 20. června uvidíme opět dva soubory. Dětem sehraje DS Hálek z Nymburka
pohádku J. Krejčíka a J. Beneše ,,Čerti to umí“. Začátky představení jsou v 17 a ve 21 hodin. A pokud nás
příroda obdaří deštěm, uskuteční se představení v hotelu Polabí.
OKS Nymburk

1986

Radost ze hry

Náš článek začneme rozhovorem s pěti herci
amatérského souboru Hálek KDŽ Nymburk, kteří
v hudební komedii Voskovce a Wericha v úpravě
zasloužilého umělce Miroslava Horníčka ,,Caesar“
sehráli své benefiční představení. Všem jsme položili
jednu otázku: „Na kterou roli nejraději vzpomínáš?“
Dagmar Benešová (300):
„Moje nejlepší role byla ve hře ,,Děti Slovače“,
to mi bylo 16 let. Potom v ,,Tvrdohlavé ženě“, kde
jsem měla možnost si zahrát s národní umělkyní
Jiřinou Petrovickou, hrála jsem její dceru Terezku.
Ale byly i další, ráda hraji v pohádkách a největší
radost mám, když mohu hrát společně s otcem v jedné hře. Ale divadlo nejsou jen role, někdy stačí být
prostě při tom.“
Josef Krejčík (500):
„Já jsem těch představení, na které rád vzpomínám, měl víc. První role byla v ,,Našich furiantech“, tam jsem hrál krejčího. V ,,Námluvách“ jsem
měl možnost si zahrát se zasl. umělcem Josefem
Bekem, v ,,Tvrdohlavé ženě“ s národní umělkyní
Jiřinou Petrovickou. To je vždycky velké poznání
a zkušenost. Největší roli mám teď v ,,Caesarovi“.
Moc rád hraji v pohádkách, jsou krásné tím, že
diváci jsou děti.“
Caesar, 1986, J. Krejčík, J. Paulů a Z. Válek jako Papulus, Caesar a Bulva.
Jiří Běhouhek (500):
„Ono těch rolí bylo víc. Asi bych to řekl takhle: „Nejraději hraji v pohádkách a jakou roli? To je jedno.
Bylo jich několik. Moc rád vzpomínám na svoji první, to byla ve hře ,,Gangsteři z Valence“. Jinak se těším,
že ještě něco v Hálkově divadle sehraji.“

Zdeněk Válek (300) :
„Nejoblíbenější role ještě nepřišla. Jinak vzpomínám na všechny role, které režíroval Přemysl Vrhel. To
je člověk se zvláštním darem lidskosti a nadměrné trpělivosti. A dnešní role? Co bych k tomu řekl – jedna
z dosud krásných, jako byly v ,,Dačickém“, ,,Slaměném klobouku“ a v ,,Nebi na zemi“. Tentokrát jsem rád,
že jsem mohl mít poprvé na jevišti ruce v kapsách.“
Miroslav Fišer (300):
„Nejlepší role? Na kterou nejradši vzpomínám? Snad na Enderlína v ,,Nymburské rychtě“. Ale nejde mi nikdy
o vznešené role, jde i o divadlo předně – hraji třeba vítr v bedně. Vlastně se motám kolem divadla už 19. rok.“
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A tady bychom mohli v naší reportáži navázat. V této hře se „motalo“ kolem divadla na 28 herců společně s baletem, víc než desítka techniků, hudebníci, režisér, choreograf a další, kteří chtěli být alespoň při
tom. V Hálkově divadle se zrodilo velkodivadlo z radosti ze hry, ze zanícení, z lásky a z velké dřiny.
Režisér Přemysl Vrhel, člen Hudebního divadla v Karlíně, řekl:
„Caesar“ je vlastně první satirou Voskovce a Wericha. Snažil jsem se „položit“ na příběh a pokusil se
udělat revui, která ale musí pulzovat dnešní dobou. Velice rád pracuji s amatéry, jsou obětaví a dokáží
ze sebe vydat maximum, tady se podařilo v souboru postavit vedle sebe již zkušené herce (Paulů, Válek,
Krejčík, Běhounek, Schuch, Holík, Bárta, Benešová, Fišer) vedle mladých a začínajících (Kašpar, Dobiášová,
Kolář atd.). Soubor se tím dal dohromady a ti, kteří mají své maximum výkonnosti níž, se snažili přiblížit
kolegům s vyšší hereckou úrovní a tak vzniklo vyvážené představení.“
Libuše Vrhelová (choreografka):
„Ze začátku byly velké problémy, ale děvčata to dokázala. Nedat příležitost by byl hřích. Hudbu Jaroslava
Ježka nastudoval divadelní orchestr pod vedením Jiřího Beneše. Kostýmy pomohla navrhnout Emilie
Jahodová, kostymérka Čs. televize. Nemůžeme jmenovat všechny, kteří se dále podíleli na spolupráci, bylo
jich hodně a každý pracoval rád a s nadšením.“
Eva Hrubá

1987

19. 3.

XX. ročník SDH

1987

26. 3.

Pro radost těch nejmenších

Nymburk. Dvacátý první březen se stane svátkem divadelních ochotníků a všech, kteří mají rádi
ochotnické divadlo. Na scéně Hálkova městského
divadla v Nymburce se představí celkem šest
souborů. Diváci budou moci posoudit jednotlivé
výkony herců a souborů a jistě si v nabídce her
vyberou tu, která se jim bude nejvíce líbit. Vítáme
všechny hrající i diváky, přejeme jim k jejich snažení dobrou pohodu a divákům hezký zážitek.
Závěr her bude patřit 29. března domácímu
souboru Hálek, KDŽ ROH Nymburk, který se
rozloučí s jubilejním XX. ročníkem SDH hrou Caesar, 1986, J. Paulů a Z. Válek jako Ceasar a Tarentius Bulva.
J. Voskovce a J. Wericha ,,Caesar“.
Přehlídka vyspělých divadelních ochotnických souborů Středočeského kraje zaznamená v letošním roce již
svůj dvacátý ročník. Práce s uspořádáním takovéto akce není nikdy lehká, ale předchozí ročníky ukázaly, že
nymburští pořadatelé si dokáží poradit. Vše je připraveno, tak, aby všechny hrající soubory, ale i diváci, byli spokojeni. Provoz v divadle je dnes prakticky nepřetržitý a tak zvláště technický personál má napilno, protože jeho
podstatná část je složena z externích pracovníků, kteří tuto činnost vykonávají po své pracovní době. Věřme, že
všichni udělají vše pro zdárný průběh her a po jejich ukončení budeme moci říci – bylo to pěkné. Soubory, které
v minulosti v Nymburce hrály, byly vždy spokojeny jak s organizací, tak s pohostinností pořadatelů.

Přijďte hrát
Nymburk (rej). Divadelní soubor Hálek, KDŽ ROH Nymburk zve všechny zájemce o loutkové divadlo do
svých řad.
Loutkové divadlo se v Nymburce hrálo naposledy v roce 1961. Po přestavbě divadla se činnost souboru
soustředila pouze na velké jeviště a na loutky jako by se zapomnělo. Přitom v majetku souboru je velká
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kolekce nádherných loutek. Nyní jde o to, získat dostatečný počet zájemců o tuto ušlechtilou zábavu,
zájemců, kteří by dokázali vdechnout život loutkám ať již při jejich vodění nebo mluvou. Přijďte mladí
i dříve narození, se zkušenostmi i bez nich. Všechny vás rádi uvítáme. Jde nám o to, dávat opět radost těm
nejmenším. Přihlásit se můžete v kanceláři KDŽ Nymburk. Těšíme se.

1987

28. 5.

Dny dětského divadla

1987

2. 7.

Za hranice okresu

1987

9. 7.

Klub mladých v Nymburce

Již deset let se v našem okrese koná přehlídka dětského divadla. Představení, na které vás zveme, se
uskuteční vždy v kulturním domě v Libici nad Cidlinou. V sobotu 30. května od 14 hodin divadelní soubor
Hálek z Nymburka sehraje soutěžní pohádku M. Stránského s hudbou B. Blažka ,,Kašpárkovy čertoviny“. Od
10:30 hodin uvidí děti mateřských škol v nastudování dětského divadelního souboru Krůčky z Nymburka
soutěžní pohádku M. Hrbáčové ,,Strašidlácká historie“.

,,Caesar“
Hra Voskovce a Wericha v úpravě M. Horníčka,
kterou divadelní soubor Hálek Domu kultury železničářů v Nymburce předvedl svému obecenstvu
v deseti reprízách a která měla zasloužený úspěch,
byla diváckou veřejností velice kladně přijata
i na přehlídce ochotnických divadelních souborů
v Libochovicích, takzvaném Libochovickém divadelním létě, ale i na Klicperově Chlumci, kde soubor
Hálek hrál naposledy v roce 1957.
Uvítání, kterého se souboru na MNV dostalo, J. Krejčík, J. Paulů a Z. Válek v Caesarovi 1986.
bylo velice pěkné, soubor položil věnec u pomníku
V. K. Klicpery. Představení bylo plně vyprodané a obecenstvo se bavilo po celý průběh hry, která trvá více jak
dvě hodiny. Hodnocení odborné poroty proběhlo po představení v Říhově domě a vyznělo ve prospěch souboru.
Zvláště bylo porotou velice kladně hodnoceno, že soubor je složen z mladých lidí, že jeho představení bylo hráno
s chutí a provedená úprava reagovala na dnešní dění. Velice se líbil taneční soubor. Podle vyjádření poroty, která
byla složena z členek divadla v Hradci Králové, by však představení prospělo, kdyby bylo kratší.
Ceny za nejlepší herecký výkon si za roli Kleopatry odnesla Dagmar Benešová, za muže pak za role Bulvi
a Papuluse Zdeněk Válek a Josef Krejčík. Porota udělila zvláštní cenu divadelnímu orchestru, který vede
Jiří Beneš.

Jaký byl?
Klub mladých od ledna 1987 do června připravil pro mladé na 50 kulturních akcí. Klubové večery
zahrnovaly komponované programy z vlastní tvorby klubu, divadelní představení, folkové koncerty, country, rockové koncerty, besedy a výstavy obrazů, pantomimu, tradiční diskotéky obohacené programem
a soutěžemi. Klub mladých úspěšně navázal spolupráci s vedením zimního stadiónu a plaveckého bazénu.
Pořádá diskotéky na ledě v kostýmech a klub v bazéně vždy s programem jako netradiční formu výchovy
k aktivnímu pohybu. V letošním roce se nezapomnělo ani na národní tradice - průvod městem a ukázka
folklóru při velikonočních svátcích, pravidelné vítání Vánoc v klubu a Mikuláše, který se neobejde bez čertů.
Nezapomínáme ani na politická výročí, která se snažíme novými formami přiblížit. Klub se zúčastňuje klubových soutěží a několik jeho členů vyjíždí s programem mimo město.
Členové klubu mladých se vždy aktivně zapojují do akcí, ve kterých vlastním tvořivým přístupem
pomáhají k dotvoření celé akce. Je to znát především na jejich vlastních klubových pořadech, kdy všichni
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dělají všechno. Připravují sál, pomáhají s přípravou diskotéky, programu. Tento aktivní kádr klubu má
dnes 35 členů, na které se vedení klubu může spolehnout. Aktivně se zapojují i do přípravy klubového
časopisu, nezůstávají vůči svému klubu chladní. A tak je to dobře. Klub by měl být jejich místem, kam se
chodí pobavit, ale i za svými koníčky. Proto v letošním roce rozšiřujeme náplň klubu i o společné výlety
do okolí a o sportovní vyžití. Škoda, že nemáme vlastní klubovnu, a prostoru pro činnost klubu je stále
málo vzhledem k vytíženosti kulturního domu. Dobrá spolupráce nastala s učni SOUŽ Nymburk, kterou
bychom chtěli v příštím roce ještě rozšířit, aby se klub mladých dostal do podvědomí všech mladých lidí
v Nymburce a i na okrese. V zásadách klubové práce je hlavním bodem činnosti výchova a působení na
učňovskou mládež. Klub mladých navazuje a především vyplňuje vakuum, které nastalo v estetické výchově
na školách a učilištích. Proto by kluby mladých měly být ve školách a SOU podporovány a ne zakazovány,
jak se mnohde stává.
V klubu se snažíme rozvíjet charakterové vlastnosti mladých lidí nejen kulturními pořady, ale i výchovou k práci, vztahu a zodpovědnosti ke klubu a tím i ke svým přátelům, pevnou vůlí a vytrvalostí (jako se
ukázalo při 24 hodinovém tanečním maratónu). Je místem, kde by se měl mladý člověk realizovat.
Dnes má klub mladých 80 členů a přijímá všechny zájemce o klubovou činnost. Nebojte se přijít mezi nás.

1987

16. 7.

O divadle pro jednoho

1987

27. 8.

Hudební pondělky

V září budeme mít možnost posoudit umění Evy Hrubé na prknech, která prý znamenají svět, coby
profesionála. „Proč právě dráha profesionála? Odpověď je jednoduchá,“ neváhá Eva. „Je to jistá hranice
snažení, určitý vrchol práce. Ale pozor -není to tečka. Považuji to pouze za další stimul pro náročnější
a zodpovědnější přístup ke kumštu. Důkaz toho, zda mám na to, abych mohla jako profesionál předstoupit
před diváka. Jde mi o to, prosadit do uměleckého přednesu nové
formy, které při amatérské práci byly dost často potlačovány.“ Na
profesionální dráhu herce a recitátora v jedné osobě se Eva Hrubá
vydala v dubnu letošního roku. Stačilo „jen“ zvládnout přehrávky
u umělecké agentury Středočeského krajského kulturního střediska
v Praze v oboru mluvené slovo. Nad otázkou, v čem je rozdíl, pokud
vůbec nějaký existuje, mezi amatérskou a profesionální tvorbou se
Eva usmívá: „Tvorba je stále stejná. Přístupy se nezměnily. Očekávaný
rozdíl by měl spočívat především v mém vlastním pocitu, že divadlo dělám dobře. Protože jinak by nemělo smysl být profesionálem.
Už zkoušky byly velmi přísné. Obsahují totiž nejen prvky herecké
činnosti, ale zároveň se při nich člověk neobejde bez všeobecných
znalostí z kultury, politiky. A toho všeho musím nyní využít, aby
se otevřely cesty a možnosti, jak posunout divadlo poezie blíž na
výsluní divákovy přízně. Každopádně jsem veškeré úsilí osamostatnit
se nevynaložila pro peníze. Poezie a divadlo pro mě stále zůstává
koníčkem, ať už vystupuji pod agenturou nebo hlavičkou Domu kulE. Hrubá.
tury železničářů v Nymburce.“

Bylo to pěkné
Budou tomu již dva roky, kdy se dalo několik lidí dohromady a připravovalo každé pondělí v nymburském muzeu večery hudby. Začalo se hudbou doby předlucemburské a během trvání pořadů se
vystřídali mistři tónů všech věků, i když na magnetofonových nahrávkách. Těšili jsme se na ty pondělky nejen my, dříve narození, ale i mladí milovníci vážné hudby.
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Scházelo se nás na třicet a zásluhou interpretů i bývalé
ředitelky muzea se z nás stala taková rodina milovníků hudby,
snad po vzoru hezkých televizních večerů, které uváděl profesor Holzknecht. Nyní nám bylo sděleno, že všechno končí.
Proč? Snad proto, že nový ředitel muzea nemá o večery zájem.
Vždyť od svého jmenování se mezi námi neukázal ani jednou.
Jde-li o adaptaci muzea, nikdo nám nevymluví, že by se alespoň jednou v měsíci nenalezla jedna volná místnost pro konání
těchto kulturních večerů. Vždyť té opravdové kultury není
v Nymburce nazbyt. Bylo to pěkné, poslechnout si zasvěcený
výklad o době, ze které hudba pochází, i výklady profesora
konzervatoře a potom se zaposlouchat do ukázky slavných děl.
A tak se ptáme: Opravdu je nutné vypustit tuto kulturní akci,
která si za dobu trvání získala své příznivce, jen proto, že není
místnost?
Posluchači Divadla

I. Ceeová a F. bárta na přelomu 70. a 80 let v recitační
soutěži.

1987 	 12. 11. Pořady Divadla hudby

Vlastivědné muzeum v Nymburce uvádí vždy
v pondělí 9. a 16. listopadu varhanní koncerty,
které se konají v 19 hodin v přednáškové síni
muzea. Koncert řídí M. Mejstřík, recitovat budou
Z. Válek a A. Bondarczuková.

Klubový pořad v 80. letech, A. Bondarczuková při recitaci.

1987 	 26. 11. Padesát let – půl století

Za tuto dobu sehrál na 150 rolí, měl 86 režií a nyní to bude tisíc představení. To je profil amatérského
herce, ochotníka, režiséra, ale i spisovatele – Jana Paulů.
Začalo to 27. listopadu 1937, kdy poprvé vstoupil na prkna Hálkova divadla. Po čtyři roky hrál malé
role ve večerních konverzačních veselohrách, hrál pohádky, učil se a sbíral zkušenosti. Pak přišla první
velká role profesora ve hře ,,Sednout, pane profesore“ a také první potlesky na otevřené scéně. Jeho lásku
k divadlu povzbuzoval a metodicky jej vedl energický režisér František Macháček. V režii Jaroslava Tuzara
pak odehrál své nejlepší role té doby: ,,Cyrano de Bergerac“, ,,Vojnarka“, doktor Galén a další. Později začal
režírovat pohádky a ve večerním představení měl debut v detektivce A. Christie ,,Deset malých černoušků“,
kde si zahrál i roli záhadného vraha. Za nejlepší éru Hálku pokládá dobu, kdy soubor převzala pod patronát
závodní rada dílen ČSD. Hálek dosáhl největšího počtu představení. Bylo jich za jediný rok 89. V té době
dělal mnohé hry s Pepíkem Herčíkem, rád vzpomíná na výbornou spolupráci s vedením Klubu dopravy
a spojů v té době řízeným Karlem Miškovským. Nelze jmenovat všechny, kteří se na činnosti v různých
etapách podíleli a tak snad jen PhDr. D. Polcovou, M. Kubáčkovou, N. Vaňkovou. Z doby dřívější pak
V. Kulicha, S. Rybičku, L. Malého a až do současnosti S. Holíka. V posledních 15 letech pak O. Vencourovou,
R. Rachlíkovou, Pepíka Krejčíka,Jirku Běhounka.
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Nebyla to však jen práce herecká a režijní. Ke konci padesátých
let začal psát divadelní hry a je nutné říci, že celou řadu velice
úspěšných. Velký úspěch měla ,,Nymburská rychta“, kterou psal
podle románu F. Schulze k 700 letům založení Nymburka. Jeden
z obrazů se hrál na Kostelním náměstí a všichni diváci - bylo
jich několik tisíc - kteří se této „gala parády“ zúčastnili, si odnesli
zážitek a vzpomínku na celý život. V té době úzce spolupracoval
s ing. V. Milotou, režisérem, scénografem i hercem. Pod jeho režií
si zahrál Ezopa ve hře ,,Liška a hrozny“, Falstafa ve ,,Veselých
paničkách windsorských“.
Vůbec nejúspěšnější divadelní hra, kterou napsal, ,,Slovo má
babička“, dosáhla nejvyššího vydání her v Dilii a nepřetržitě se
hraje od roku 1958. Je přeložena do slovenského a německého
jazyka a hrají ji profesionální scény. V šedesátých letech vyhrál
anonymní soutěž na televizní hru. ,,Ocelová lávka“, jak se hra jmenuje, se hrála s velkým úspěchem i v Nymburce za režie Ládi
Hořčice.
Pokud máme jmenovat významné režie, kterých se Jenda ujal,
byla to hra E. Albeeho ,,Kdo se boji Virginie Woolfové“, která se na
Jiráskově Hronově hrála dvakrát. Těch režií bylo daleko více, ale
nelze všechny jmenovat. Bylo to půl století práce pro ochotnické
divadlo. Vypsat vše není možné. Divadlo je hra kolektivní. Není
zde jen režisér a herci. Jsou tady výtvarníci, s kterými spolupracoval, L. Rylich, V. Milota a nyní již po řadu let Jarča Kolářová. V žádném případě nelze zapomenout na někdejšího správce jeviště, doslova legendu Hálku, Jendu Krupičku.
27. listopadu 1987 je to přesně na den padesát let, kdy vystoupil na jevišti poprvé a nyní to bude tisící
představení. Pro tuto chvíli si zvolil ,,Hrátky s čertem“ od Jana Drdy, vybral si herce - provedl režii a sám
si zahraje Scholastika. Jenda je Hálkovec tělem i duší, prožil zde dobré i zlé, ale v dobách, kdy se soubor
ocitl v krizi, dokázal svojí vitalitou doslova vydupat představení a tak pomohl souboru k tomu, že od svého
založení hrál v nepřetržitém sledu každý rok. Je to u nás v republice jev ojedinělý, ne-li jediný. Přejeme ti,
Honzíku, aby ti zdraví sloužilo a do druhé tisícovky ochotnické - zlom vaz!
J. Krejčík

1987 	 27. 11. Hrátky s čertem

Hrátky s čertem, 1987, O. Kolář a K. Schuh jako Martin Kabát
a loupežník Sarka Farka.

Hrátky s čertem, 1987, P. Bendl, J. Paulů a O. Kolář jako anděl Theofil,
otec Školastikus a Martin Kabát.
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1988 	 3. 3.

XXI. Ročník středočeských divadelních her

1988 	 31. 3.

Rozvoj kultury v duchu národních tradic

V prvním březnovém týdnu přivítá Hálkovo divadlo diváky a naše okresní město soutěžící účastníky
jedenadvacátého ročníku Středočeských divadelních her. Letošní SDH jsou první částí krajské soutěžní
přehlídky amatérských divadelních souborů Středočeského kraje,
druhá část proběhne v druhé polovině března v Rakovníku. Prvním
nymburským představením, a zároveň zahájením přehlídky, bude
,,Generálka“ Jiřího Hubače v podání domácího divadelního souboru Hálek. ,,Generálku“ uvidíte v pátek 4. března od 19. 30 hodin.
Druhým představením, inscenací Pavla Fialy ,,Třešňová alej“, se
představí divadelní soubor Specifik DK ROH Spolana Neratovice.
Jedná se o představení, se kterým před lety triumfovalo pražské
divadlo Semafor. V Nymburce se budou moci, spolu s jeho protagonisty, zasmát diváci v sobotu 5. března. Neděle 6. března
bude patřit divadelnímu souboru Slánská scéna ZK IWH Slaný,
která uvede inscenaci A. N. Ostrovského ,,Kdo hledá, najde aneb
ženitba Balzaminova“. Satirická komedie z poloviny minulého století promlouvá k dnešnímu divákovi svěžím a současným jazykem. Posledním představením bude hra Jaroslava Kodeše ,,Cirkus“.
V komediálních situacích si přijdou na své dospělí i děti. Toto
představení uvidíte v sobotu 12. března od 14 hodin.
Ve večerních hodinách 12. března se koná v Kulturním domě
ROH A. Janouška velký divadelní karneval, jako středočeskodivadelní taneční rej v maskách i bez masek za doprovodu tanečního
orchestru Proxima. Vstupenky na všechna představení i karneval
si můžete zajistit v předprodeji.

„Změny, které začínáme uskutečňovat, směřují k tomu, aby socialismus v naší vlasti byl ještě silnější
a přitažlivější, aby se zvyšovala uvědomělost lidí, jeho hmotná kulturní úroveň.“ (G. Husák)
Ohlédnutí do historie
V lednu roku 1958 byl z rozhodnutí odborových orgánů železničního uzlu v Nymburce založen Uzlový klub
ROH. Jeho zřizovatelem se stal ZV ROH Dílen pro opravy železničních vozidel. Do vínku dostal klub bývalý
Národní dům, který ovšem musel být v samém počátku rekonstruován. Do čela nového kulturního zařízení byl
postaven zkušený odborový funkcionář Karel Mikšovský, který se zasloužil o rychlé dokončení oprav a Uzlový
klub, za krátký čas přejmenovaný na ROH Klub dopravy a spojů, mohl svoji činnost rozvíjet v důstojném prostředí. Pod KDaS přešly soubory s letitou historií – Hálek, Hlahol, fotoklub a taneční orchestr. Byly založeny nové
kroužky – filmový, astronomický, Kolovrat a další hudební soubory. V tomto směru sehrával velmi významnou
roli i přírodní amfiteátr na Jiváku, kam se každý víkend sjížděli 2 tisícovky diváků. Již od počátku činnosti KDaS
pracovala rovněž i odborová knihovna, ve které byly sloučeny knihovny všech železničářských závodů.
Dříve narozeným
Pondělky a čtvrtky jsou v klubu důchodců věnovány kulturním pořadům. Pravidelně se zde představuje
Divadlo hudby DKŽ a z jeho členů především Miloslav Mejstřík s dlouhodobým hudebně-historickým seriálem
o osobnostech světové hudby. Hudební poslechové pořady s fundovaným průvodním slovem představuje
profesor Jiří Navrátil. K velmi oblíbeným patří zábavná odpoledne s harmonikou Jaroslava Šturmy. Se zajíma-
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vými literárními besedami přichází Jan Řehounek, který ale také připravuje přednášky k politickým výročím,
nebo besedy promítáním barevných diapozitivů. Promítání diapozitivů zajišťují také Miroslav Heřmanský, Jiří
Kunstýř, Roman Sulc nebo Jan Paulů, krátké filmy promítá Miroslav Ropek. Divadlo a recitaci přinášejí dětský
divadelní soubor Krůčky, experimentální studio Evy Hrubé, Alena Bondarczuková, Miloš Kubík, Stanislav Holík
aj. Jen za rok 1987 se v klubu důchodců uskutečnilo kolem stovky kulturně společenských akcí.
Klub mladých
Činnost Klubu mladých DKŽ ROH Nymburk se datuje od roku 1981. Tenkrát začínal klub pracovat ještě
ve starém Kulturním domě železničářů na Boleslavské ulici v příjemném prostředí diváka v suterénu. Při
KM vznikl recitační soubor (pozdější divadlo AdiE. H) a šanci dostali písničkáři, hudebníci, skupiny.

1988 	 7. 4.

Píšu, píšeš, píšeme

Vážení přátelé,
dovolujeme si vás pozvat na třídenní poeticko-prozaické klání, které se uskuteční v KD A. Janouška
v Nymburce ve dnech od 15. do 17. dubna. Akci ,,Píšu, píšeš, píšeme“ pořádá OKS Nymburk společně
s redakcí Nymburska, OV KSČ a DKŽ ROH Nymburk. Pro všechny zájemce je připraven zajímavý program.
V pátek 15. dubna večer pořad z tvorby autorů Koutku poezie (v rámci literární soutěže), poté beseda
s autory a písně I. Vránové, J. Semoráda a skupiny Oáza. V sobotu dopoledne se uskuteční semináře
s odbornou porotou o psaní a tvorbě. Odpoledne od 13. 30 hodin máte možnost shlédnout divadelní
představení AHA z Lysé nad Labem ,,Taková hra“, představení poetického divadla z České Lípy ,,Adam
a Eva“, pořad umělecké agentury Maria Němcová ,,Nebe v pátém poschodí“ a Eva Hrubá ,,Had a jablko“.
Večer je pro vás připraven pořad autorů okruhu Čs. vojáka, beseda se spisovateli J. Fraisem, F. Mandátem,
M. Huptychem, V. Venclíkem a dalšími zajímavými lidmi. Poté bude následovat zábavný večer, ke kterému
nám zahrají country kamarádi z České Lípy. V neděli uvidíte AV studio s pořadem ,,Galantní poezie“ a celou
akci ukončíme odpoledne taneční diskotékou pro mládež a příchozí. Jistě, že nezapomeneme na vyhodnocení literární soutěže a udělení cen. Přijďte mezi nás!
Eva Hrubá

1988 	 20. 10. Hlavní cena do Nymburka

V září proběhla v České Třebové XI. Železničářská Česká Třebová, přehlídka malých jevištních forem.Do
místního divadla kulturního domu se sjelo z celé republiky více než 19 soutěžních programů. Ač se jednalo o přehlídku, která probíhá ve dvouletých cyklech, přesto se udělovaly ceny a soutěžní pole bylo velmi
vyrovnané. Nelehký úkol mělo nymburské divadlo AdiE. H, DKŽ ROH Nymburk, které obhajovalo minulé
prvenství. Tentokrát se představilo opět se dvěma autorskými pořady. S divadlem jednoho herce ,,Had
a jablko“ a s textappealem „Smekat se po slzách do smíchu“, který byl založen na improvizaci s divákem.
Obě představení byla silnou výpovědí o mezilidských vztazích. Hlavní cenu získala a obhájila tak minulý
titul Eva Hrubá, druhou hlavní cenu, kterou věnovalo federální ministerstvo dopravy a spojů společně
s ÚVOS pracovníků železnic, Lída Žemberyová za doprovodnou kytaru a zpěv vlastních textů.

1988 	 17. 11. Nenechte si ujít divadelní premiéru

Nymburský Casanova
Giovanni Giacomo Casanova - jméno, které zná každý, ačkoliv nikdy nečetl jeho paměti. A právě díky
této knize se z bezvýznamného italského dobrodruha a posléze, na sklonku života, knihovníka ve službách
hraběte Valdštejna na zámku v Duchcově, stala velmi známá osobnost. Krom toho, že je kniha pestrým
obrazem rokokové Evropy, jsou v ní velmi zajímavým způsobem popsány milostné avantýry autora. Nebylo
jich málo, objevují se v nich i známé dámy tehdejší lepší společnosti, a jsou popsány opravdu barvitě. To
všechno udělalo ze jména Casanova legendu.
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Objevil se v mnoha literárních dílech, čerpajících ze skutečných i smyšlených příhod. Německý spisovatel a dramatik Karl
Gassauer se v jednom svém dramatu rovněž obrátil k postavě
Casanovy. Děj hry se odehrává na Duchcově, v posledních dnech
jeho života. Kde je ale konec někdejšímu milovníkovi? Starý
muž, opovrhován a opovrhující služebnictvem na zámku, zapisující své paměti, ještě naposledy milostně vzplane. To je ale jen
kolorit celého příběhu. Jeho hlavní myšlenka hovoří o tom, že
každý člověk si musí uchovat svoji důstojnost, a to i ve chvílích,
kdy je úplně na dně. To pochopí i prostomyslná kuchařka Žofie
nad umírajícím Casanovou.
Nastudovat divadelní hru ve dvou lidech je velmi obtížný
úkol. Režisér divadelního souboru Hálek Miroslav Ropek tento
úkol spolu se Zdeňkem Válkem a Janou Pospíšilovou, hrající
v Hálku jako host, podstoupil a 19. listopadu předloží výsledek
své práce divadelním divákům v premiéře hry ,,Casanova na
duchcovském zámku“. Další představení bude součástí okresní Casanova, 1988, Z. Válek jako Giacomo Casanova.
přehlídky amatérských divadelních souborů v Hálkově divadle 8. prosince. Druhá repríza je určena divákům
abonentního cyklu Kruh přátel divadla 19. prosince. Jak se inscenace podařila, to už nechají Hálkovci na
posouzení divadelních diváků.

1988 	 24. 11. Úspěšný Hálek

Čtvrtá celostátní přehlídka divadelních souborů na železnici, která skončila v Chomutově,
byla úspěšná pro nymburský soubor Hálek.
Porota, za předsednictví V. Venclíka, se rozhodla
takto:
Čestné uznání udělila porota divadelnímu
souboru Hálek za inscenaci hry ,,Generálka“,
Lubošovi Novotnému za režii hry ,,Černá komedie“ a Lence Koláčné za herecký výkon ve hře
,,Generálka“.
Generálka, 1988, M. Ropek a L. Koláčná.

1988 	 1. 12.

Okresní přehlídku amatérských divadelních souborů

Když se začal v září organizovat její XIV. ročník, jednalo se v první fázi o její bytí nebytí. Tradiční místo
konání - Sadská - není schopna v letošním roce přehlídku zabezpečit. Důvodem je nevyhovující technický
stav elektroinstalace a jeviště v sále kina, kde přehlídka vždy probíhala. Díky pochopení pracovníků DKŽ
ROH v Nymburce, zejména ředitele J. Bohaty a J. Řehounka, se podařilo soutěž zajistit v Nymburce. Vás,
kteří sledujete dění v amatérském divadle okresu, chceme nyní podrobně informovat o průběhu celé
přehlídky.
V pondělí 5. prosince uvede DS Jiří z Poděbrad Holbergovu komedii ,,Jeppe z Vršku“. Představení se
koná od 19. 30 hodin v DKŽ A. Janouška. Ostatní představení uvidíte v Hálkově divadle.
Ve čtvrtek 8. prosince v 19. 30 hodin sehraje domácí soubor Hálek inscenaci hry německého autora
K. Gassauera ,,Casanova na duchcovském zámku“, v pátek od 14 hodin je v rámci systému Mládež a kultura uvedeno pohádka DS Vojan z Libice nad Cidlinou ,,Tři bílé šípy“ od J. Makariuse. Večer v 19. 30
hodin bude slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a po něm vystoupí host přehlídky DS Tyl z Mnichova
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Hradiště. Pro milovníky divadelní klasiky uvede
Jiráskovu ,,Lucernu“. Na toto představení zveme
především všechny Hálkovce, kteří si mohou připomenout uvedení této hry ve vlastním repertoáru. Pro všechny zájemce ještě uvádíme, že
v sobotu 10. prosince pořádá od 13:30 hodin
OKS ve spolupráci s DKŽ ROH seminář zaměřený
k současné dramatice československé, sovětské
i světové s využitím pro dramaturgii divadelních
souborů. Těšíme se na setkání se všemi příznivci
amatérského divadla.
Casanova, 1988, J. Pospíšilová jako Žofie Krumbajglová.

1989 	 27. 4.

Divadlo není jen hra

Před každou premiérou je spousta práce,
dokončuje se scéna, natírá se, lakuje, upravují se
nebo šijí kostýmy. Před touto hrou si dokonce
herci hráli na ševce. Vyráběli doslova na koleně
boty - tak nějak tedy vzniká amatérské divadlo.
Ze zájmu, zaujetí a lásky - jedenáct Hálkovců
se rozhodlo, že budou společně „dělat“ divadlo.
Nastavují večery, dávají mu hodiny a dny svého
osobního volna. Režisér Miroslav Fišer je trochu
nervózní - nedivme se, vždyť jejich první vystoupení je doslova přede dveřmi. Přesto se v divadelní šatně našla chvilka pro malý rozhovor.

Zapomeňte na Herostrata, 1989, R. Smetaníková, M. Mejstřík a M. Fišer.

M. Fišer:
„Scénu si děláme sami, přijďte se podívat, Hálkovci se na vás těší. Chceme se v kostýmech přiblížit době,
ve které se odehrává rok 365 před naším letopočtem. Použili jsme údaje z knihy „Sedm divů světa“. Jsem
rád, že do Hálku přišly i nové tváře, budou stát poprvé na jevišti - S. Šebestová a J. R. Smetaníková. Ostatní
mají už svůj křest za sebou: M. Kubík, M. Mejstřík, P. Bendl, M. Eichler, M. Malý, J. Šturma. Jsem rád, že
s námi hrají již zkušené M. Kubáčková a L. Koláčná. Hra mne zaujala svou autentičností, je jedno, v kterém
roce se odehrává, ale hlavní je, že nám nastavuje zrcadlo. Zrcadlo jednotlivým charakterům lidí. Hra nám
dokazuje, že nejstarší zbraní na světě jsou peníze, kterými se dá získat všechno moc, sympatie davu. Mluví
o lidech, kteří se neštítí použít i těch nejhorších prostředků k získání slávy.“
Hru G. Gorina „ZAPOMEŇTE NA HÉROSTRATA“ uvidíte 1. května v Hálkově divadle od 19. 30 hodin.
Hudbu napsal Jiří Beneš.

1989 	 13. 7.

Poděbradské divadelní léto

Všechna představení se uskuteční v přírodním atriu Československých státních lázních v Poděbradech.
V případě nepříznivého počasí budou všechna představení přesunuta do lázeňské kolonády. Vstupné 12
korun.
13. července od 20 hodin - „Cassanova na duchcovském zámku“ (Karl Gassauer). Hraje divadelní soubor
Hálek při DK ROH železničářů v Nymburce. (Casanova, intelektuál 18. století, se na sklonku svého života
svěřuje své služce Žofií se svými zážitky z vítězství nad ženami).
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14. července od 18. 30 hodin ,,Nezapomeňte na Hérostrata“ (Grigorij Gorin). Hraje DS Hálek. V příběhu
z antické minulosti se odvíjí děj divadelního představení, zobrazující uchopení a zneužití moci.

1989 	 2. 9.

„ Vrtník“

Jak kněžna Líba pro Přemka poslala, 1989, O. Kolář, M. Eichler, M. Malý, M. Vaníček, J. Běhounek, P. Štoček,
M. Kubík, L. Koláčná, D. Lorenzová - Vaníčková - Štěpánková a R. Smetaníková.
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Hráli tu s námi. . .
Běhounek Jiří

1937-1990

Ceeová Irena

1923-2004

Dvořák Václav

1919-1985

Holík Stanislav

1925-1993

Hron Karel

1926-2006

Jurkovičová Eva

1936-2003

Kňap Karel

1949-2001

Košťák Vladimír

1924-2004

Krejčík Josef

1931-1990

Krupička Jan

1913-1992

Kubáčková Marie

1923-2006

Lebduška Karel

1928-1980

Leopold Ferdinand

1916-1990

Lukeš František

1927-1988

Málek František

1911-2009

Milota Vladimír

1923-1984

Miškovská Věnceslava

1911-1987

Paulů Jan

1922-1998

Rada Jaroslav

1920-2003

Rachlik Jan

1902-1973

Rachlíková Růžena

1907-1994

Rybička Stanislav

1909-1979

Šubrt Josef

1932-2005

Ulrych Zdeněk

1932-1984

Vencourová Olga

1903-1987
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Herecké Curiculum Vitae I.
Když jsem začal pracovat na této knížce, jednou z prvních kapitol, o kterých jsem byl přesvědčen, že
tu bude, se staly krátké medailonky lidí od nymburského divadla. Nakonec, až na pár výjimek, se podařilo
nashromáždit příspěvky od většiny oslovených přátel všech generací, přestože to u pár jedinců bylo velice
náročné. Někdo o sobě napsal příspěvek sám a u jiných jsem ho vytvořil na základě rozhovoru. Celá kapitola
by byla příliš dlouhá, proto jsem ji v knížce rozdělil na dva, přibližně stejně veliké díly.

Mirek Ropek

Zpátky do Nymburka jsem se vrátil po letech ze svého předchozího
působiště v Praze, ze Stavovského divadla, kde jsem pracoval jako technik
na pozici osvětlovače. Na nymburském jevišti jsem stál poprvé v představení Jak se Rumcajs o Manku pokoušel v roli malého Háďátka. Objevil
jsem se ve hře Generálka s Lenkou Koláčnou a za postavu Pandolfa ve
Staré historii jsem v Sadské obdržel ocenění za nejlepší herecký výkon.
Na postu osvětlovače jsem pracoval určité období i v nymburském divadle. Režijně jsem se podílel na vzniku představení Zelňačka, samostatná
režie byla potom v komediích Bufet v posteli, Poprask na nymburské
laguně, Vodní družstvo a Jeppe z vršku.

Ivo Müller

Své první představení, balet Broučci jsem hrál v Hálkově divadle již
v roce 1942. V osmnácti letech jsem nastoupil do orchestru B. Sedlatého
jako pozounista, kde jsem hrál prakticky až do jeho zakončení. To byla
slavná éra „Čajů“ v Nymburce. S tímto orchestrem začínala zpívat i Marta
Kubišová, hostoval tu J. Zíma, J. Čeřovská, E. Pilarová, Fr. Zahradník
a další známí zpěváci. V roce 1958 jsem hrál ve hře Inteligenti, kterou
režíroval Fr. Málek a kde mimo jiné hráli i Fr. Rachlík a Jarda Zálaba.
Potom následovala celá řada rolí například v operetě Tulák, Děti Slovače,
Nymburská rychta, Vojna a mír, Nebe na zemi, Babička hodně četla, kde
hlavní roli ztvárnila Jiřina Šejbalová. V soutěžním představení Lucerna
mi byla v Rakovníku udělena cena za nejlepší herecký výkon v roli vodníka. Samozřejmě jsem také účinkoval v pohádkách, v estrádách pro děti
a důchodce, takže jsem odehrál více než 250 představení.

Jiří Bohata

Mirek Ropek v roce 2010 jako Ó-Bejda
v pohádce Alibaba a loupežníci.

K divadlu mě přivedla paní Lojzička Šimáková, která režírovala
pohádky v divadélku Pod kostelem církve Československé. Poté mě v 50.
letech ,,přetáhla“ i do Hálku, což byla velká čest nejen pro mne, ale i pro Ivo Müller (vlevo) jako kostelník v Nebi na
řadu dalších. Vždyť tady hráli takoví významní herci a režiséři jako Jan zemi, 1976.
Pavlů, pan Rybička, Venda Kulich, Standa Holík, Jarka Zálaba, Láďa Horčic, paní Olinka Vencourová, Růžena
Ráchlíková, Madla Kubáčková, Lída Kaňková. Byla to velká škola pro nás „mlaďochy“. V té době existovalo
i nymburské loutkové divadélko, kde vládl Ferda Leopold. Na svou dobu se jednalo o velmi dobře technicky
vybavené divadélko (podobně jako hlavní scéna v divadle) s padesáticentimetrovými marionetami. Tady
jsme se učili hlavně jevištní řeči, jelikož jsme nejen loutky vodili, ale propůjčovali i svůj hlas a vytvářeli
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jejich charakter. Divadélko mělo také mobilní - skládací jeviště, s nímž
se jezdilo na pionýrský tábor až do Králíků. Na velkém jevišti jsem pak
hrál hlavně v pohádkách a v epizodních roličkách. První velkou roli jsem
dostal ve Strakonickém dudákovi, a to byla opravdu škola a velký úkol
svou postavu zvládnout (náročný režisér F. Málek a spoluhráči V. Kulich,
Lída Kaňková, Lída Bártová, L. Košťák a další). Po této zkušenosti jsem
byl obsazován častěji, a tím jsem se dostal mezi herce, jak se říkalo
,,nahoru, mezi velké“. Rád bych vzpomněl jedné velmi zajímavé etapy
mé herecké cesty a tou je ,,Divadlo mladých“, které pod záštitou Hálku
založili páni Václav Vorlíček a Ráďa Zmatlík. Byla to forma, v té době
populárních ,,mladých divadel“, jejichž hlavním představitelem byl pražský Semafor. Produkovali jsme z větší části autorské kusy, ale i převzaté
scénky (právě ze Semaforu) s množstvím tehdejších populárních písní.
Hlavními protagonisty kromě jmenovaných autorů a vedoucích byli souBohata jako král v pohádce Kocour
rozenci Pepa a Helena Baštovi (pozdější operní pěvkyně), Věra Bělíková, Jiří
v botách v roce 2005.
Láďa Papež, Věra Brožová a další. Zároveň zde poprvé vstoupila na prkna
Hálku, ve svých pěti letech Dáša Krejčíková – Benešová, která se mnou zpívala píseň ,,Sluníčko - sluníčko“
od Suchého a Šlitra. Byla to krásná doba. A to si představte, že jsme hráli před plným hledištěm dokonce
na Silvestra.
Po znovuotevření divadla inscenací ,,Fuente Ovejuna“ následovalo velmi plodné období operet v režii
Ládi Horčice (Dcera druhé roty, Ostrov milování, Polská krev, aj. ), dále úspěšná komedie Věčně tvůj v režii
J. Paulů, I vy můžete být vrahem v režii Ing. Miloty. Tato etapa byla nesmírně plodná a Hálek měl velmi
širokou základnu. Poté začalo docházet k přirozené obměně hereckých generací, nastupují Z. Válek, Pepa
Krejčík, Ivo Müller, Jirka Běhounek, Karel Schuch, Dáša Krejčíková - Benešová, V. Bělíková, pan Škrdla,
Eva Jurkovičová, p. Martinovská, Alena Bondarczuková a další. Ještě bych rád vzpomenul na dva muže,
bez kterých si historii divadelního souboru Hálek nelze představit, a tím je Jenda Krupička a pan ,,Děda“
František Macháček. Ti dva a s nimi parta kulisáků (Honza Koláčný, Švanda a další) se starali o hladké
technické zabezpečení představení. Hlavně Jenda Krupička ,,Duch divadla“, pro kterého nebylo nic neproveditelného, zejména v oblasti rekvizit - od špendlíků přes meče, kordy, halapartny, královské koruny apod.
- měl prostě vše.
Dnešní doba trochu mění činnost souboru, ale díky novému provozovateli panu Tomanovi a díky městskému kulturnímu středisku soubor žije a navazuje na bohatou historii. Úspěšné inscenace dnešních dnů
to jenom potvrzují. Jen tak dál!!!

Jan Řehounek

Hráli jsme jako Kočovná divadelní společnost Vrtník.
Tehdy, ke konci osmdesátých let, jsem byl předsedou Hálku.
Obracely se na mne různé organizace, že mají zájem o program k oslavám MDŽ. Tento svátek se v té době mohutně
slavil – ženy dostaly bonboniéru a karafiát a chlapi se opili.
Irena Ceeová každoročně s partou recitátorů – Alenou
Bondarczukovou, Marií Vránovou, Frantou Bártou, Karlem
Hronem ad. - realizovala nějaké pásmo poezie. Bylo to
ovšem pojato velmi vážně a pořadatelé oslav chtěli spíše
nějakou nevázanou legraci. A tak jsem zdramatizoval pásmo
francouzské galantní poezie. Hráli v něm Miloš Kubík, Ivo
Valášek, Jana Habartová, Jana Švarcová, Franta Bárta, Jirka
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Jan Řehounek v představení Parcipán a Pumprnikl na konci
80. let.

Běhounek, Franta Svoboda, Mirek Fišer, Lenka Koláčná, Zdena Marková, Aleš Misař, Ota Kolář… Představení
mělo velký úspěch, protože v době, kdy se spíše propagovala poezie dívající se do světlých budovatelských
zítřků, působily eroticky laděné verše podávané ve značné divadelní nadsázce jako blesk z čistého nebe.
Když ve scéně, kdy Jirka Běhounek představoval „parohatého“ manžela, zaznělo: „Sto rejtarů, dle válečného
práva, přitrhlo bez milosti do mlýnice, a s meči tasenými, jak se stává, zneužívali mlynářovy polovice.
Nešťastný mlynář, kus dál od mlynářky, sledoval její kyčle s náramnými nářky, a náhle vzkřiknul, hledě na
pohyby: Jsem paroháč, stará, vždyť tobě se to líbí!“, publikum aplaudovalo. Zdena Marková jako mlynářka
mu odpověděla: „Kuš, řekla mlynářka, ty volotrku, to já jen abych to už měla z krku!“ Zpráva o humorném
představení se donesla na vojenskou správu a její tehdejší velitel major Zich si ho objednal pro slavnostní
vyřazování „záložáků“. To se staří pánové sešli ve velkém sále Nároďáku, odevzdali vojenské knížky, dali si
pár piv, zavzpomínali na humorné historky z vojenské služby před pětačtyřiceti lety a šli domů. Nastoupili
jsme na jeviště, v sále to hučelo jako v úlu, půllitry cinkaly, dědové se překřikovali. Jenže už po prvních
verších jsme ani nemuseli moc přidávat na intenzitě hlasu - všichni se nevázaně řehtali, protože do jednoho poslouchali a dobře se bavili. Když jsem v roli svůdce (kde ty loňské sněhy jsou!) recitoval „Když
s rajcajdičkou jsem a chvíle nenechavé mne ponoukají líbat její ňadro pravé…“, strčil nos mezi šněrovačkou
odvážně vyformovaná ňadra Jany Švarcové (hezky jsem si to narežíroval), vstal ve druhé řadě nějaký strejc
s půllitrem v ruce a zavolal: „Až tam s ní skončíš, tak mi ji sem přihraj!“ Francouzskou galantní poezii jsme
prezentovali: Hálkova kočovná divadelní společnost Vrtník uvádí… Ta bezvadná parta, co to dělala, se při
zkouškách i při představeních náramně „vyblbla“. Myslím, že tehdy přišel Miloš Kubík s přáním, abychom
udělali něco dalšího. Připravil jsem pro nymburské posvícení (září 1989) dvě frašky. První se myslím jmenovala Jak kněžna Líba pro Přemka poslala, která byla na motivy Starých pověstí českých. Hráli v ní například
Martin Aichler, Dana Vaníčková, Romana Smetaníková, Petr Štoček, Miloš Kubík, Mirek Malý, Miki Mejstřík,
Jarda Šturma, Jirka Běhounek… Druhá byla na motivy středověké vagantské poezie, měla název Marcipán
a pumprnikl a hrála v ní stejná parta. Přijeli jsme na Kostelní náměstí jako opravdoví kočovní herci, s žebřiňáčkem, pytle s kostýmy na trakaři, s muzikou. Diváci zaplnili celý prostor kolem kostela proti jevišti před
vraty Starého děkanství. Ten den ráno drobně pršelo, pak se zvedl vítr a mraky rozehnal. Jenže foukal
takovou intenzitou, že nejprve rozfoukal papíry Martinovi Aichlerovi, který si nepamatoval text a v půlce
druhého představení se utrhla polystyrénová kulisa boha Peruna připevněná za trůnem kněžny Libuše,
která se vznesla nad našimi hlavami do výšky. Ale dohráli jsme to. Plánovali jsme reprízy, ale v kvasu doby
po listopadu 1989 už na ně nedošlo.

Jiří Teper

S Hálkovým městským divadlem i lidmi v něm a kolem něj jsem se
blíže seznámil v roce 1979, kdy Zdeněk Válek premiérově režíroval mou
divadelní adaptaci Sekorova Ferdy Mravence. Tenkrát jsem se tam také
poprvé (nebylo mi ani pětadvacet) uvedl jako autor i jako příležitostný
herec, a to v roli Brouka Pytlíka. Rád na tu dobu vzpomínám, na jevišti
s námi hrála i malá „broučí“ kapela, kterou tvořili moji kamarádi bratři
Kouříkové a autor písniček a hudby Tonda Hlavička. Dohromady jsme byli
dobrá parta a myslím, že jsme bavili jak diváky, tak sebe. Potom uběhlo
několik let a já se do nymburského divadla vrátil ve hře Amadeus, kde
jsem, poněkud drze, ztvárnil roli Amadea. Ale měl jsem báječné partnery,
Zdeňka Válka jako Salieriho, Natašu Dobiášovou jako Konstance…a vůbec
celý soubor. Zas to bylo několik pěkných týdnů pod střechou Hálku.
A nemohu zapomenout na hostujícího režiséra hry, Radana Ruseva. Brzo
jsme se tenkrát spřátelili a je mi moc líto, že ten skvělý profesionální
divadelník a dobrý chlap už není mezi námi.

50

Jiří Teper jako doktor Galén v Bílé nemoci
z roku 2009.

A zase ubíhala léta, během nichž jsem se do divadla v Nymburce vracel pouze jako návštěvník…ovšem
návštěvník, který už dávno chodil mezi své, neboť ve spolku i mezi personálem jsem měl již řadu kamarádů a dobrých známých. Profesně mne přitáhl zpět až v roce 2001 jeho tehdejší (i současný) ředitel Adolf
Toman. Na jeho přání jsem napsal několik pohádek, jmenovitě Kocoura v botách, Čerta a Káču, Alibabu
a loupežníky a také dickensovský příběh pro malé i velké Vánoční sen. V těchto inscenacích hrála řada
mých hálkovských kolegů a parťáků z dřívějška a mě upřímně těšilo popovídat si s nimi v šatně i při skleničce a vstřebávat zas tu nenahraditelnou magii a vůni divadelního zákulisí.
A Adolfovi se podařilo přimět mě po nějakých snad třiceti letech vstoupit na divadelní prkna. To se
přihodilo v roce 2009 a já, opět poněkud drze, sehrál roli doktora Galéna v Čapkově Bílé nemoci, kterou
upravil poděbradský autor Lála Langr dle představ pana režiséra Tomana. A zas to byl báječný a lidsky
vstřícný soubor, který tlumil mé rozpaky nad vlastní nedostatečností. Když skončila první série repríz
Bílé nemoci, říkali jsme si, že by nebylo marné sejít se v takové dobré partě příští sezonu znovu. Ale bez
Maršála, tedy bez Martina Štěpánka, který před nedávnem prudkým gestem opustil tento svět, už to,
bohužel, nepůjde…
A jsme v současnosti. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, se v Hálkově divadle chystá premiéra mých dvou
pohádkových hříček, adaptace Karafiátových Broučků (přítel Tonda Hlavička, autor hudby, říká, s hmyzem
jsme na jevišti začínali a s brouky končíme. .) a ještě pohádka o narození Jezulátka na motivy Josefa Lady.
A já doufám, že to nebudou mé poslední práce pro divadlo obecně a pro to Hálkovo zvláště…

Zdeněk Válek

Nemohu začít jinak, než vzpomínkou na poslední slávu Hálku, která
se udála v roce 1973, kdy jsme se zúčastnili celostátní přehlídky Jiráskův
Hronov. Bylo to nádherné, před soutěžním představením jsme jezdili
náklaďákem s muzikou po Hronově a lákali diváky na večerní představení, které nebylo ještě vyprodáno. Dopadlo to tak, že obě představení
byla tak plná, že hasiči rezignovali, protože do divadla přišlo asi o dvě
stě diváků víc, než bylo dovoleno. Výsledek poroty byl takový, že jsme
získali několik ocenění.
Nastala krásná doba Hálku. Hostovala v našem souboru národní
umělkyně Jiřina Šejbalová ve hře „Babička hodně četla“. Text jsme uměli
všichni perfektně, nascénováno bylo a „babča“ přijela dva dny před premiérou. Chvilku se na nás dívala a pak prohlásila, že se bude hrát tak,
jak je zvyklá. Zkouška skončila ráno ve čtyři hodiny. Honza Paulů jako
režisér se bez námitek, což bylo u něho výjimkou, podřídil a o premiéře
mne, jako Kandrdase, vedla paní Šejbalová na scénu a před tím se ptala, Zdeněk Válek jako Zaremba v operetě
jestli nemám trému. Zodpovědně jsem prohlásil, že ne. „Zdeněčku, já Polská krev v roce 2001.
ano.“ To se ptala vždy před prvním vstupem na jeviště a moje odpověď byla vždy stejná. Pak se vrátila
z Řecka a prohlásila, že neví z role vůbec nic. Začal jsem se klepat a opět se zeptala, jak je to s trémou…
nezbývalo než se přiznat. Načež prohlásila: „To je správné, každý má mít před vstupem na jeviště trému,
která se hned ztratí“. Měla pravdu, prostě mne dostala, protože „babča“ byla geniální.
Uvedlo se několik krásných her, jen namátkou uvedu Veřejný žalobce, Plynové lampy, Lermontova
Maškaráda, Amadea s vynikajícím hráčem Jirkou Teperem. S Pepíkem Krejčíkem jsme se pustili do režie
a asi třicetkrát jsme uvedli Nebe na zemi, s Pavlou Břinkovou, sólistkou Hudebního divadla v Karlíně,
Mamzelle Nitouche, s Jiřinou Petrovickou Tvrdohlavou ženu a dál jmenovat nebudu…bylo toho hodně.
Všichni profesionálové byli lidé strašně hodní, prostí a hrát s nimi byla čest a dobrá pohoda.
Také došlo na trapas. Bylo to jednou, když se točil pro televizi pořad Šumný Nymburk. Fanda Vokřál
mi volal, že budu hrát Hrabala. Ve scénáři bylo stanoveno, že student Hrabal se bude houpat v aule nym-
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burského gymnázia na kruzích. Pan režisér určil, aby Hrabala technici vytáhli nahoru. Přesto, že to bylo
ve scénáři, jsme se všichni divili a konstatovali jsme, že pan režisér asi kruhy v životě neviděl, protože je
jasné, že to nejde. Zachránil to kolega školník tím, že přinesl třímetrové štafle. Vylezl jsem nahoru, vsunul
se do kruhů, štafle byly odsunuty a já visel nad podlahou. Okamžitě jsem zjistil, že je malér. Jeden kruh
jsem měl v tak nešikovném místě, že jsem najednou viděl tolik kruhů před očima i všude kol mne. Asi jsem
začal měnit barvu obličeje. Pak jsem zjistil, že ji měním i jinde. Scéna se natočila, přistavili mi štafle a já lezl
dolů. Po přistání na zemi byla moje chůze dosti divná. Zachránila mne televizní maskérka a kostymérka,
když mi dala velkého panáka Becherovky. Těch příhod je mnoho až někdy neuvěřitelných. To pozná každý
z těch, kteří divadlem žijí.
Na závěr bych nám všem popřál, aby nám nymburští radní umožnili nadále naši „ochotničinu“ provozovat a my se určitě budeme snažit naše diváky dobře bavit.

Petra Štychová

Psal se rok 2000, mně bylo 14 let a byla jsem ta „nejdůležitější“ osoba
v nymburském divadle (alespoň v mých očích). Ke konci léta se totiž
začala zkoušet Jiráskova Lucerna k výročí založení Divadelního spolku
Hálek a já dostala funkci inspice tohoto představení. Měla jsem pocit, že
na mých bedrech leží celá realizace představení a to mě naprosto fascinovalo. Za pár dní jsem uměla celou hru zpaměti a hřálo mě, že mohu
zaskočit kdykoliv za kohokoliv a slýchám slova chvály, jak jsem šikovná,
že nepotřebuji text. Také jsem se těšila až mezi nás zavítají avízované
hvězdy představení – pan Petr Štěpánek a pan Radovan Lukavský. Když
jsem poprvé spatřila v šatně pana Štěpánka, byla jsem neskutečně zklamaná, že ten krásný přitažlivý Jiřík ze Zlatovlásky je prošedivělý, silnější
pán. Toto zklamání ale záhy zmizelo poté, co jsem zjistila, jak úžasný
člověk s velkým srdcem to je. Nezapomenutelné je však moje setkání
s panem Lukavským. Do rozjetého vlaku nastoupil až jako poslední, ale Petra Štychová jako princezna Georgína
zvládal to bravurně nejen proto, že to byl „Pan Herec“, ale i proto, že roli v pohádce Král 3.333 v roce 2008.
vodníka Ivana hrál ve stejném období i v mladoboleslavském divadle. S ostatními herci se sehrál během
několika zkoušek a vždy byl ochoten pomoci kolegům či jim poradit jak být ve své roli ještě lepší. Měl svou
soukromou šatnu, ale ne proto, že by se nás stranil, ale jak sám řekl: ,,Jsem už starší člověk a mám rád svůj
klid, neberte to, prosím, kolegové, špatně.“ Vždycky, když se blížilo jeho vystoupení ve hře, jsem zaťukala
na dveře jeho šatny, počkala na vyzvání, vešla jsem dovnitř a než jsem otevřela pusu, on mi s úsměvem
povídá: ,,Já vím, už nadešel můj čas“. Sebral ze stolu vodnickou čapku, naplnil si svou bublinkovou dýmku
a šel zahřát duše diváků svým přirozeným a laskavým hereckým projevem. Když se Lucerna chýlila ke konci
(po několika desítkách repríz), zašla jsem za panem Lukavským se společnou fotografií všech účinkujících
a poprosila ho, aby mi ji na památku podepsal. A on mi na ní krom podpisu napsal i věnování: ,,Petře za
věrné služby srdečně Radovan Lukavský“. Tu fotografii mám dodnes schovanou a je to to nejcennější, co
mi nymburské divadlo přineslo…

Jana Habartová - Štychová

K divadlu jsem se dostala vlastně náhodou… Byl rok 1974 a moje tehdy nejlepší kamarádka Jana mě
přivedla, protože byly potřeba rybičky do pohádky O zlaté rybce. Moje největší starost - hlavně abych měla
nejhezčí šaty !! Nějak se to nedaří, kolegyně má na šatech kamínky a já ne! Ale nevadí, já mám kanýrky
a namalované jsme stejně. Ještě dnes si pamatuju písničku, kterou jsme zpívaly. Doma jsem přehrávala
celou hru a všichni se museli dívat. Následovala Fidlovačka v režii pana Málka a role žíděte. Šaty nic moc
(holt jsem chudé dítě), ale těším se, jak mě zase namalují. Čekám, až na mě přijde řada. „Žíďata se líčit
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nebudou, musí být ve světlech bledá !“, křičí pan Málek. „Jejda, to je
rána! No, umění se musí přinášet oběti, nedá se nic dělat“ … Při zkouškách pohádky Broučci si režisér pan Paulů všimnul, že slušně zpívám,
nechal mi připsat písničku a už jsem byla „jejich“. Pan Paulů na mě
nezapomněl – role pana Zdeňka ve hře Mikuláš Dačický byla mojí první
velkou „mluvicí“. A hlavně to bylo první jevištní setkání s tehdejšími hvězdami, paní Kubáčkovou, Rachlíkovou, pány Válkem, Holíkem, Rozlivkou
a dalšími. Od té doby jsem přestala řešit kostýmy a líčení a zahrála jsem
si spoustu hezkých rolí, jen namátkou – Lysistrata v Nejkrásnější válce,
vodník Leknínek, čertice Teofila, víla Andulka, múza v Amadeovi. V roce
1985 jsem se s divadlem na patnáct let rozloučila a znovu jsem „naskočila“ jako Hanička v Lucerně. Dodnes jsem divadlu věrná, tato věrnost
mi přinesla spoustu krásných rolí, přátel a zážitků. Zvlášť mě těší skutečnost, že i moje děti Vašek a Petra našly do divadla svoji cestu. Přeji
Hálku dlouhá léta, další úspěšné hry, obětavé ochotníky nejen na jevišti,
spoustu příznivců – zkrátka prostě to naše „zlomte vaz!“

Dana Lorenzová – Vaníčková – Štěpánková

Jana Habartová - Štychová ve hře Slavnosti
sněženek v roce 2010 jako prodavačka.

Do roku 1978 mě ani nenapadlo, že bych mohla v divadle hrát i jinak
než s dramatickým kroužkem tehdejší LŠU Nymburk. Zřejmě byla nouze
o mladé dívky, respektive větší holčičky, a tak na doporučení pana (soudruha) učitele LŠU herce a dabéra Jana Hyhlíka, dorazil jednoho dne pan
Zdeněk Válek k nám domů a doslova ukecával maminku ať mě pustí do
divadla. Až po slibu, že na mě bude osobně dávat pozor, k mé velké radosti povolila. Kromě Zdeňka tam bylo moc senzačních lidiček a opravdu na
mě všichni ani náhodou nedávali pozor, takže pro patnáctiletou holku to
byl ráj. A protože v té době byla nouze o mladší generaci, kdo mohl, hrál
ve všem a všem režisérům. Někdy vznikly tahanice o divadlo, o termíny,
o kostýmy, o lidi. Ostatně to trvá dodnes, takže nic nového. Byla to doba,
kdy se hrály pohádky, komedie, vážné hry, prostě co si kdo vzpomněl. Dana Lorenzová - Vaníčková - Štěpánková
Nikdy nezapomenu na úžasné chvíle s Madlou Kubáčkovou, Růženkou jako Macecha v Kytici z roku 2002.
Rachlíkovou, Olinkou Vencourovou, Pepíkem Krejčíkem, Honzou Paulů, na nadávání Jeníčka Krupičky, když
jsme někdy něco někam založili (a to bylo často), na zpívání u autobusových dveří Standy Holíka. Kdo
neslyšel jeho hit „Když se dveře otevřely, tak se zase zavřely“, o hodně přišel. Ovšem poslouchat tuto větu
při hodinové cestě není fakt nic moc. Příjemné zpestření zajišťovala i živá muzika, neboť hudebníci vždy
přispěli svou troškou do mlýna. V divadle se trávily i celé dny, a tak důležitou součástí byl divadelní kiosek,
kde rodina Švarcova dělala co mohla, aby byli všichni spokojeni. Krom toho, že sytila naše žaludky a hrdla,
část rodiny hrála a zajišťovala technické věci.
Ale aby si někdo nemyslel, že bylo všechno jen pozitivní. Nebyli lidi!!! No, spíš mladíci, kteří by hráli
prince, Honzy a kladné krásné mladé hrdiny. A tak se stalo, že při pohádce mi hrál prince spolužák mojí
maminky! Léty se rozdíly nádherně smazaly, ale v patnácti člověk bere soustu věcí jinak…
Je spousta lidí, které bych znovu chtěla potkat, spousta zážitků, které člověk nezapomene a chtěl by je
prožívat znovu jako na divadle, ale nedají se vrátit. Co by se při troše dobré vůle dalo alespoň trochu vrátit,
je zapálení a smysl pro kolektiv, protože divadlo není o jednotlivcích. Je opravdu asi těžší v dnešní době
najít si čas a dorazit, ale to snad bylo vždycky, ne?! Věřím, že i teď, stejně jako před třiceti lety, dělají lidi
divadlo s láskou, protože si to zaslouží divadlo i diváci.
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Kateřina Šonská

K divadlu jsem se dostala díky Jirkovi Benešovi, který jednoho dne
přišel do hudební školy za mou učitelkou zpěvu, že by potřeboval asi 4
zpívající dívky do muzikálu Postřižiny v režii Adolfa Tomana. V té době
mi bylo 14 let a byla jsem velmi šťastná, že mohu vstoupit „na prkna co
znamenají svět“. Naštěstí touto hrou mé divadelní působení neskončilo.
Dále jsem účinkovala v představeních Na tý louce zelený, Strakonický
dudák, Balada pro banditu, Obsluhoval jsem anglického krále, Bílá nemoc,
Divotvorný hrnec - vše pod vedením Adolfa Tomana a ve hře Nebe na
zemi v režii Zdeňka Válka. Z pohádek mohu jmenovat Ferdu mravence,
kde jsem si díky panu J. Bohatovi mohla zahrát roli Berušky. Z dalších
pohádek například Šípková Růženka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Kocour
v botách, Alibaba a čtyřicet loupežníků, Rumcajs, Honza a kouzelná Katka Šonská v pohádce Ferda marvenec
v roce 2010 v roli Berušky.
fazole nebo Vánoční sen.
Moje nejoblíbenější role je kocour v botách ve stejnojmenné pohádce. To se vždycky na jevišti pořádně
vyřádím. Je mi velkou ctí, že jsem si mohla zahrát po boku M. Štěpánka, I. Vyskočila a dalších. Díky divadlu
jsem poznala spoustu milých lidí a kamarádů, za což opravdu děkuji.

Jaroslav Šturma

Divadlo jsem v Nymburce začal hrát asi před pětadvaceti lety. Tenkrát
přišel Mirek Ropek, že potřebuje do divadla závěrečnou písničku do
hry Generálka a tím to všechno začalo. Následovala pohádka s Mirkem
Fišerem a první velká role přišla v Zelňačce, rovněž s Mirkem Ropkem, to
jsem vůbec neslezl z jeviště. Potom Kubula se Zdeňkem Válkem a Ferda
Mravenec. V tom jsem měl hrát Roháče, ale dámská část mě přemluvila
k Pytlíkovi, kterého jsem vzal a stal se mou nejhranější rolí. Ale řekl jsem
si, že tentokrát je to naposled.
Postava Pepina vznikla při založení Klubu čtenářů Bohumila Hrabala
na popud Honzy Řehounka, který napsal krátké divadelní pásmo. To se
také hrálo na prvním Hrabalově Kersku. Když pak Adolf Toman dělal
Postřižiny, šel rovnou za mnou. Další úspěšné hry byly v režii Mirka
Ropka, který měl „čuch na hry“, kde jsem hrál s Pavlem Procházkou.
S ním jsme později přišli na to, že v divadle jsou role „Velké“, nebo Jaroslav Šturma v Bílé nemoci z roku 2009
„Drahé“. Ty drahé jsou horší, protože během pauz v představení strávíte jako jeden z teroristů.
mnoho času v divadelních barech.
Ve hře Vodní družstvo jsem v jedné scéně vedl deputaci občanů se stížností ke starostovi. Všichni po
mě měli opakovat text, ale při jedné repríze jsem si v okamžiku příchodu do kanceláře nevzpomněl ani
na slovo a už vůbec ne na důvod, proč jsem tam přišel, ale nakonec jsme to nějak nahodili. V představení
Dalskabáty mi pro změnu dělalo problém slovo inkognito. Pavel Procházka na to vždy čekal a už se velice
tešil jak to krásně pomotám.
Počítal jsem k dnešním dnům všechny divadelní postavy, na které jsem si vzpomněl a které jsem hrál
a vyšlo mi zhruba číslo padesát. Divadlo dělám hlavně proto, protože mě to baví.

Iva Pešková - Špinková

Na základní škole jsem chodila do pěveckého sboru, který vedla paní Langová. Jednou přišel nějaký
pán, že by potřeboval pár zpěváků do divadla. Mě tenkrát nevybrali, protože jsem byla malá. Za nějaký
čas se ten pán objevil znovu a opět potřeboval několik dětí, tentokrát do připravované pohádky Kubula
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a Kuba Kubikula. Teď už jsem asi vyhovovala představám, protože si
mě režisér Zdeněk Válek, ten samý pán, který mě v roce 1992 nechtěl
pro mládí, vybral i s několika dalšími. V Kubulovi to byla legrace, scéna
byla plná umělého sněhu a my se převážně koulovali a běhali po klouzačce. To bylo kolem roku 1994. Potom následovala další pohádka Ferda
mravenec. Tam jsem hrála jednu z ploštiček a blešek, hodně jsme tancovali. V dalším nastudování Ferdy jsem se s Lenkou Langovou střídala
v roli Berušky. Později jsem v této pohádce hrála ještě nejstarší ploštici
a v roce 2010 to dotáhla až na starou mouchu.
Dalším představením byl Mikuláš Dačický. Režíroval ho Radan Rusev
a já jsem se dostala poprvé na velké divadlo s ostatními hálkovci jako byl
František Bárta. Tomu jsem hrála panoše Zdenečka a mě káral za to, že
místo vzdělávání chodím s panem Dačickým do šenku. Toho hrál Zdeněk
Válek, od kterého jsem potají dostávala ochutnat víno, ne však v rámci Iva Pešková – Špinková jako kmotra Vědělka
představení. Vzpomínám si na to, jak si v šatně opakoval text a Nataša v pohádce Ženich pro čertici z roku 2008.
Dobiášová mu povídala, aby si nezapomněl sundat brýle. Za několik okamžiků potom jsme z portálů pozorovali, jak se světla reflektorů odráží od jeho zlatých obrouček. . .
V roce 1998 jsem zpívala a tancovala ve sboru ve hře Divotvorný hrnec, potom byl muzikál Výtečníci
a My Fair Lady. K tomu několik dalších pohádek a taky hostování v divadle hudby v Kytici a v muzikálu
Kdyby tisíc klarinetů. V roce 2005 jsem dostala roli Terezky v Tvrdohlavé ženě. Představení se hrálo k 140.
výročí založení DS Hálek a maminku mi hrála Věra Dittrichová. Těsně před začátkem zkoušení Dívčí války
se ukázalo, že budeme mít potomka a hra se musela přeobsadit. Dlouho jsem to ale doma nevydržela
a v pohádce Mrazík jsem Nastěnku hrála ve čtvrtém měsíci (což tedy můj partner Ivánek velmi těžce nesl
a měl narážky na použité zboží) a kmotru Vědělku v pohádce Ženich pro čertici dokonce v osmém měsíci.
Zde to ovšem mělo výhodu, protože kmotra Vědělka má být udýchaná, rozlítaná drbna. To lítání tedy šlo
už ztuha, ale zadýchaná jsem byla už po třech krocích dokonale. V poslední době jsem hrála princeznu
Angelínu v pohádce S čerty nejsou žerty, roli hostinské ve Slavnostech sněženek a aktuálně Vlastu v komedii Dívčí válka.
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Nymburská divadelní scéna 1990 – 2000
Před příchodem nové doby musí ta stará odejít. Období souboru Hálek v devadesátých letech dvacátého
století nelze začít jinak, než zmínkou o ukončení totalitní vlády komunistické strany v tehdejším Československu
na přelomu let 1989/1990 a vzniku demokratického systému v zemi.
O událostech listopadu 1989 mi pamětnice souboru Věra Kouříková vyprávěla toto: „…byli jsme při nějaké
příležitosti ve foyeru divadla, když dorazil Jirka Teper, který přijel z hlavního města a povídá: „V Praze se to
mele!“ Samozřejmě, že následovala nejedna vzrušená debata o tom, jak to dopadne a pochopitelně převládala
naděje na lepší časy, ale byli tu i lidé, kterým stará doba vyhovovala. Při jedné schůzi, na které byli i běžní
občané Nymburka, se už konkrétně hovořilo o nových plánech apod. Tehdy ze vstupní chodby nakoukl budoucí
starosta města Láďa Kutík, přehlédl co se děje, ale dál mezi nás nepřišel.“
Od hudebníka a skladatele Jiřího Beneše se mi podařilo zaznamenat ještě jedno krátké vyprávění k tomuto tématu.
„Byl jsem vyjednávat nějaký valník nebo náklaďák, na kterých se tenkrát jezdilo po různých podnicích a veřejných
místech. K tomu bylo pochopitelně zapotřebí povolení, které jsme nakonec dostali od člověka, který zastával tehdejší
významnější funkci a na jednom setkání k nám mluvil z balkónu. Netrvalo to dlouho, jenom pár měsíců a ten samý
člověk nám na nějaké schůzi vyprávěl o demokratickém systému, jak to chodí jinde a jak to máme dělat.“
V Hálku z počátku vyvstala naděje, že dojde k obnovenému vlastnictví divadla spolkem, jak tomu bylo od
roku 1936, kdy byla budova dostavěna z vlastních prostředků souboru a předána do užívání.
Člen souboru František Bárta k tomu řekl: „Měli jsme schůzi nahoře v patře Kulturního domu Janoušek, protože dole v divadle probíhala zakládající schůze, jako v mnoha jiných městech, Občanského fóra. Tam se začalo
mluvit o tom, že by si Hálek mohl vzít divadlo do pronájmu a zajišťovat v Nymburce kulturní dění. Nápadů,
myšlenek a silných slov tam padalo opravdu hodně, ale byl zapotřebí někdo, kdo by vzal celou záležitost do
svých rukou a dotáhl naši myšlenku do konce. Bohužel, nikdo z nás se nenašel.“
Divadlo, jako takové, zůstalo v majetku města, z čehož bylo pochopitelně zklamáno několik příslušníků nejstarší
generace a skalních členů souboru – ne všichni dál pokračovali v činnosti. Bývalý zřizovatel Dramatického odboru
Hálek – Kulturní dům železničářů v nové době logicky zanikl a Divadelní soubor Hálek dostal zřizovatele nového,
a sice Městské kulturní středisko Nymburk. O činnosti souboru nadále rozhodoval pětičlenný volený výbor.
Prvním celovečerním představením souboru Hálek ve svobodné době byla hra Voskovce a Wericha Kat a blázen,
režie K. Hron. Toto představení bylo beneficí člena souboru K. Schuha a získalo několik vítězných ocenění. Společně
s hrou Noc na Karlštejně, v režii N. Dobiášové, pořadu Nebojte se poezie od E. Hrubé, Monologů a povídek od
M. Mejstříka a s pořadem Že ta naše láska od K. Hrona, byl Kat a blázen součástí oslav 130. založení souboru.
Následovala hra v režii M. Ropka Zelňačka, opět se objevil Ferda mravenec, který v devadesátých letech
vystřídal nejvíce představitelů rolí Berušky a Ferdy, zatímco J. Šturma jako brouk Pytlík a K. Schuh jako pavouk
zůstali. Řada hezkých pohádek vznikla v režii M. Fišera (Mluvící prsten, Zlatovláska, Poklad kapitána Habakuka
apod.) nebo J. Bohaty (Cipísek).
V roce 1993 prošlo divadlo rekonstrukcí a k jeho otevření byla nastudována pohádka Cirkus Blecha v režii M.
Ropka, Výtečníci – muzikál se studenty nymburského gymnazia v režii Z. Válka a hlavní představení Mamzelle
Nitouche s členkou hudebního divadla v Karlíně Pavlou Břínkovou v režii Přemysla Vrhela. V této době se
také začaly konat pravidelné divadelní plesy v Kulturním domě A. Janouška. V roce 1994 byl na programu
opět Voskovec s Werichem, tentokrát Balada z hadrů opět pod taktovkou režiséra hudebního divadla v Karlíně
Přemysla Vrhela. Českou premiéru si ve stejném roce odbyla pohádka Kubula a Kuba Kubila v režii Z. Válka
s hudbou Oldřicha Flosmana, která následně zažila několik obnovených premiér. K pohádkám se přidal Ženich
pro čertici. Obnovené premiéře dostál v polovině devadesátých let Cassanova se Z. Válkem a pro změnu s N.
Dobiášovou. Benefičním představením bylo nové nastudování Zvíkovského raráška a Paní mincmistrové v režii
Radana Ruseva v roce 1996.
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V devadesátých letech je také znát pokles účasti souboru Hálek na divadelních přehlídkách. K posledním
úspěchům patřila hra Kat a blázen z roku 1990. Nadále se soutěžním představením stává celá řada pohádek,
hlavně na přehlídkách v Dobrovici a v Mělníce. Kromě poklesu soutěžních přehlídek došlo také k úbytku ve
členské základně. U mnohých to hlavně způsobila nová doba a změna životního stylu, ve kterém přestalo být
ochotnické divadlo jedním z mála způsobů relaxace a seberealizace.
Divadlo hudby pokračovalo ve své tvorbě převážně klubových pořadů v režii M. Mejstříka o životě a díle klasických skladatelů a spisovatelů. Nově se v těchto pořadech objevuje osobnost mladé generace Petr Čech, který
později určité období vykonával funkci předsedy DS Hálek. Mezi nové akce Divadla hudby, na kterých se podílí, je
Talent, neboli přehlídka amatérských herců, zpěváků, recitátorů a tanečníků – řada z nich se později stala členy
souboru Hálek nebo účastníky mnoha představení. Kromě Talentu pořádá Divadlo hudby množství koncertů
a diskoték v Kulturním domě Janoušek. Později dramaturgická skupina P. Čecha realizuje první nastudování
části básnické skladby Manon Lescaut a spolupracuje s E. Hrubou, která uvádí pořad Sextempore a vydává knihu
Láska je když…, na představení Petr a Lucie v roce 1997. V průběhu devadesátých let se v pořadech divadla
pomalu začíná objevovat nová generace mladých lidí, kteří se na tvorbě tohoto tělesa začnou ve větší formě
podílet zhruba od roku 2000. Autorskou prvotinou byl muzikál Konec všeho začátkem v režii P. Čecha v roce
1994. Jan Řehounek, který kromě novinářské a spisovatelské činnosti uvádí v roce 1997 autorskou hru Useknuté
ucho, která je pozitivně hodnocena na zájezdových představeních.
Rok 1997 znamenal pro soubor Hálek, jak jsme se již zmínili, odehrání benefičního představení Mikuláše
Dačického z Heslova a obnovenou premiéru pohádky Kubula a Kuba Kubikula.
Na nové celovečerní hře se začíná pracovat v závěru tohoto roku. Tehdy požádal Zdeněk Válek nymburského
rodáka Adolfa Tomana o režijní spolupráci. Toman, který se v devadesátých letech vrátil z kanadské emigrace,
kam zamířil po studiích na pražské DAMU, přijal nabídku a na jaře 1998 měl premiéru muzikál Divotvorný hrnec.
Bylo to po delší době velké hudební představení s početným sborem a orchestrem, který řídil Jiří Beneš. Tímto
představením přišlo do Hálku několik nových tváří, které oživily herecké řady. Byl to například Jaroslav Kříž,
který představoval velké množství hlavních mužských rolí a s ním Šárka Fidrantová, která excelovala v roce 1999
ve druhém představení A. Tomana My Fair Lady. V roce 1998 uvádí soubor Hálek nové nastudování muzikálu
Výtečníci v režii Z. Válka, tentokrát se žáky devátých ročníků Základní školy Komenského v Nymburce. V roce
1999 má pohádka Ferda mravenec svou benefici při padesátém představení, za účasti čestného hosta a autora
pohádky Jiřího Tepera. Tato hra je součástí oblíbeného Nymburského pohádkového podzimu. M. Fišer uvádí
obnovenou premiéru pohádky Poklad kapitána Habakuka.
Divadlo Hudby nastudovalo v roce 1999 opět Manon Lescaut, tentokrát ve větším rozsahu než poprvé.
Novodobým mezníkem nymburské kultury se stal rok 2000. Na jaře mělo premiéru kontroverzní představení
E. Hrubé Potichu do ticha a muzikál A. Tomana Oklahoma. Jak v My Fair Lady, tak v Oklahomě se objevili profesionální herci, např. Bára Slezáková, Marie Klečková, Simona Prasková, Jan Miller nebo Pavel Kolban.
V této době probíhají hlavní jednání, zda město Nymburk pronajme Hálkovo městské divadlo Adolfu Tomanovi
na užívání po dobu pěti let. Tato událost rozdělí zúčastněné, jak už to bývá, na dva tábory. Jedni jsou pro, druzí
proti a své názory a připomínky předkládají na několika schůzích souboru Hálek. Hlavními odpůrci jsou převážně
členové starší generace, kteří se obávají o budoucnost a samostatnost souboru. Město nakonec budovu Hálkova
divadla Adolfu Tomanovi pronajme. Ten přislíbil rozvoj kulturního dění v Nymburce a bezproblémové fungování
souboru Hálek do budoucna. Ne všichni toto rozhodnutí přijali a dali najevo svůj nesouhlas.
Divadlo hudby prochází v roce 2000 generační obměnou a pod novým vedením Tomáše Březiny a Radima Keitha
začíná s novou tvorbou. Prvotinou je autorský muzikál Cindy v režii J. Vávry. Kvalitním představením je v režii Mirka
Ropka komedie Bufet v posteli, který zahájí jeho budoucí sérii úspěšných veseloher s J. Šturmou a P. Procházkou.
Závěr roku patří oslavám 140. výročí založení souboru Hálek. Pro tento okamžik se zkouší hra A. Jiráska
Lucerna, kterou režíruje A. Toman. Ve slavnostním představení hrají také dva profesionálové, Petr Štěpánek jako
mlynář a Radovan Lukavský jako starý vodník. Kromě nich hraje v Lucerně spousta mladých hálkovců i příslušníci nejstarší generace jako Karel Hron, Vladimír Košťák, L. Koláčná, a Karel Schuh.
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Poznámka: Z důvodu maximálního zachování autenticity jsou články k jednotlivým pořadům v kapitole Nymburská
divadelní scéna 1990 - 2000 uvedeny v původním znění a neprocházely jazykovou úpravou. Datum u názvu článku
představuje datum vydání týdeníku Nymbursko, Nymburského deníku, týdeníku Polabské listy, internetového zpravodajství nebo datum premiéry či obnovené premiéry představení. V případě většího rozsahu článku došlo k jeho
zkrácení a zachování podstatné části týkající se souboru Hálek.

1990

1. 2.

Ratibořické zastavení

1990

22. 3.

. . . . . . Přežijeme!

Divadlo hudby uvádí v Klubu důchodců v Nymburce dne 25. února od 15 hodin pořad s názvem
,,Ratibořické zastavení“. Účinkují Lída Kaňková a Miloslav Mejstřík.

Kat a blázen, 1990, F. Bárta, L. Koláčná a K. Schuh.

Za tři stovky si toho člověk moc nekoupí, dá to tak na lepší oběd a večeři pro rodinu, ale už vůbec ne na
kovodžínový oblek, nebo super svetr. Ale nebuďme jen materialisté. Tři sta znamená pro KARLA SCHUHA
právě tolik odehraných rolí, roliček a velerolí.
Do divadla přišel, když mu bylo 18 let, hrál studentské divadlo plné recese, hrál všechno, co bylo třeba,
i to tolik obávané „křoví“. Každý nějak začíná, ale pak přišly opravdové role v hrách ,,Dcera první roty“,
,,Láska její výsosti“, ,,Ostrov milování“, ,,Naši furianti“, ,,Lucerna“, ,,Tulák“, ,,Ferda Mravenec“.
„V ,,Lucerně“ jsem hrál Kláska, v pohádce zase pavouka, v ,,Tulákovi“ jsem měl titulní roli bankéře. Zpíval
jsem, hrál, dělal legraci pro děti a vždycky moc rád,“ odpověděl Karel Schuh prostě na prostou otázku –
proč? – kterou jsme si jako divadelníci mnohokrát každý položil sám sobě. Karlova benefice v představení
Voskovce a Wericha „Kat a blázen“ (role blázna) byla dobrou tečkou za jeho divadelní činností.
„Divadlo mne vždy bavilo. Odnáším si potěšení já i diváci a to je na tom to krásné. Mám jen obavy, jaký
bude další divadelní život, aby zájmová činnost, ta ryzí ochotnická, zcela nevymizela díky všem ekonomickým změnám. Ale přesto si myslím, že přežijeme, protože čas, který každý amatér věnuje divadlu, stojí za
to, aby ho věnoval. Vždyť divadlo je obohacení sama sebe a všech, kteří přijdou právě za touto hodnotou.
Eva Hrubá

1990

5. 4.

Ve víru života

V měsíci dubnu Divadlo hudby KDŽ v Nymburce uskuteční ve Vlastivědném muzeu dvě operní představení:
B. Smetana ,,Dvě vdovy“ a G. Bellini ,,Norma“. Na květen jsou připraveny dvě premiéry. První pod názvem „Kratší
než vzdech“ (připravována ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v Praze) a druhá „Antonio Salieri“.
A jak bude svoji činnost Divadlo hudby provozovat dále? Spolu s ostatními soubory bylo do víru života hozeno
bez dotací. Obstojí? Bude i nadále taková hojná návštěvnost jako na pořadu ,,Host z Bertramky“, kdy si museli půjčit
židle z KDŽ? To záleží jen na jejich elánu a nadšení, s jakým budou překonávat vzniklou krizovou situaci.
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„Návštěvnost lidí nás povzbuzuje k další práci. Ocitli
jsme se sice ve svízelné situaci, ale najdou se i tací, kteří
nám nezištně pomáhají, aranžují, malují estetické letáčky,
tisknou pozvánky. Pokud na nás lidé budou chodit, víme,
že nejsme na lodi sami,“ říká člen Divadla hudby Miloslav
Mejstřík.
Eva Skrčená

Titulní list sborníku k oslavám 130. výročí založení DS Hálek.

1990

3. 5.

Divadlo hudby

1990

21. 6.

Večery Divadla hudby

Divadlo hudby při Domu kultury v Nymburce ve spolupráci s Francouzským velvyslanectvím v Praze vás
zve na premiéru představení podle románu Anne Phllipové ,,Kratší než vzdech“. Účinkují Madla Kubáčková,
která v tomto představení oslaví své 450. vystoupení. Večer se koná 7. května od 19 hodin v historických
prostorách nymburského Vlastivědného muzea.
Dále vás Divadlo hudby spolu s Vlastivědným muzeem v Nymburce zve na premiérové představení
,,Antonio Salieri“, které se koná taktéž v historických místnostech nymburského Vlastivědného muzea dne
21. května v 19 hodin. Zveme vás tak na herecký koncert, na němž zazní i hudba slavného skladatele.
V hlavní roli se představí Karel Hron. Večer připravil Miloslav Mejstřík.

V červnu i nadále pokračují oblíbené kulturní
večery v přednáškovém sále Vlastivědného muzea
v Nymburce (naproti Hálkovu divadlu). Ve čtvrtek
21. června v 19 hodin se bude konat, na přání
vrstevníků známého nymburského akademického
malíře Hanuše Bohmana, pořad pod názvem
„H. Bohman beseduje nad svými karikaturami“.
Ze zvukového záznamu uslyší posluchači vyprávění H. Bohmana o postavách a postavičkách,
které mu stály modelem. Pořad připravil a uvádí
Svatopluk Šebek. V pondělí 25. června v 19 hodin
opět ve Vlastivědném muzeu uvede Divadlo hudby
„Flétnový večer“. Hudební pořad s mladými umělci
připravila a uvádí A. Bondarczuková.

Válka je vůl, 80. léta, M. Mejstřík jako velitel, P. Bendl v přilbě a neznámý
vojín.
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1990

28. 6.

Absolutní vítězové

1990

6. 12.

Kulturní přehled

Divadelní spolek Hálek KDŽ Nymburk se zúčastnil divadelní přehlídky v Chlumci nad Cidlinou, kde
získal absolutní prvenství za hru Voskovce a Wericha
,,Kat a blázen“. Nymburští toto představení měli
možnost shlédnout v Hálkově divadle a je škoda, že
se plánované reprízy nemohly uskutečnit z důvodu
malého prodeje vstupenek. Nymburk a jeho veřejnost tak nepodpořila činnost ZUČ, která je v současné době díky ekonomickým tlakům vystavena
nemalému úsilí o svébytnost. Hálkovci tak dokázali,
že když o něco jde, umí, jak se říká, vymáčknout ze
sebe i duši. Představení v Chlumci toho bylo důkazem a divácké hodnocení ze tří možností: velmi líbilo, líbilo, nelíbilo - znělo až na čtyři hlasy: VELMI LÍBILO.
Věřím, že v budoucnosti budou kulturní pracovníci našeho města natolik kulturní, že dokáží zájmovou činnost udržet a nepodlehnou tlaku komercionalizace, aby nedošlo k rozpadu 130 letého souboru, jeho tradice,
a to především u mladých divadelníků, kde by nečinnost znamenala několikaletý úpadek tohoto žánru.
Eva Hrubá

Taktéž 10. prosince je pro příznivce Divadla
hudby připraven ve Vlastivědném muzeu
v Nymburce pořad pod názvem ,,Píseň písní
Šalamounových“. Podle biblického námětu připravil
a uvádí M. Mejstřík. Účinkují: MUDr. V. Dittrichová,
F. Bárta, hudba Rick Wakemans.

Píseň písní Šalamounových, 1990, V. Dittrichová a F. Bárta.

1990

6. 12.

Noc na Karlštějně

1990

20. 12. Hálek slaví 130. narozeniny

Divadelní soubor Hálek, součást nymburského Domu kultury, zve všechny své příznivce na reprízu divadelního představení veselohry Jaroslava Vrchlického „Noc na Karlštejně“. Premiéra této hry proběhla v rámci oslav
130. výročí založení a činnosti souboru v režii Nataši Dobiášové a Miroslava Fišera a za výtvarné spolupráce
Jaroslavy Kolářové. Představení se koná v sobotu 15. prosince v 19:30 hodin v Hálkově divadle v Nymburce.
–řeh–

V září letošního roku dosáhl divadelní soubor Hálek 130. výročí své nepřetržité činnosti. Za celých
těchto dlouhých sto třicet let nebyla činnost ani jednou přerušena. Pro oslavy tohoto významného výročí
byl sestaven celotýdenní program, který měl obsáhnout celou škálu činnosti našeho souboru, a to jak
hlavní scény, tak i činnost studií pracujících při našem souboru.
Oslavy byly zahájeny pořadem „Že ta naše láska“, který byl průřezem činnosti souboru. Namísto únavného
přeříkávání historických údajů byla připravena beseda s pamětníky - Marií Kubáčkovou, Milkou Kočíovou
a Karlem Hronem. O zpestření vzpomínání na staré časy se přičinila taneční skupina Heleny Kytýřové několika
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Noc na Karlštejně, 1990, v horní řadě zleva: O. Kolář, F. Bárta, M. Fišer, K. Hron, N. Dobiášová - Doležalová, J. Švarcová - Šebestová, M. Malý
a M. Mejstřík.

báječnými výstupy. Tento taneční soubor začal s Hálkem spolupracovat při studiu hry V+W ,,Kat a blázen“,
kdy inscenaci doplnil pěknou taneční složkou. Dále v pořadu vystoupili tři generálové, lépe řečeno dva generálové a jedna generálka, ze stejnojmenné inscenace Jiřího Hubače ,,Generálka“, kterou soubor odehrál celkem
dvaatřicetkrát. V úryvku z inscenace viděli diváci Lenku Koláčnou, Mirka Fišera a Martina Eichlera. Dále bylo
použito několik písní z operet v podání paní Helerové,
která vystoupila jako host, Jana Zubáka a Zdeňka
Válka za klavírního doprovodu dalšího hosta - paní
Dobiášové. Na závěr celého večera vystoupil Zdeněk
Válek s monologem z dramatu ,,Hamlet“. Průvodní
slovo pořadem měli Marie Vránová a Karel Hron.
Druhým večerem bylo vystoupení Divadla hudby,
které v režii Miloslava Mejstříka uvedlo pořad
,,Okouzlení“, jenž byl sestaven z romantických vzpomínek G. Šandové na F. Chopina, v interpretaci PhMr.
Dagmar Polzové, Aleny Bondarczukové a Jana Zubáka.
Pořadem provázel M. Mejstřík.
„Nebojte se poezie“, to byl název dalšího večera.
Divadlo AdiE. H. se svými spolupracovníky ze SOU
v Městci Králové a recitačního studia ze Sobotky
pod vedením Evy Hrubé uvedlo scénickou montáž
životních situací z poezie a divadelních prvků. Tato
skupina se sešla pod heslem „Nebojte se poezie - my
se nebojíme a věříme, že vás oslovíme ve verších“. Blahopřání J. Paulů pro K. Schuha k jeho benefici ve hře Kat a blázen,
1990.
A skutečně tak učinili ve velmi pěkném večeru.
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Jelikož Hálek je především divadelní soubor, připravili jsme i premiéru veselohry Jaroslava Vrchlického
,,Noc na Karlštejně“. V režii Nataši Dobiášové a Mirka Fišera měla u tří stovek diváků příznivý ohlas. Velká
škoda, že divácky nejméně navštívený byl večer ve foyeru při čaji, neboť podle přítomných se jednalo
o jeden z nejlepších programů oslav. Byl to pořad sestavený z povídek, monologů a poezie v podání N.
Dobiášové, A. Bondarczukové, E. Hrubé, Madly Kubáčkové, Jirky Tepera, Zdeňka Válka, za kytarového doprovodu Blanky Skoumalové. Připravil ho Jiří Teper.
Celá tato plejáda různých uměleckých jevištních tvarů byla opět zakončena divadelním představením
hry Voskovce a Wericha ,,Kat a blázen“ v režii Karla Hrona a Zdeňka Válka a za přispění taneční skupiny
v choreografii Heleny Kytýřové a divadelního orchestru pod vedením Jiřího Beneše.
Nakonec nezbývá než poděkovat všem, kteří se na maratónu kulturních akcí podíleli, všem dobrovolníkům.

Kat a blázen, 1990, uprostřed režisér K. Hron, druhá řada zleva: F. Bárta a M. Kubík, dole uprostřed: Z. Válek a K. Schuh.

1991

7. 3.

Divadlo hudby

1991

11. 4.

Kulturní přehled

Zveme všechny příznivce Divadla hudby na pořad o vzájemném vztahu velkých českých skladatelů
vážné hudby a jejich tvůrčím odkazu pod názvem ,,B. Smetana a A. Dvořák“ dne 11. března v 18 hodin do
Vlastivědného muzea v Nymburce. Připravil a uvádí M. Mejstřík.

Divadlo hudby MěKS uvádí pořad ,,Andělský
hlas“, který nás provádí úspěšnou kariérou operní
hvězdy Renaty Tebaldiové. Účinkují H. Havelková,
A. Bondarczuková. Pořad se uskuteční 15. dubna
v 18 hodin ve Vlastivědném muzeu v Nymburce.
Dne 20. dubna uvádí divadelní soubor Hálek
MěKS v Nymburce historickou komedii Jaroslava
Vrchlického ,,Noc na Karlštejně“. Hra je vhodná
pro děti od 12 let. Přijďte do Hálkova divadla
v 15 hodin.

Noc na Karlštejně, 1991, O. Kolář a M. Fišer.
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1991

2. 9.

Zelňačka

Ferda mravenec, 1994, D. Krejčíková - Benešová, P. Bendl a Ž. Benešová jako Moucha, Ferda a Beruška.

Zelňačka, 1991, M. Ropek a M. Mejstřík.

1991

9. 11.

Ferda mravenec

1991

21. 11. Vánoční pohádka s nadílkou

1992

30. 1.

Kam za kulturou

1992

7. 5.

Hálek s Pavlou Břínkovou

Divadelní spolek Hálek při Městském kulturním středisku
nastudoval jako každoročně pro všechny děti vánoční pohádku
s mikulášskou nadílkou. Letos zvolil režisér M. Fišer pohádku
B. Němcové ,,O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“. V předvánočním ruchu zavede děti do světa pohádkových kouzel, kde prožijí
chvíle napětí a obav o osud princezny Krasoslavy, vězněné králem
ohně Zlobojem.
Premiéra pohádky je dne 30. listopadu, reprízy pak v prosinci
vždy ve 14 hodin. Předprodej v pokladně Hálkova divadla úterý
— pátek od 9 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin, tel. č. 2253, pan
Ropek.

Pořad divadla hudby
V pondělí 10. února jste zváni do foyeru Hálkova divadla na
posezení s herci Hálkova divadelního souboru nazvané „Očima
vzpomínek“. Účinkují: D. Benešová, N. Dobiášová, Z. Válek,
R. Musil, kytara a zpěv: J. Semorád, B. Skoumalové, pořad uvádí:
A. Bondarczuková, režie: M. Mejstřík. Začátek je v 18:00 hodin.

D. Krejčíková - Benešová a N. Dobiášová - Doležalová v klubovém pořadu ze začátku 90. let.

Divadelní soubor Hálek Městského kulturního střediska
Nymburk uvádí premiéru operety ,,Mamzelle Nitouche“ s hostující zpěvačkou Pavlou Břínkovou v hlavní roli. Režii má Přemysl
Vrhel j. h. , divadelní orchestr řídí Josef Švejda. Účinkují členové
DS Hálek a tanečního kroužku Expres. Premiéra se koná 27. května,
repríza 3. června od 19 hodin.

Mamzelle Nitouche, 1993, P. Břínková a J. Zubák.
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Mamzalle Nitouche, 1993, uprostřed (s květinou) členka hudebního divadla v Karlíně Pavla Břínková, vpravo od ní: Zdeněk Válek, režisér
Přemysl Vrhel - hudební divadlo Karlín a Dagmar Krejčíková - Benešová.

1992

2. 7.

Dnes hrajeme Kmocha, Odpoledne s kytarou

Divadlo hudby souboru Hálek Městského kulturního střediska v Nymburce vás zve na hudební
pořad ,,DNES HRAJEME KMOCHA“ v pondělí
25. dubna ve foyeru Hálkova divadla. Začátek
v 18 hodin. Na populárního dirigenta Kmochovy
hudby z Kolína pana Jana Vostrčila a herce
z Formanových filmů bude vzpomínat jeho vnuk
Petr Čech. Dále účinkuje taneční skupina pod vedením tanečního mistra pana Jiřího Ševčíka. Pořad
připravil M. Mejstřík. Vstupné 5 Kč, předprodej
vstupenek u pana Ropka v pokladně divadla.
Divadlo hudby při MěKS Nymburk uvádí
15. července 1992 v 17 hodin na terase cukrárny
Pele Mele „ODPOLEDNE S KYTAROU“. Účinkují:
Jaroslav Semorád, Jan Osička, Olda Černý. Pořad
uvádí Miloslav Mejstřík. Na terase cukrárny Pele
Mele uvádí Divadlo hudby při MěKS Nymburk
pořad „TYS LASKÁ MÁ“. Zpívá Jan Zubák, tenor.
Recituje Alena Bondarczuková, hudební spolupráce Miloslav Mejstřík. Kdy? Dne 29. července
v 17 hodin.

1992

13. 8.

Dnes hrajeme Kmocha, 1992, P. Čech ukazuje na T. Tomanovou.

V září uvidíme

Divadlo hudby při divadelním souboru Hálek
uvádí dne 26. září 1992 v chrámu sv. Jiljí
v Nymburce pod názvem „Zpověď“ dramatické

Jiří Schellinger a M. Mejstřík po koncertu v Nymburce, 70./80. léta.
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vzpomínání italského skladatele a dvorního kapelníka ve Vídni A. Salieriho. Námět a režie M. Mejstřík,
v hlavní roli Jaroslav Rada. Při představení bude provedena Mše A-dur A. Salieriho. Začátek v 17 hodin,
vstupné 5 Kčs. MěKS Nymburk

1992

10. 12. Princezna, Mikuláš a čerti v Hálku

1993

21. 1.

Pozdrav z Tyrol

1993

12. 8.

Divadlo jako nové

1993

24. 10. Hálkovo divadlo se znovu otevírá

Hálkovo divadlo v Nymburce opakuje pohádku ,,Jak Honza k princezně přišel“ ve dnech 12. a 13 prosince, a to od 10 a od 15 hodin. Představení je spojeno s mikulášskou nadílkou. Dárky pro děti je možno
odevzdat v pokladně před začátkem představení.

Divadlo hudby pořádá 25. ledna od 15 hodin v Klubu důchodců
v Nymburce hudební pořad s názvem ,,Pozdrav z Tyrol“. Na své si
přijdou milovníci jódlování a tyrolské dechovky. Připravil a uvádí
M. Mejstřík.

„Kdy bude otevřeno nymburské Hálkovo divadlo?“ ptají se
občané Nymburka. Požádali jsme tedy pana ing. Jiřího Černého,
vedoucího odboru kultury MěÚ Nymburk, o vysvětlení.
„Chápeme netrpělivost nymburských lidí. Sami jsme počítali
s tím, že divadlo zpřístupníme veřejnosti už o posvícení, ale po
zahájení prací se ukázalo, že je nanejvýš nutné uskutečnit generální rekonstrukci. Původně šlo pouze o rekonstrukci kotelny. Dnes
se provádí kompletní výměna topného systému, úplné přebudování vzduchotechniky, mění se interiér foyeru, sociální zařízení pro Klubový pořad Divadla hudby, 90. léta, P. Čech a M.
diváky i pro účinkující dostane konečně odpovídající podobu. Je Mejstřík.
nutné vyčistit sedadla, opony, všechny prostory vymalovat. Vyžádá si to značné finanční prostředky, jen
samotná rekonstrukce topení přijde na jeden a půl milionu, ale jsem přesvědčen, že Hálkovo divadlo získá
opět punc důstojného kulturního stánku.“
–řeh–

Mamzelle Nitouche, 1993, Z. Válek a P. Břínková.
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Velmi pěkný barevný plakát zve veřejnost na znovuotevření Hálkova městského divadla v Nymburce po
generální opravě. To se uskuteční v neděli 31. října. Městské kulturní středisko Nymburk a divadelní spolek
Hálek připravily celodenní program: 10 hodin - V. Čort, F. Havlík: CIRKUS BLECHA, divadelní představení s písničkami pro malé diváky. 15 hodin - P. Dostál: VÝTEČNÍCI, muzikál pro mládež ze studentského prostředí.
19. 30 hodin - MAMZELLE NITOUCHE, klasická opereta s Pavlou Břinkovou v hlavní roli. V pokladně
divadla si můžete zajistit permanentní vstupenky na všechna tři představení.

1993

4. 12.

Mluvící prsten

Mluvící prsten, 1993, M. Mejstřík, L. Koláčná, M. Kubík a Ž. Benešová.

Rozmarné vzpomínky, 1994, P. Čech a M. Mejstřík.

1994

3. 3.

Rozmarné vzpomínky

1994

14. 4.

Malá kronika Anny Magdaleny Bachové

1994

13. 10. Cesta za kulturou

Divadlo hudby uvede v sobotu 5. března 1994 v nymburském muzeu od 14 a 16 hodin představení
„Rozmarné vzpomínky“. Titulní roli W. A. Mozarta ztvární Petr Čech.

Divadlo hudby pořádá v Klubu důchodců, v Nymburce 22. dubna od 15 hodin hudební představení
s názvem ,,Malá kronika Anny Magdaleny Bachové“. Účinkuji Madla Kubáčková a Miloslav Mejstřík.

Divadlo hudby souboru Hálek Městského kulturního střediska v Nymburce směřovalo vždy k repertoárové rozmanitosti a k náladové pestrosti.
V Klubu důchodců se představí hudebním
pořadem „Ze světa operet“, který uvádí Miloslav
Mejstřík, a to 12. září v 15 hod. Zájezdové představení „Dnes hrajeme Kmocha“ uvádíme v Klubu
důchodců v Hradištku 19. září v 16 hod. Pořad
moderuje Petr Čech. Kdo chce slyšet vzácná díla,
která se na koncertní pódium dostanou zřídka,
nebo vůbec ne, může navštívit v pondělí 10. října
v 18 hod. foyer Hálkova divadla, kde se koná před-

Talent `94, uprostřed poroty P. Čech. Mezi diváky úplně na pravo sedí
budoucí „talent“, frontman kapely Crossband J. Kříž.
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stavení s názvem „Hudba z bible“. V úpravě Ivána Patachiche zazní staré hebrejské písně ze zlaté epochy
biblické hudby. Účinkuje Petr Čech, na pořadu spolupracovali páter P. Zach, J. Kunstýř, F. Bobek, uvádí
Miloslav Mejstřík. Své nadané mladé přátele představí Divadlo hudby 24. října v Hálkově divadle v 18 hod.
v pořadu „Talent 94“, který uvádí A. Bondarczuková. Přátelé, přijďte, hudba a poezie vám obohatí vaši duši,
přinese dobrou náladu, a proto neochuzujte svůj život. Těšíme se na vás.
M. Mejstřík

1994

16. 10. Balada z hadrů

1994

10. 11. Jak chutná úspěch?

1994

22. 12. Česká premiéra pro nymburská dítka

„Ano, to je podstata umění. Zahaluje nám
prázdno života a nese nás lehkým křídlem přes
všechno. Ano, tak je to. Umění nebo láska, něco
být musí, jinak by to bylo k zbláznění. Umění je
modré, láska růžové sklo, jimi se díváme na svět.
Chyťte se jednoho z nich a bude vám dobře.“
To si jednoho dne řekli mladí lidé, kteří se
sešli na konkurzu mladých talentů Divadla hudby
Městského kulturního střediska v Nymburce.
Vykročili za hranice všedních dnů a připravili Balada z hadrů, 1994, Z. Válek, J. Zubák, F. Bárta a M. Kubík.
večer, kde chtěli oslovit posluchače tím, co je naplňuje. A ti za nimi přišli. Hálkovo divadlo se úplně zaplnilo,
a to nejen blízkými všech účinkujících, ale především mladými lidmi, kteří spontálně tleskali žákům, jež rozvíjejí svůj talent v základní umělecké škole, ale především úplným amatérům. Jejich vystoupení s vlastními
zhudebněnými texty, verši a zpěvem bylo plné poetiky a krásné touhy potěšit diváka.
Povedlo se, díky režijním schopnostem Míly Mejstříka a nesmírné obětavosti Petra Čecha. První večer
mladých talentů Divadla hudby moc potěšil všechny společně. A já jim za to děkuji.

Divadelní spolek Hálek nastudoval ve společné režii pro vánoční období v české premiéře pohádku Lenky
Hanákové na motivy knihy Vladislava Vančury ,,Kubula a Kuba Kubikula“. Hudbu napsal Oldřich Flosman.
Oba autoři věnovali pohádku spolku Hálek. Pěknou inscenací navazuje soubor důstojně na slavnou historii
Hálku a dá se říci, že nachází svou novou tvář. Kolektivní dílko je o to půvabnější, že v něm hrají pouze
čtyři dospělí a patnáct dětí. Navíc jde o pohádku hudební (hudbu nahráli učitelé ZUŠ Nymburk), s mnoha
živými akcemi, a to se dětským divákům, kteří třikrát zaplnili zcela hlediště divadla, velmi líbilo.
–řeh–

Kubula a Kuba Kubikula, 1994.

Plakát od J. Kolářové k pohádce Kubula a Kuba Kubikula, 1997.
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1995 	 9. 3.

Znovu Manon

1995 	 5. 5.

Divadlo hudby připravuje

1995 	 18. 5.

Mladí ovládli jeviště

Divadlo hudby spolku Hálek Městského kulturního střediska
v Nymburce po úspěšné premiéře opakuje své představení ,,Manon
Lescaut“ od V. Nezvala, a to v sobotu 25. března od 15 hod.
Předprodej vstupenek v pokladně divadla. Zveme všechny, kteří
zatím neměli příležitost představení shlédnout, nebo je zaujalo
natolik, že přijdou mezi nás rádi ještě jednou.

Divadlo hudby Městského kulturního střediska v Nymburce připravuje: „Počestné paničky nymburské“
Tento pořad Divadlo hudby nastudovává k 720. výročí založení
města Nymburka. Jedná se o parafrázi na původní povídku Boženy
Němcové Kávová společnost, režie Miloslav Mejstřík a Petr Čech.
„Manon Lescaut“ Vítězslava Nezvala Premiéra tohoto pořadu
se uskutečnila v únoru 1995. Divadlo hudby tento úspěšný pořad
uvede v květnu 1995 v Hálkově městském divadle. Účinkují: Eva Manon Lescaut, 1995, P. Čech jako rytíř Des Grieux.
Kopecká, Petr Čech, Pavel Koníček, Radek Svoboda a další. Režie: Miloslav Mejstřík. Pořad je určen k oslavám
720 let města Nymburka.
„Talent 95“ V měsíci březnu 1995 proběhl konkurs na nový hudební pořad Divadla hudby Talent 95.
V říjnu tohoto roku budete moci tento pořad shlédnout v novém nastudování a s novými tvářemi. Režie:
Miloslav Mejstřík a Petr Čech.

Zatímco nymburský divadelní spolek Hálek po
sto třiceti pěti letech nepřetržité činnosti v letošním roce svoji činnost pozastavil, jeviště Hálkova
divadla „ovládli“ mladí z Divadla hudby. Ačkoliv
tento soubor má již také leccos za sebou, pracuje
nyní s úplně novými lidmi.
Jejich v současné době uváděným dílkem je jednoaktovka na motivy Nezvalovy ,,Manon Lescaut“.
Ačkoliv se v představení objevilo několik drobných
nedostatků, pramenících z mladické nezkušenosti,
jsou bohatě vyváženy nadšením, svěžím projevem,
čistotou jazyka i dobrou hudební složkou. Výkony
všech protagonistů jsou přesvědčivé, s nelehkým
Nezvalovým textem si poradili skvěle.
Soubor Divadla hudby, jenž má věkový průměr hluboko pod dvaceti lety, je jistě příslibem
i pro další představení, které chystá. Budou to
„Počestné paničky nymburské“ na motivy Kávové
společnosti Boženy Němcové.

Počestné paničky nymburské, 1995, druhá zprava L. Koláčná.

1995 	 23. 11. Pohádkový podzim

Představení začíná ve 14. 30 hod. a je součástí
druhého ročníku Nymburského pohádkového

Plakát od J. Kolářové k pohádkovému podzimu 1995.
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podzimu, který pořádá divadelní spolek Hálek Nymburk. V sobotu 16. prosince ve stejnou dobu začíná
poslední z představení festivalu od autorů Jiřího Tepera a Antonína Hlavičky ,,Ferda Mravenec“ v podání
členů divadelního spolku Hálek.

Ferda Mravenec, 1995, v horní řadě: L. Langová, K. Schuh, L. Koláčná, M. Malý, dole: režisér Z. Válek a T. Němečková jako Ferda..

1995 	 7. 12.

Premiéra autorského muzikálu ,,Konec všeho“

Divadlo naplněné až po střechu, to není v posledních letech obvyklé. Zvláště pak, jedná-li se o autorskou prvotinu, amatérské představení, a to dokonce
v podání velmi mladých protagonistů.
Premiéra muzikálu „Konec všeho“ Divadla hudby
Městského kulturního střediska v Nymburce byla beznadějně vyprodaná. Diváci, a dlužno říci, že z osmdesáti procent byli mladí, seděli i na schodech balkonu
a stáli v uličkách.
Toto hudebně dramatické dílko (autor scénáře a režie
Petr Čech, hudba Radek Svoboda, texty písní Zuzana
Bacílková a Vláďa Petrov) je stylizovanou výpovědí mladých lidí. Hovoří v něm o syndromech naší doby nemocné
válkou, drogami, špatnými mezilidskými vztahy a zároveň i o síle lásky a potřebě přátelství. A i když to chvílemi
vyznívá naivně, případně pateticky, předávají divákovi poselství značně naléhavé, nutící k zamyšlení.“
Hudební složka představení - kvalitní živá kapela i sbor byly součástí scény, vysoce převýšila text,
dramatické prostředky užil režisér velmi spoře, herci většinou seděli u stolu či na zemi, jejich vzájemný
fyzický kontakt i v situacích vyloženě dramatických byl značně ostýchavý. Kladně lze hodnotit obrazy symbolizující smrt. Písňová část vyzněla jako recitál představitelky Zuzany - Zuzany Bacílkové, která odevzdala
velmi dobrý výkon. Škoda, že nezpíval i její partner Marek – Jan Rambousek. I přes určité nedostatky lze
představení označit jako místní divadelní událost. Vždyť napsat hru s pěknými písničkami, dát dohromady
zhruba třicet lidí, nastudovat inscenaci a poté jít „s kůží na trh“, není mezi dnešními mladými lidmi obvyklé
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a zaslouží si uznání. A to, že jim chybí teoretické znalosti a divadelní a životní zkušenosti, nelze kritizovat.
Pokud je „Konec všeho“ začátkem další práce Divadla hudby, blýská se v nymburské kultuře na lepší časy.
- řeh –

1996 	 5. 1.

Ferda Mravenec

Zvací dopis na „oprašovačku“ pohádky Ferda Mravenec od Z. Válka, 90. léta.

Na snímku Jana Řehounka je Tereza Němečková v roli
Ferdy Mravence a Jaroslav Šturma jako brouk Pytlík.

Hudební pohádkou Jiřího Tepera ,,Ferda Mravenec – škola jízdy na kolečkových bruslích“ (Hudba Antonín
Hlavička) uzavřel před Vánocemi domácí divadelní soubor Hálek přehlídku 2. Nymburský pohádkový podzim. Ačkoliv si chřipková epidemie zařádila mezi účinkujícími dětmi i dospělými stejně jako v řadách dětských diváků, byla tři představení ,,Ferdy Mravence“ velmi úspěšná.

1996 	 18. 1.

III. divadelní galaples

1996 	 25. 1.

Nymburské pohádkové jaro

Divadelní spolek Hálek při MěKS
Nymburk si vás dovoluje pozvat na
III. divadelní galaples, který se koná
27. ledna 1996 v sále Hálkova divadla. Po zahájení, které proběhne
v Hálkově divadle v 19. 30 hodin,
je připraveno překvapení.
K tanci a poslechu v prostorách
Kulturního domu, restaurace U divadla a ve foyeru Hálkova divadla
budou hrát skupiny Chaos, Veselá
kráva a Cimbálová vizovická kapela.
Srdečné vás zvou a na vaši
návštěvu se těší Hálkovci.

Po „Nymburském pohádkovém podzimu“ pořádá Divadelní spolek Hálek při MěKS Nymburk opět další
sérii pohádkových představení, tentokrát pod názvem „Nymburské pohádkové jaro“. Na repertoáru se
opět podílejí, kromě pořádajícího divadelního souboru, také soubory hostující.
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Tentokrát to byli 24. února opět přátelé z Mělníka se svojí pohádkou ,,O ševci Dratvičkovi“, mladí
ochotníci s Kutné Hory se pak 3. března představili půvabnou pohádkou na téma Andersonovi mořské víly. V sobotu 23. března uvede nymburský Hálek v repríze hudební pohádku o malém nezbedném medvídku Kubulovi, který si svoji roztomilostí získal sympatie mnoha malých diváků již v knížce
Vladislava Vančury, jenž sloužila za podklad této dramatizace. Představení bude opět provedeno v součinnosti s dětským souborem, který publikum zná již z úspěšného představení ,,Ferdy Mravence“. Na
závěr „Nymburského pohádkového jara“ předvede 13. dubna Divadelní spolek Hálek nově nastudovanou
pohádku „Ženich pro čertici“
Již při návštěvě prvního představení byli malí návštěvníci vyzváni, aby se dobře dívali a na každé
příští pohádkové představení, na které se přijdou podívat, přinesli vlastní obrázek či malé literární dílko,
inspirované shlédnutou pohádkou (pouhé slosování výher bylo zrušeno). Skutečnost, že naše děti jsou
v tak velké míře výtvarně nadané, velmi mile pořadatele překvapila. Z bezmála stovky vydařených výtvarných prací bylo skutečně těžké vybrat jen ty nejpůvabnější a jejich autory podarovat sladkou odměnou.
Na všechna tato představení přispěly některé nymburské firmy, které rovněž umožnily pořadatelům
odměnit i pohádkové postavy, jež se v předvedených pohádkách nejvíce líbily.
Všem, kteří se na úspěšném průběhu Nymburského pohádkového jara podílejí, patří zasloužený dík.
Výbor DS Hálek Nymburk

1996 	 4. 4.

Božský Čech

Divadlo hudby MěKS Nymburk uvede v Klubu důchodců ve čtvrtek 18. dubna od 14 hod. pořad
s názvem „Božský Čech - Josef Mysliveček“.
Skladatel přezdívaný v Itálii II divino Boemo - Božský Čech - byl zbožňován a zasypáván zlatem. Složil
operu Bellero fonte a celá Itálie se mu vrhla k nohám. . . Jeho pád byl rychlý a nečekaný.
Ukázky z této opery zazní v hudebním odpoledni v Klubu důchodců v Nymburce, které připravil
a uvádí Miloslav Mejstřík.

1996 	 10. 5. Sextempore

Vstupní prostory Hálkova divadla se 16. května na chvíli změnily v království poezie. Nikterak si
nezadaly s vyhlášenou Violou. Básnířka Eva Hrubá přichystala příchozím pestré menu pro mlsné jazýčky,
dychtivé oči i hladové duše. V pořadu nazvaném ,,Sextempore“ pokřtila svou novou knížku s názvem
,,Klopýtání - kardiogram blázna“. Slova veršů, jí vyslovovaná, se vznášela prostorem stejně lehce jako
pestrobarevné bublinky, vyfukované přítomnými z „bublifuků“ přichystaných na stolcích vedle květin,
cukroví a ovoce. Případnou příchuť hořkosti z témat, před kterými mnozí strkají hlavu do písku jako
pštrosi, mohl každý spláchnout sklenkou vína nebo džusem. Aby bylo každému vše jasné, zažehla Eva
svíčky a malý, symbolický ohňostroj.
Mezi hosty nechyběla nakladatelka a kmotra č. 1 PhDr. Helena Mandysová, ilustrátorka Olga Pětivoká,
redaktor a kmotr č. 2 Boris Riegler, básník Jan Valný, dvě hudební skupiny Divadla hudby a v neposlední
řadě maminka, o níž se Eva s péčí a něhou stará. Večer byl prostě krásný. Nezbývá než poděkovat
odvážné ženě, že se nebojí vyslovit nahlas a s noblesou to, na co se jiní bojí i jen pomyslet. Zavřením
očí problémy nemizí. . .
Jana Rychetská.

1996 	 22. 8. Konkurz Divadla hudby

Divadlo hudby MěKS v Nymburce připravuje novou divadelní hru Romaina Rollanda ,,Petr a Lucie“.
Tato inscenace bude nastudována v divadelní režii Evy Hrubé.
Divadlo hudby hledá chlapce a dívky ve věku od 15 do 20 let pro obsazení těchto míst: hudba - klavír,
smyčcové nástroje, bicí, dechové nástroje, zpěv, činohra - chlapce i děvčata, kteří jsou schopni přirozené
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reprodukovat daný text a nebojí se předvést se před diváky. Nabízíme zajímavé prožití volného času
v kolektivu mladých lidí, nové zkušenosti a poznatky z uměleckého oboru divadelnictví.
Konkurz se uskuteční 2. září v sále Městského kulturního střediska v Nymburce od 18 hod.
Petr Čech

1996 	 26. 9.

Casanova v penzionu

1996 	 7. 11.

Nymburský pohádkový podzim

Již třetí obnovenou premiérou „hořké“ komedie
Karl Gassauera ,,Casanova na duchcovském zámku“
se představili v režii Miroslava Ropka členové nymburského divadelního soubor Hálek Zdeněk Válek
a Nataša Dobiášová v sobotu 7. září.
Ačkoliv představení sehráli v prostředí určeném
pro jiné účely - v kavárně ještě nezprovozněného penzionu v Soudní ulici - dopadlo skvěle. Interiér s maketou renesančního sloupu, zrcadly, závěsy a květinami,
kde měli protagonisté hry s diváky bezprostřední
kontakt, se stalo pro jejich výkon stimulujícím natolik,
na duchcovském zámku, 1996, Z. Válek a N. Dobiášová - Doleže v závěru, ve vypjaté emocionální scéně, se Nataša Casanova
žalová jako Giacomo Casanova a Žofie Krumbajglová.
Dobiášová neubránila opravdovým slzám.
Inscenace, která slavila úspěchy již při předchozích deseti uvedeních (např. ocenění na přehlídce
Klicperův Chlumec), získala v novém nastudování svěžest projevu a brilantnost ve výkonech. V nejbližších
dnech s ní budou Hálkovci hostovat v Kutné Hoře.

Divadlo patří dětem
Divadelní spolek Hálek při MěKS Nymburk přichystal pro malé i velké děti další ročník divadelního
festivalu Nymburský pohádkový podzim. V sobotu 26. října jej úspěšně zahájil svojí inscenací pohádky
H. Lysické, J. M. Bouřka a J. Pavla „Ženich pro čertici“. Na sobotu 10. listopadu je připravena pohádka DS
Tyl Čelákovice „Čert a Káča“, o čtrnáct dní později, 23. listopadu, přijede Spolek divadelních ochotníků
Bráník Praha s půvabným dílkem Miroslava Hanuše „Dvě Cecilky“ a Werichovu „Lakomou Barku“ v podání
DS Hrubín z Nového Boru uvidí malí diváci v sobotu 7. prosince.
Začátky všech představení jsou ve 14. 30 hodin. Pro děti je připravena soutěž. Vstupenky lze zakoupit
v pokladně divadla, na permanentní vstupenku je poskytována sleva.
Jak jsme se dozvěděli od pana Zdeňka Válka, připravuje divadelní spolek Hálek slavnostní benefiční představení několika svých členů. Pro „hromadnou“ benefici zvolili historickou hru Ladislava Stroupežnického
„Zvíkovský rarášek - Paní mincmistrová“.

1996 	 28. 11. Lakomá Barka

V Hálkově divadle
V době konce října měli děti možnost shlédnout na prknech nymburského Hálkova divadla pohádky
,,Ženich pro čertici“, ,,Čert a Káča“ a ,,Dvě Cecilky“. Překrásnou pohádkou Jana Wericha ,,Lakomá Barka“
pro ně DS Hálek přichystal jako poslední představení festivalu Nymburský pohádkový podzim. V sobotu
7. prosince ji od 14:30 hodin uvede divadelní spolek Hrabín z Nového Boru.

1997 	 3. 1.

Barka nejen lakomá. . .

Zájem malých diváků o všechna představení druhého ročníku divadelní přehlídky „Nymburský pohádkový podzim“ potvrdil, že jde o aktivitu veskrze potřebnou. Divadelní spolek Hálek tak po několikaletém
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období mírného útlumu úspěšné navázal na svoji někdejší velmi aktivní činnost a zaujal v kulturním dění
města i okresu opět své pevné místo.
Série představení začala hezkou pohádkou H. Lysické ,,Ženich pro čertici“ v nastudování domácích
ochotníků. Jako druhý se prezentoval s klasickou báchorkou ,,Čert a Káča“ čelákovický Tyl. Jako vynikající
hodnotilo obecenstvo inscenaci divadelního spolku Bráník z Prahy nazvanou ,,Dvě Cecilky“.
Bohužel, poslední „kousek“ v sobotu 7. prosince diváckou drobotinu a především dospělý doprovod zklamal. Soubor z Nového Boru přijel s experimentálním divadlem; člověk - loutka. Jeho dramatizace půvabné
Werichovy pohádky ,,Lakomá Barka“ je svým pojetím určena spíše pro soutěže netradičního divadla nežli
dětským divákům. I když oni, na rozdíl od dospělých, se svou bezhraniční fantazií byli ochotni přistoupit
na „hru na divadlo“ a hercům odpustili špatnou výslovnost, tiché dialogy i ošoupané džíny. Horší bylo, že
představení skončilo po „celé“ půlhodině, což rozzlobilo zejména několik učitelek, které s dětmi vážily cestu
i ze vzdálených míst. Paní učitelka Marie Řepová ze ZŠ v Přerově n/L nám k tomu řekla: „Byli jsme velmi
rozladění. Představte si, oni už hráli a my si mysleli, že teprve připravují scénu. Domnívám se, že po této
zkušenosti už naše děti nebudou chtít do divadla jezdit.“
„Musím přiznat, že se nám dramaturgický výběr poslední inscenace přehlídky nepovedl,“ konstatuje
s politováním pan Zdeněk Válek ze spolku Hálek. „Představení jsme předem neviděli a dali jsme na doporučení pana Milana Strotzera z agentury Artama Praha a to se nám vymstilo. Dětskému publiku se za to omlouváme. Při přípravě dalších ročníků přehlídky se se všemi nabízenými inscenacemi osobně seznámíme.“

1997 	 30. 1.

Soutěž amatérských moderátorů

1997 	 17. 2.

Talent `97

1997 	 20. 2.

Němeček a Mozart

1997 	 6. 3.

Benefice Mikulášem Dačickým

Divadlo hudby MěKS Nymburk pořádá soutěžní přehlídku začínajících amatérských moderátorů tanečních
diskoték, a to během diskotéky, která se uskuteční v sobotu 22. února od 16 do 20 hod. v Kulturním domě
v Nymburce. Přihlášky do soutěže přijímá městské kulturní středisko, tel. 2123, 3785 nebo je můžete osobně
přinést na některou z pravidelných nedělních diskoték, kde je odevzdáte v pokladně kulturního domu.

Divadlo hudby MěKS v Nymburce vyhlašuje konkurs na Talent `97. Příležitost mají všichni mladí muzikanti hrající na kytaru, klavír, housle, flétnu, popřípadě jiné dechové nástroje, dále zájemci o zpěv, herectví
a výrazový tanec. Konkurs se koná ve středu 23. dubna od 16 hod. v sále Městského kulturního střediska
v Nymburce.

Divadlo hudby MěKS v Nymburce připravilo na pondělí 24. února od 17 hod. pořad „Němečkovy styky
s Mozartovou rodinou“ v němž představí neznámou tvář prof. F. X. Němečka, životopisce W. A. Mozarta
a rodáka ze Sadské.
Pořad, který připravil a uvádí Miloslav Mejstřík za technické spolupráce Majkla Žigmunda, se uskuteční
v prostorách Vlastivědného muzea v Nymburce. - mm –

Slavnost na rytířském dvoře pana Kryštofa ze Švamberka s vystoupením komediantů (artistická skupina JO - O) a šermířů (skupina Collegium armatum) tvoří impozantní antré představení nymburského
divadelního spolku Hálek složeného ze dvou jednoaktovek Ladislava Stroupežnického ,,Zvíkovský rarášek“
a ,,Paní mincmistrová“ (režie Radan Rusev j. h. , hudba Oldřich Flosman, texty písní Jan Pavlíček, pohybová
spolupráce Marcela Benoniová j. h. , hudební spolupráce Jiří Beneš). Premiéra proběhla v pátek 21. února,
předpremiéra pro školy o den dříve.
Oba příběhy, spojené postavou Mikuláše Dačického z Heslova, začali Hálkovci studovat pod vedením
paní režisérky Jelenské, ale pro její onemocnění museli požádat o režijní pomoc pana Radana Ruseva. Ten
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s nimi inscenaci dokončil ve velmi krátké době a nutno s potěšením konstatovat, že zdařile.
Pochvalu vedle režie zaslouží jednoduchá, ale účelná scénografie paní Jaroslavy Kolářové a citlivá světla Miroslava
Ropka. V hlavní roli se blýsknul včetně pěkného přednesu písniček Zdeněk Válek, spontánním projevem na sebe upozornila
představitelka malého Petra ze Švamberka Tereza Němečková
(v předpremiéře alternovala Karolína Kubátová), výborný byl
v nevelké roli Tobiáše Třísky živelný Jaroslav Šturma. Ocenění
ovšem zaslouží všichni herci, neboť kvalitními výkony přinesli
divákovi pěkný divadelní zážitek. Kritik by jistě nějakou chybičku nalezl, ale proč je hledat? Podstatné je, že nymburští
Hálkovci opět našli v minulých letech trochu povadlý elán
a hrají s neobyčejnou chutí a svěžestí.
Premiéra byla zároveň benefičním představením, a to hned
několika aktérů. Lenka Koláčná (Salomena), Věnka Tomšů
(řídila představení), Mirek Fišer (David Wolfram) a Zdeněk Válek
(Mikuláš Dačický) oslavili své šestisté představení na divadel- Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová, 1997,
ních prknech, Dáša Benešová (paní Žofka) a Vladimír Košťák Z. Válek jako Mikuláš Dačický.
(Ondřej Brtnický) sehráli čtyřsté, Stanislav Kubín (Jindřich Labuška) a Karel Schuh (Mikuláš Vodňanský)
třísté, František Bárta (Vilém z Vřesovic) dvousté, Jaroslav Šturma (Tobiáš Tříska) sto padesáté, Gabriela
Musilová (připravila kostýmy), Nataša Doležalová - Dobiášová (paní Eliška), Zdeněk Kašpar (Kryštof ze
Švamberka), Mirek Malý (Sebastián Helzl), Petr Bendl (halapartník - benefici si odehrál v předpremiéře,
neboť roli alternuje) sté, a Věra Ditrichová (paní mincmistrová) padesáté představení.
„Zaplať Pán Bůh, že ochotníci stále existují a že to „trdliště“, ta líheň mladých, stále funguje,“ říká pan
režisér Rusev. A je výborné, že se to opět prokázalo v nymburském Hálku, spolku, jenž se blíží ke svým sto
čtyřiceti letům činnosti.
- řeh –

1997 	 2. 5.

Studenti v Hálku

1997 	 29. 5.

Slavnostní premiéra v Hálku

Přijal jsem pozvání studentů nymburského gymnázia na jejich představení ,,Poslední leč chřipkového
bacila Edy aneb vynález penicilinu - jak to bylo doopravdy“. Chvíli jsem váhal, přeci jen mě ten den čekal
náročný program. Nelituji, večer v „Hálku“ byl hojivým balzámem na unavenou duši. Autorská dvojice
KATAM (Katka Bínová a Tamara Slavíková) připravila, za režijního přispění Jaroslava Rozy, pro Standu
Šobka, lvu Rýznarovou, Veroniku Burešovou, Věru Veselou, Oldu Černého, Miloše Balca, Fandu Vokřála,
Ondru Šimečka, Hynka Jelínka i Jardu Kučeru role šité na míru. Všichni účinkující hráli s nadšením, které
by jim mohli závidět i profesionální herci. Hra dala na chvíli zapomenout na starosti všedního dne a myslím
si, že potěšila nejen mě, ale každého, kdo do divadla přišel.
Přeji autorům i hercům mnoho dalších dobrých nápadů a dostatek elánu k jejich realizaci.

V úterý 13 května odehrála dramaturgická skupina Petra Čecha Městského kulturního střediska
v Nymburce na prknech Hálkova divadla premiéru scénické skladby „Petr a Lucie“, kterou podle novely
Romaina Rollanda volně zpracovala Eva Hrubá.
Ve foyeru divadla před a po představení měli návštěvníci možnost za zpěvu Lídy Žembery shlédnout výstavu obrazů Olgy Pětivoké, případně si zakoupit fotografie, videokazety či batikované oblečení
vztahující se k této hře. Účast návštěvníků byla takřka sto procentní, jen těžko se v hledišti nalézala
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volná místa. Samotná hra začala velmi netradičně
- videoprojektor na plátno promítl nejprve titulky
k představení, pak sled událostí, které předcházely zpracování této hry a poté diváky seznámily
se sponzory.
V ději byly použity perfektní masky, scéna byla
jednoduchá a praktická, vyzdvihnout by se měly
i speciální efekty - sněžení, vodotrysk, z nebe
padající květiny, zapomenout by se ale nemělo ani
na velice dobrou hudbu a krásný zpěv. Většina
z účinkujících stála sice na jevišti poprvé, ale jejich
výkon tomu rozhodně nenasvědčoval. Nekonečný Petr a Lucie, 1997, E. Hrubá jako postava války.
potlesk byl jasným důkazem toho, že diváci odcházeli z divadla spokojeni.

1997 	 29. 5

Přeukrutný příběh k pousmání

1997 	 26. 6.

Useknuté ucho

„Pod téměř morbidním titulem se v podání nymburského Divadla hudby skrývá příběh party kočovných
divadel. A možná o tom je připravovaná úprava Řehounkova textu. Použil jsem historický příběh k pozastavení nad láskou k divadlu, nad tou nepopsatelnou silou, jež amatérské divadelníky stále dokola nutí pouštět
se do soubojů s textem. Vždyť kde bychom dnes
byli, kdybychom se báli znevažovat texty světových dramatiků? S největší pravděpodobností
bychom o nich samotných věděli méně, ale hlavně
bychom se asi méně nasmáli. No a právě smích
je to, co by všichni, kteří se na tvorbě inscenace
podílejí, chtěli vykouzlit na diváckých tvářích.“
Ředitelka Městského kulturního střediska
v Nymburce Jana Křížová s úsměvem prohlašuje,
že se diváci mají na co těšit. I když je děj situován
do doby panování císaře Matyáše, je inscenace
svým provedením naprosto současná.
Jan Řehounek: Useknuté ucho, úprava a režie:
Jan Strejcovský, hrají: Jana Rychetská, Michaela Useknuté ucho, 1997, Simona Bezoušková, Michala Pecková, Klára KubánPecková, Simona Bezoušková, Klára Kubánková, ková a Petr Bláha Nejedlý j.h.
Miloslav Mejstřík, Jan Rambousek, Petr Kozák,
Petr Bláha Nejedlý j. h., Jan Strejcovský j. h.,
Patrik Hasan. Hálkovo divadlo v Nymburce, pátek
13. června 1997 v 19. 30 hodin.
-PP-

Pátek 13. června zvolili členové Divadla Hudby při
Městském kulturním středisku v Nymburce k premiéře divadelní hry Jana Řehounka ,,Useknuté ucho
aneb Přeukrutně krvavý příběh o tom, kterak od
bran staroslavného královského města Nymburka
bylo nuceno poselstvo turecké s hanbou ujížděti“.
Pod vedením hostujícího režiséra Jana Strejcovského,

Useknuté ucho, 1997, Petr Bláha Nejedlý j. h., M. Mejstřík, J. Strejcovský
a P. Kozák.
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který provedl úpravu textu a rovněž se zhostí role principála, se na prknech Hálkova divadla v Nymburce představí Jana Rychetská, Michaela Pecková, Miroslav Mejstřík, Petr Kozák a Patrik Hasan, Simona Bezoušková, Petr
Bláha Nejedlý j. h. , Jan Rambousek a Klára Kubánková. První repríza představení se uskuteční o týden později
– 20. června.
Useknuté ucho na jevišti
Když nymburské divadlo hudby pojalo nastudovat na zakázku napsanou hru Jana Řehounka ,,Useknuté
ucho“, nemohlo tušit, v jakých souvislostech se uskuteční její premiéra v pátek 13. června 1997. Přesněji
řečeno, nemohlo tušit, jaká spojení mohou nastat v mysli diváka, který v den premiéry usedne do hlediště
Hálkova divadla.

1997 	 21. 8.

Podzim v Hálkově divadle

1997 	 9. 10.

Opět je tu talent

Řada zajímavých představení
Městské kulturní středisko připravilo pro podzimní divadelní sezonu řadu zajímavých divadelních představení
pro děti, činoher, recitálů i hudebních pořadů. Namátkově lze jmenovat pohádky ,,Vodník v pivovaře“ (7. září).
,,Kočičiny kocoura Damiána“ (17. září), taškařici ,,Ženichové“ (8. září), ,,Useknuté ucho“ nymburského autora Jana
Řehounka (6. září), historickou veselohru ,,Zvíkovský rarášek a paní mincmistrová“ (10. září), komedii ,,Charleyova
teta“ ad.
Snahou je, aby byli s naší nabídkou a službami diváci spokojeni a návštěva divadla se pro ně stala společenskou událostí a přinesla všem hodnotný umělecký zážitek.
Předprodej vstupenek je v pokladně Hálkova
divadla a lze je objednávat osobně, telefonicky
(2253), písemně či faxem (2123). Je však nutno
si je vyzvednout sedm dní před konáním představení. Programové odd. Hálkova divadla.
Divadlo hudby MěKS v Nymburce připravilo
společně s firmou Evrolitl Super diskotéku, která
se uskuteční v neděli 7. září od 16 hodin v kulturním domě v Nymburce. Během diskotéky DJ
Kendose bude návštěvníkům předvedena videoprojekce a videohry, které si budou moci sami
vyzkoušet.
Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová, vzadu zleva: F. Bárta, I. Pešková Miloslav Mejstřík Špinková, K. Schuh, T. Tomanová a M. Malý.

Divadlo hudby MěKS v Nymburce pořádá v pondělí 20. října od 18 hodin v místním kulturním domě
Talent `97.
Představí se Radim Prokop - 5 let, recitace, Radek Karban -11 let, zpěv; Vlastimil Vyhnánek - 12 let,
recitace; Lucie Burešová - 13 let, flétna; Lenka Černá - 11 let, housle, zpěv; Lucie Černá - 14 let, klavír; Pavla
Vokálová -13 let, recitace, tanec; Nicol Misková -13 let, tanec; Jana Novotná - 14 let, tanec; Jaroslava Duřtová
- 17 let, zpěv; Pavel Koníček - 20 let, kytara; Veronika Homolková - 18 let, povídka; Božena Bílá - 20 let,
recitace; Petr Vašek - 20 let, electric boogie, break dance; Eva Folbrechtová - 23 let, zpěv; Zuzana Janíková
- I5 let, zpěv; Jan Ritter 20 let, zpěv, kytara; dále členové divadla Slečny Katamky - úryvek z divadelní hry
,,Chřipkový bacil Eda“, a hudební skupiny Za vodou, Percodan, Zákaz dětem, Šťastný Diesel. Pořad uvádí Jan
Rambousek a Michael Zigmund.
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1997 	 9. 10.

Petr a Lucie

Derniéru měla 7. října v Hálkově městském divadle v Nymburce scénická skladba ,,Petr a Lucie“, kterou
na motivy novely Romaina Rollanda volně zpracovala Eva Hrubá, jež ztvárnila i postavu Války. Úspěšné
představení připravilo Divadlo hudby – Dramaturgická skupina Petra Čecha, hudbu složil Radek Svoboda.

Petr a Lucie, 1997, P. Čech a M. Tenglerová jako Petr a Lucie.

Amálka Votrubová - Stehnová v komparzu hry Petr a Lucie z roku 1997.

1997 	 16. 10. V Nymburce naposled

Slavnostním představením se rozloučili 7. října na prknech Hálkova divadla členové Divadla hudby
a dramaturgické skupiny Petra Čecha, jež působí pod Městským kulturním střediskem Nymburk, s Petrem
a Lucií.
Scénická skladba volně zpracovaná podle novely Romaina Rollanda Evou Hrubou, patřila mezi úspěšná
představení. Hrála se v Nymburce pětkrát a celkem ji shlédlo třináct set diváků, kterým měla co říci.
Derniérou však ,,Petr a Lucie“ nekončí. Hrát se bude i v jiných městech, příští měsíc například v Sadské.
Mladí herci se s ní připravují rovněž na jednu z přehlídek divadelních souborů. Mezi nimi je i nedávno
korunovaná MISS Nymburska 1997 Martina Adamcová.

1997 	 23. 10. Děti, pojďte do divadla

Udělejte si draka a namalujte si obrázek
Divadelní spolek Hálek při MěKS v Nymburce
připravil pro děti další ročník Nymburského
pohádkového podzimu. Přehlídku zahájí v sobotu
25. října Divadlo Drak z Hradce Králové pohádkou
Kláry Peřinové ,,Smolíček pacholíček“. V sobotu
15. listopadu přijede divadelní spolek z Neratovic
s inscenací ,,Broučci“ J. Karafiáta. Na Mikuláše, tedy
v sobotu 6. prosince, přichystali domácí Hálkovci
hudební pohádku ,,Kubula a Kuba Kubikula“, po
jejímž skončení se uskuteční mikulášská nadílka.
F. Bárta a P. Procházka v pohádce Kubula a Kuba Kubikula, 1997.
Nymburský pohádkový podzim vyvrcholí v sobotu
13. prosince premiérou romantické pohádky Josefa Kainara ,,Zlatovláska“, kterou nastudoval rovněž nymburský Hálek. Všechna představení v Hálkově divadle v Nymburce začínají ve 14. 30 hodin. Cena jedné
vstupenky je 20 Kč, permanentka na celý cyklus 70 Kč. Pro skupiny o čtyřiceti a více dětech zajistí pořadatelé dopravu. A ještě něco! Nejlepší dětské výtvarné práce s tématikou shlédnutých představení budou
odměněny. Kromě toho se dětem nabízí účast v divadelní drakiádě. Pokud v termínu prvního představení
nastanou vhodné povětrnostní podmínky k pouštění draků, sejdeme se ve 12:30 hodin na hasičském hřišti,
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kde porota posoudí letové vlastnosti a výtvarnou podobu vlastnoručně vyrobených dráčků a před představením dostane vítěz pěknou odměnu. Pokud by bylo špatné počasí, přesunuje se konání
drakiády na 15. listopad, před představením ,,Broučci“.

1997 	 13. 11. Připravuje se

Divotvorný hrnec
Pan Adolf Toman si dovoluje pozvat na skleničku vína a malé
občerstvení všechny milovníky divadla, amatérské i profesionální
herce a herečky, zpěváky, tanečníky a tanečnice, kteří mají zájem
na produkci divadelního muzikálu ,,DIVOTVORNÝ HRNEC“ v úpravě
Jana Wericha.
Setkání se bude konat v Hálkově divadle v pátek 15. listopadu
od 17 hodin, po skončení pohádky ,,Broučci“.

1997 	 11. 12. Kniha Evy Hrubé „Láska je když…“

S novou básnickou sbírkou „Láska je když“ Evy Hrubé se Divotvorný hrnec, 1998, Š. Fidrantová - Radkovská
a Z. Válek jako Káča a Čochtan.
můžete seznámit v pondělí 15. prosince v penzionu Panorama.
Uslyšíte nejen verše vyjadřující vztah k člověku nejbližšímu, těšit
se můžete i na doprovodný program.
V posledních letech zůstává Eva Hrubá doma s nemocnou
maminkou, odkázanou na postel v panelákovém bytě či na invalidní vozík, na němž ji můžete spatřit právě v doprovodu milující,
ale ač to zní krutě, stárnoucí dcery. Přesto zůstává Eva ve svém
nitru bouřlivák a rebel, s nevyčerpaným potenciálem tvůrčích sil
a invence, kterými nás ještě určitě překvapí. Toulá se po hvězdách,
sní a pak nás šokuje třeba „jen“ pravdivým pohledem na život vez- S novou básnickou sbírkou “Láska je když” Evy
Hrubé (na snímku s maminkou) se můžete seznámit
dejší, na nás. Otázku co dělá právě teď, odbývá stručně: „Plánuji v pondělí 15. prosince v penzionu Panorama.
jakési volné večery pro všechny generace, s hudbou, programem,
v penzionu Panorama, ráda bych zrealizovala hru o konci života pana Hašlera, kterou vynikajícím způsobem napsal pan Vlastimil Venclík. Ale záleží na tom, zda budou herci, klid pro práci a především peníze. . .“
Eva je vázána kromě toho rodinnými problémy, svým zdravím, časem. „Maminku nechci ošidit, je to jediný
člověk, kterého mám.“ Vztah k ní se odráží i v nové knížce, která právě vyšla pod názvem „Láska je když. .
.“ v nakladatelství Silueta Pardubice. Růžová knížka je miloučká už svým vzhledem, nádhernými ilustracemi
Olgy Pětivoké a především básněmi a prózou, vypovídajícími zejména o vztahu k mamince, který dominuje
nad celou sbírkou a přesahuje rozměry lásky milenecké, manželské, sociální. . . Autorka nám ve své již osmé
knize dává jasně na srozuměnou, že lidé mohou žít vedle sebe.
Slavnostsní křest nové knížky přicházející na knihkupecké pulty, se uskuteční v penzionu Panorama
v Nymburce v pondělí dne 15. prosince od 19. 00 hodin. Při této příležitosti nemůže chybět Eva Hrubá
a kmotři básnické sbírky - Filipův otec, herec, režisér a spisovatel Vlastimil Venclík (předseda Nadace Filipa
Venclíka a výhradní sponzor knihy), nakladatelka PhDr. Helena Mandysová a Kateřina Hamrová (známá z televizní obrazovky, autorka knížky TABU). Recitaci Evy Hrubé doprovodí na varhany Radek Svoboda, v pořadu
(technická spolupráce P. Čech, J. Baytalonová, P. Žaba) vystoupí Lída Žembery (zpěv) a Agáta Čechová
(tanec). Radost udělají obrázky Olgy Pětivoké, které budou tak jako knížka „Láska je když,. .“ na místě v prodeji
a mohou se stát netradičním vánočním dárkem. Překvapení slibuje miniohňostroj, připraveno je občerstvení.
Předprodej vstupenek (á 20 Kč) v Hálkově divadle a před začátkem v penzionu Panorama v Nymburce.
- šm –
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1998 	 25. 3.

Proč jste si vybral „Hrnec“ ?

1998

Naše soubory ovládly Rakovník

V sobotu 28. března se v Hálkově divadle v Nymburce uskuteční premiéra amerického muzikálu
,,Divotvorný hrnec“. V úpravě Jiřího Voskovce a Jana Wericha ho s divadelním spolkem Hálek nastudoval
režisér Adolf Toman. Zeptali jsme se pana Tomana, proč zvolil právě tento slavný muzikál.
„V Kanadě jsem dělal desítky muzikálů, je to tedy takříkajíc můj obor. A ,,Divotvorný hrnec“ je se svými
písničkami a zcela určitě i nezapomenutelným Werichovým vodníkem Čochtanem pro českého diváka jedním z nepřitažlivějších“
Po jak dlouhé době se vracíte k režisérování?
„Naposledy jsem dělal v Torontu muzikál ,,Já a moje
dívka“ v roce 1991. Ten byl na repertoáru tři čtvrtě
roku. To bylo v Kanadě. A v Nymburce? Tady jsem
zrealizoval asi tak po roce 1966, už se přesně nepamatuji, na Ostrově muzikál ,,Růže z Texasu“
Máte nabídky z Karlína a z dalších profesionálních scén, proč se věnujete amatérům z Hálku?
„Tady jsem kdysi začínal, před čtyřiceti lety jsem
např. hrál kadeta v ,,Mamzelle Nitouche“, a jsem
tu doma. Měl jsem pocit, že je potřeba zdejšímu Roztočená Š. Fidrantová a T. Tomanová v Divotvorném hrnci v roce 1998.
divadlu pomoci. A jsem přesvědčen, že se podařilo dát dohromady partu skvělých lidí, která něco dokáže.
Teď už záleží jen na obecenstvu jestli přijde a ty nadšence na jevišti podpoří.“
Divotvorný hrnec: Hálkovo divadlo v Nymburce, sobota 28. března v 19:30 hodin. Reprízy: 29. března
ve 14:30 a v 19:30 hodin. (pro organizované skupiny z venkova zajištěna doprava)
-řeh-

8. 4.

Amatérská divadla bodují
O minulém víkendu se konal XXII. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů Wintrův Rakovník.
Spolu s dalšími sedmi soubory ze středních Čech se ho zúčastnilo i Divadlo hudby při MěKS Nymburk
s „Useknutým uchem“. Hra Jana Řehounka ,,Useknuté ucho“ přinesla cenu Divadlu hudby, Janu Strejcovskému
za úpravu a režii a Petru Nejedlému za roli tureckého vyslance. Spolu s dalšími dvěma soubory, z Kolína
a Stochova, bylo Divadlo hudby s inscenací ,,Useknuté ucho“ doporučeno k účastí na národní setkání mladého amatérského divadla Šrámkův Písek, další doporučení mu bylo uděleno na Divadelní Třebíč. Divadlo
hudby má s úspěšnou hrou ,Useknuté ucho“ naplánována představení po celé republice až do konce roku.
Sužují ho však problémy se sháněním financí (alespoň na dopravu), proto by uvítalo nějaké sponzory patrioty Nymburka, kteří by napomohli inscenaci o významné událostí jejich královského města. „Zkusíme
požádat městský úřad o grant nebo finanční podporu,“ sdělila nám v redakci jedna z členek souboru
Michaela Pecková.

1998 	 8. 4.

Hálkovská premiéra dýchla svěžestí

Po několikaleté přestávce se na jeviště nymburského divadla opět vrátila a to hálkovsky tradičně hra
Voskovce a Wericha. Divadelní spolek Hálek nastudoval v režii Adolfa Tomana americký muzikál v úpravě
Jiřího Voskovce a Jana Wericha ,,Divotvorný hrnec“.
Hrnec byl divotvorný
,,Hálek byl jeden z prvních, možná že úplně první, který před lety, kdy Voskovec a Werich byli na indexu,
začal uvádět hry Osvobozeného divadla. A vždycky jsme s nimi měli úspěch. Proto jsme se nyní, když přišel
Adolf Toman s nabídkou režie, nadšeně vrhli do práce,“ řekl pro Polabské listy Zdeněk Válek, jinak představitel vodníka Čochtana.
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Pan Toman vidí jako pozitivní fakt, že se podařilo dát dohromady bezvadnou partu mladých lidí, kteří se
za pomoci zkušených Hálkovců nadchli pro divadlo a hrají s neobyčejným nadšením. Svěžest mládí a radost
ostatně dýchly do zcela zaplněného hlediště hned v prvních okamžicích premiéry v sobotu 28. března, kdy
dvacetičlenný sbor rozpohyboval scénu Štědré doliny v americkém státě Missitucky, kde se příběh o pomíjivosti kouzla peněz a trvalé moci lásky odehrává. Velmi dobré pěvecké výkony podali představitelé mladé
dvojice Káči a Woodyho Šárka Fidrantová a Jarda Kříž, skvělé taneční kreace předvedla „němá“ Zuzana
- Tereza Tomanová, vyzrálým projevem nepřekvapili Zdeněk Válek v roli Čochtana a František Bárta jako
táta Novák. Svou komicky do detailu propracovanou figurkou Buzze Colinse pobavil diváky Mirek Ropek.
Nelze vyjmenovat všechny, ale dá se říci, že nikdo nepropadl, což je zásluha především pana režiséra, který
měl jasnou představu o každé postavě a jak jsme se mohli přesvědčit při zkouškách, dokázal ji všem zcela
perfektně vysvětlit a dokonce i předvést.
Diváci odcházeli z premiéry nymburského ,,Divotvorného hrnce“ spokojeni. Nejeden z nich si cestou
domů zapískal či zazpíval ,,Jakpak je dnes u nás doma. . .“ či „Skřivánku náš. . .“, nebo si vybavil Čochtanovo
„Káčo, Káčo, to jsem já, Čochtan, vodník ze Zlaté stoky, okres Třeboň. . .“
– řeh –

Divotvorný hrnec, 1998, první představení režírované A. Tomanem (na snímku uprostřed) v Nymburce.

1998 	 13. 5.

Tisíc pořadů Divadla hudby za námi

Miki Mejstřík vzpomíná na věci dávno i nedávno minulé
Blíží se jubileum, tisící pořad divadla hudby. Seřadit všechny vzpomínky do logické myšlenkové úrovně
je velice těžké, což občas potvrdí i mé obavy z totální ztráty kritické soudnosti.
Hudba vyzařuje krásu, dobro a vstřebává ledacos. Je fascinující, pokud se střetne s poezií. Uvedu namátkou pořad Aleny Bondarczukové „Trýzeň lásky“, kde si v Hálkově divadle zahrála s hostujícím Alfrédem
Strejčkem. Další spřízněnou duší byl nadaný a nápadů plný Petr Čech, jenž se spolupodílel na ,,Manon
Lescaut“ a dalších pozdějších opusech. Když už jsem nastartoval motor vzpomínek, nelze vynechat pohádku
„Jak Honza k princezně přišel“, neodolatelné technické jevištní fígle Martina Eichlera. I na diskotékách jsme
měli svého „kinga“ – tanečníka Michaela Žigmunda. Ženy šílely a muži se střileli, když tancoval ala Michael
Jackson. Měli jsme řadu spolutvůrců. Mám na mysli představení o mládí a dospívání W. A. Mozarta, kterého
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ve dvojroli zvtárnil Jirka Hlinovský a Dr. Z. Kašpar. Šokující byla hra Daniela Petra, člena našeho divadla,
„Ať to není nutné, aneb válka je vůl“. Absurdní příběh proti válce i přes usilovnou snahu zkušeného režiséra
Karla Hrona neměl více repríz. Propadl ale i díky různým fámám. Poprvé v dějinách Nymburka jsme také
hráli v chrámu sv. Jiljí. a to hned dvakrát B. M. Černohorského s Jaroslavem Šturnou v hlavní roli, tím druhým představením byl Antonio Salieri a W. A. Mozart. Vzpomínám, jak mě Miloš Kubík, který hrál pátera,
chválil, že mohl část svého důležitého monologu hlásat z kazatelny. Samostatnou zmínku chci také věnovat
skupině „Za vodou“, která úspěšně ve hře i mimo vždy ochotně vystupovala.
Divadlo hudby pravidelně pořádá akci nazvanou Talent, která přitahuje nadané duše všech žánrů.
Občas kolísavý ponor příspěvků mířil do prázdna. Talent ale vytáhl i mnoho dobrých muzikantů a zpěváků. Jmenuji namátkou zpěváka Jardu Kříže, Zuzanu Janišovou, Denisu Hauerlandovou, Jana Rittera, Evu
Folbrechtovou nebo klavíristy Honzu Jareše a Lucii Černou. Také tanečníky Michaela Žigmunda a Petra
Vacka, houslistku Lenku Černou. Dynamicky se rozvíjejí mladé skupiny Zákaz dětem nebo třeba Percodan,
nechci je však zatím příliš chválit. Desítky pořadů jsme odehráli v městském muzeu a po klubech důchodců
celého okresu. Máme svůj divadelní soubor, na jehož programu je úspěšné „Useknuté ucho“. Myslím, že se
nám leccos povedlo. Nechci, aby to, co bylo včera napsáno a dnes otištěno a přečteno, bylo zítra zapomenuto. Vzpomínky se rodí a zanikají, jako šibenice uprostřed porodnice. Takže zase příště.
Tuto sobotu, 16. května, se v kulturním domě v Nymburce koná od 20 hod. dlouho annoncované tisící
představení divadla hudby MěKS Nymburk.
Večerem provází Vojta Kladívko, účinkují Jan Kynčl, Jan Ritter, Jarda Kříž, Miki Mejstřík, Jana Rychetská,
Eva Hrubá, Josef Vávra, Jirka Bohata, Helena Kytýřová, Jana Křížová a Petr Vašek. Hrají Růžena, The small
John‘s way a Petr Pedro Pavlíček. Patronem a hostem večera je Radim Hladík. Vyrobeno v koprodukci
s agenturou SECY.

1998 	 10. 6.

Chystá se hálkovská premiéra

Výtečníci už zase řádí
Když jsem v minulém týdnu seděl v hledišti Hálkova
divadla v Nymburce a sledoval první zpívanou zkoušku
připravované inscenace autorské dvojice Dostál - Pogoda
,,Výtečníci“, jako bych se vrátil asi o osmadvacet let
zpátky. Tehdy v příběhu maturitního ročníku střední
školy řádili na jevišti moji vrstevníci, matně si vzpomínám na Danu Škrdlovou, Elišku Havlasovou, Jarku
Ehlovou, Janu Kopeckovou, Jiřinu Hájkovou, Vaška
Trégla, Jirku Skořepu, „Datla“ Dolejšího, Petra Kubáčka,
Standu Keitha, Jardu Zálabu. . . V roce 1993 k devadesátému výročí založení nymburského gymnázia, jsem viděl
,,Výtečníky“ znovu. Tentokrát v nich hráli moji nedávní
hálkovští kolegové - Madla Kubáčková, Věra Dittrichová,
Mirek Malý, Jarda Šturma v rolích profesorského sboru. Výtečníci, 1998, zhora: P. Pacltová, L. Paclt, I. Pešková - Špinková,
Poslední dva jmenovaní (profesor a školník), se před- R. Prošková, J. Šturmová, L. Kulichová, J. Hradecká, E. Kavanová,
staví i v nyní připravované premiéře. Pro ni dal režisér A. Vokřálová a R. Jeřábková.
Zdeněk Válek dohromady mladý pětadvacetičlenný kolektiv. „Nebudou již studentské legrácky, které vtělil do
své hry dnešní poslanec parlamentu Pavel Dostál před téměř třiceti lety, pro současné mladé lidi vyčpělé?“ kladl
jsem si stejnou otázku jako Zdeněk Válek. Když ale usedl Vítek Beneš - korepetitor, kapelník živé hudby na jevišti
a zároveň představitel jednoho ze studentů, ke klavíru a „třídní sbor“ začal zpívat, bylo mi jasné, že muzika
zůstala živá a mladé interprety „chytila“. Zeptal jsem se jich na to. „Je fakt, že se ti maturanti ve hře chovají jako
žáci páté třídy, my jsme dneska odvázanější a asi drzejší. Ale to divadlo nás baví!“ tvrdí spontánně.
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Podle režiséra Zdeňka Válka se premiéra chystá na 19. červen od 19:30 hodin. Podle toho, co jsem viděl
na zkoušce, je na co se těšit.

Výtečníci, 1998, zhora: P. Pacltová, L. Kulichová, J. Šturmová, R. Jeřábková, A. Vokřálová, E. Horáková, A. Lorenzová, P. Schwarzová, L. Peldová,
J. Nováková, M. Růžičková, I. Sobotková, M. Malý, E. Kavanová starší, P. Procházka, J. Mejstřík, J. Šturma, M. Lišický, V. Špinka, R. Prošková, L.
Pivková, I. Pešková a J. Hradecká.

1998

17. 6. 	Zahoďte svůj stud Talent 98

1998

22. 7.

Rockový Maraton

1998

září

Reprízy představení

Divadlo hudby MěKS v Nymburce vyhlašuje jako každým rokem konkurs na Talent ´98. Všichni začínající
mladí muzikanti hrající na kytaru, klavír, housle flétnu, popřípadě na další dechové nástroje, stejně tak jako
zájemci o zpěv, herectví a výrazový tanec, jsou zváni v pondělí 22. června od 17 hod. do Hálkova divadla.

Divadlo hudby MěKS v Nymburce pořádá v sobotu 10. října v kulturním domě Rockový maraton.
Skupiny, které mají zájem o vystoupení, se mohou přihlásit u M. Mejstříka nebo Jany Křížové na adrese:
MěKS, Tyršova 3, Nymburk (tel: 0325 / 513 785, 512 123)

Divadelní soubor Hálek se již v závěru prázdnin začal připravoval na další reprízy úspěšné hudební
komedie hudebního skladatele Richarda Pogody a dnešního ministra kultury, úspěšného dramatika Pavla
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Dostála ,,Výtečníci“. Připomínáme, že vyprodaná premiéra se uskutečnila 19. června a po ní několik neméně
navštívených repríz. Soubor složený převážné z mladých děvčat a chlapců odehraje v pátek 18. září dopoledne dvě představení pro školy a na neděli 20. září od 19:30 hodin zve do Hálkova divadla veřejnost.

1998 	 21. 10. Do diáře

Ve středu 28. a ve čtvrtek 29. října uvádí Divadelní spolek Hálek reprízy muzikálu ,,Divotvorný hrnec“.
Začátky představení jsou vždy v 19 hod.

M. Fišer líčí E. Špetlovou a P. Procházku pro role černochů
v Divotvorném hrnci.

1998 	 4. 11.

Průvod k 80. výročí založení republiky, 1998, J. Šturma, J. Rychetská
a M. Kubálek jako feldkurát Katz, pí. Müllerová a Švejk.

Průvod

Špetku humoru a veselí vnesla do průvodu k oslavám 80. výročí založení republiky skupina nymburského divadla hudby s dobrým vojákem Švejkem a dalšími postavami z Haškovy nesmrtelné knížky.

1998 	 18. 11. Hálek hledá dva kluky

Divadelní spolek Hálek má v posledních měsících za sebou dvě
velmi úspěšné divadelní inscenace. Muzikál ,,Divotvorný hrnec“
vyvrcholil asi po dvaceti reprízách slavnostními představeními
při oslavách 80. výročí založení republiky a neméně zdařilým
,,Výtečníkům“ tleskalo publikum desetkrát.
Nyní Hálek pracuje na pohádce ,,Poklad kapitána Habakuka“
v režii Miroslava Fišera, kterou malí diváci uvidí před Vánoci.
Režisér Zdeněk Válek chystá muzikálovou adaptaci (stejně jako
u ,,Výtečníků“ autorské dvojice Dostál - Pogoda) literární předlohy
Marka Twaina ,,Princ a chuďas“.
„K tomuto představení však potřebujeme dva kluky, asi tak
do sto padesáti centimetrů, kteří jsou si alespoň trochu podobní,
a umějí zpívat,“ říká k tomu Zdeněk Válek. Výběr na tyto dvě
hlavní role se uskuteční v sobotu 5. prosince v 10 hodin a jeho
účastníci se stanou čestnými diváky na pohádce ,,Poklad kapitána
Habakuka“.

1998 	 2. 12.

Klub byl oficiálně ustanoven

J. Mejstřík a P. Schwarzová v muzikálu Výtečníci,
1998.

„Hrabal má klub přátel,“ psal nedělní Blesk 22. listopadu, MF Dnes uvedla, že „Nymburk, město dětství a literární inspirace spisovatele Bohumila Hrabala, začíná splácet dluh této slavné postavě uměleckého světa“.
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Na ustavujícím shromáždění se 21. listopadu v Hálkově divadle v Nymburce sešlo na 250 lidí, z toho
sedmdesát na místě podepsalo přihlášku do Klubu čtenářů Bohumila Hrabala. Mezi nimi se objevily i známé
osobnosti, např. PhDr. Radko Pytlík, literární vědec, jeden z posledních nejbližších Hrabalových přátel
a spolupracovníků Tomáš Mazal, Ivo Krobot, režisér ND, ing. Miloslav Váchal, tajemník Kruhu přátel česko
- německého porozumění, mistrova švagrová
Dáša Hrabalová. Zastavil se i pan F. J. Schaniel
z dalekého Rosewoodu v Kalifornii v USA, bývalý
Nymburák, Hrabalův přítel z mládí.
Program odpoledne začal v 12,45 hodin na
schodišti foyeru, kdy starosta města Nymburka
Ladislav Kutík přivítal všechny přítomné a Alena
Vávrová z Františkových Lázní (laureátka ceny
Pražské imaginace z nadace Bohumila Hrabala
pro rok 1989 za sbírku Nahatma) přednesla
svoji báseň Čekárna pro nejpříbuznější ze sbírky
„Soukromá Hrabaliana“.
Poté usedli účastníci do hlediště divadla, aby
shlédli studijní divadelní představení Divadla
hudby při MěKS v Nymburce na motivy textů „nymburské trilogie“ B. Hrabala „Městečko u vody“ v režii
Jana Řehounka. Pamětník Václav Kořínek z Harlekýnových miliónů (František Bárta) vzpomínal na odplynulé časy, Pepin (vynikající Jaroslav Šturma) přijel na čtrnáct dnů ke svému bratrovi Francinovi (Honza
Rambousek) a krásné švagrové Maryšce (Simona Bezoušková) na návštěvu, aby tu zůstal do konce života.
Maryška s Pepinem obdivovali městečko z komína a velitel hasičů de Giorgi (Mirek Kubánek) je přijel zachraňovat, pískaři (Petr Kozák, Michael Žigmund a Radim Keith) vytetovali v hospodě pod mostem malému
Bohouškovi (Vlastík Vyhnánek) na prsa namísto lodičky nahatou mořskou pannu, s níž se pochlubil panu
doktorovi (Miloslav Mejstřík). Po skončení představení řekl pan režisér Krobot, že to, co se dělo na jevišti, je
úžasné. „Úpadek české kultury nastal proto, že lidé začali vysedávat u televize. Národní divadlo ani ostatní
profesionálové to nespasí, jedině to, že budou hrát divadlo takovíto nadšení amatéři, je ta správná cesta,“
prohlásil.
Poté Dr. Radko Pytlík, starosta Nymburka Ladislav Kutík, ředitel nymburského pivovaru ing. Pavel
Benák a Tomáš Mazal v rolích kmotrů pokřtili za přítomnosti nakladatele Dr. Stanislav Klose a autora Jana
Řehounka novou knihu „Bohumil Hrabal a jeho městečko, kde se (bohužel) nezastavil čas“.

1998

5. 12. 	Poklad kapitána Habakuka

Poklad kapitána Habakuka, 1999, I. Pešková - Špinková, v okně V. Špinka
a pod stolem J. Mejstřík.
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1998

9. 12.

Představení nejen o lásce

1999

27. 1.

Eva a její srdce volající po lásce

Repríza poet muzikáles ,,Srdce“, který má za sebou úspěšnou listopadovou premiéru, autorky, režisérky
a hlavní protagonistky Evy Hrubé se uskuteční v Nymburce ve foyer Hálkova divadla dne 10. prosince
v 19.30 hodin. V představení o lásce, naději, zmaru i zoufalství účinkuje Lída Žembery (zpěv) a Agáta
Čechová (výrazový tanec), v úvodu vystoupí mistři Čech a České republiky v kulturistice a silovém trojboji
Radek a Tomáš Zvěřinoví a Michal Kviz.
„Jde o zajímavé představení, i když dost depresivní, osobně bych snesl trochu více slunce, aspoň
v závěru,“ řekl po premiéře režisér pan Mgr. Adolf Toman. „Já jsem už z té starší generace, zvyklé na jiný
žánr, miluji zejména operety. Ale ,,Srdce“ Evy Hrubé mě nadchlo. Umělecky je opravdu na výši,“ hodnotil
úroveň dlouholetý ochotník pan Ladislav Horčic. Jeho dcera Dana, které působila několik let jako profesionálka na divadelních scénách, nešetřila chválou: „Super, nádherná věc! Krásné verše! Odnáším si velice silný
zážitek! Nevím sice, zda se bude představení líbit všem, moderní umění nebývá doceněno, ale diváci by si
ho rozhodně neměli nechat ujít.“ Na premiéře nechyběl mezi čestnými hosty pan ing. Jiří Černý, vedoucí
odboru školství, kultury a sociálních věcí Městského úřadu Nymburk. „Zaujala mne filozofická hloubka myšlenek. Eva je tvrdý realista a nikdy posluchače nešetří. I tentokrát hrubými kartáčky porejžáčkovala naše
dušičky. Je to do jisté míry potřeba. . . Zároveň jsem cítil určité zklidnění, zjemnění. Myslím, že pozitivní.“
Paní Jitka Tučková, jež patřila mezi podnikatele, kteří představení sponzorovali, nezastírala: „Musela jsem
se k návštěvě divadla přemlouvat, člověk má starostí a každodenních povinností nad hlavu. Vůbec se mi
nechtělo, ale nakonec jsem šla a nelituji.“ A její bezprostředí dojmy? „Poet muzikáles chytne za srdce, osloví.
A komunikace mezi lidmi je dnes možná to nejdůležitější.“

,,Hledám srdce, ty oharky štěstí. . .“ svěřovala svými verši nejniternější pocity básnířka Eva Hrubá
v poet muzikáles ,,Srdce“ posluchačstvu, které při premiéře zaplnilo foyer Hálkova divadla v Nymburce.
Zcela netradiční pojaté představení o lásce, naději, zmaru i zoufalství také zcela nezvykle začínalo
i probíhalo. Sama autorka, režisérka, scénáristka a choreografka Eva Hrubá a protagonistky pořadu Lída
Žembery (zpěv) a Agáta Čechová (výrazový tanec) osobně vítaly všechny příchozí a usazovaly je k prostřeným stolům s ovocem, chlebíčky a vínem. Eva zapalovala pod kotlem, aby pak po půlhodině začala
vařit skvělé menu jitřící duši.
Předkrmem a pastvou pro oči bylo entrée svalnatých mladých borců, dvaadvacetiletého Tomáše
Zvěřiny (kulturistika), osmadvacetiletého Radka Zvěřiny (silový trojboj) a dvaadvacetiletého Michala Kvíze
(silový trojboj), kteří za své výkony získali již ocenění nejvyšší - tituly mistru Čech a České republiky.
Jejich silná opálená těla lesknoucí se ve světlech, která ovládal M. Kopek, představovala elixír mládí,
zdraví, vitality a úspěchu a s ním i peněz. Jak by láska, ztvárněná křehkou a půvabnou studentkou
Agátou v bílém, která v tomto pořadu debutovala i jako herečka a recitátorka, mohla odolat?
Žebrák v černém, drsňák bez iluzí s lahví v ruce, do jehož role se vžila Lída, překazil idylku a pořádněji okořenil velkou porcí negativismu. Evu váhající a volající po lásce a pochopení, v došeda batikované
haleně a kalhotech spojených zavíracími špendlíky brutálně zkopal ze schodů. Žebrák vedle žebráka se
na samém dně zmítal v nejistotě. A děti v nás pláčí - a děti v nás zpívají. . . Černá a bílá, tak jako scéna,
tak jako život, tak jako svět.
Přednes Evy Hrubé vyznačující se dokonalou výslovností naléhavostí obsahu i rytmikou gradoval
a Lída Žembery se poznenáhlu přidávala, alt deroucí se odněkud z nesmírné hloubky, kde rval tělo
i duši, mrazil a pálil, postupně nabýval na lehkosti, tál a vroucněl, hladil. Mluvené slovo a zpěv, doprovod vařečky, kvedlačky či šťouchadla, zvuky přesýpajícího se písku nebo rýže v plechovkách a sklenicích, poklepy znějící krajáč i květináč tvořily stupnici tónů, nesly neuchopitelnou zvláštní melodii, jež
nelze vyčíst z žádné partitury. Podivné? Proč ne, všichni jsme bláz - ni ži - vo - ta. Bláz - ni ži -vo - ta.
Bláz - ni.
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Šťastní či nešťastní? Se srdcem na dlani? Se srdcem ze skály? Peníze - chudoba. . . Lásku si nekoupíš,
můžeš se třeba zalykat v přepychu. Rozedraný žebrák s prázdnou kapsou se usmívá. Má víc než všechno
bohatství světa. Eva pohoupala myšlenky, dala poznat hořkost smutku, rozdala střepy pro štěstí a probudila naději. Lásko, tak jsi nás našla mezi černými stěnami prázdnoty. Svit nebude jiný, ale my smíme
stvořit nádheru.
A abychom si při tom nebyli zase tak jisti,
rozdupala růžové nafukovací balónky. Kopneš,
špatné šlápneš - a nemáš nic. Eva Hrubá: Srdce,
Hálkovo divadlo v Nymburce, repríza ve čtvrtek
10. prosince v 19.30 hodin.

1999

3. 2. 	Super obří slalom
praseniorů

Divadelní spolek Hálek zve na III. ročník Super
obřího slalomu praseniorů dne 29. 2. v Pasekách
nad Jizerou.
Pravidla závodu:
Pro muže a ženy do 35 let je povinné jednotné
závaží o hmotnosti 25 kg, pro ostatní se za každý
chybějící rok do 60 let dováží 1 kg. Závodníkům
starším 60 ti let se nedovažuje, naopak - něco
se jim uřízne. Kontrola dovážení v 9.30 hodin.
Závodníci si přinesou závaží s sebou.
Přihlásit se můžete v pokladně Hálkova divadla v Nymburce nebo v kiosku U Vleku Paseky
n/J. Počet závodníků je omezen, přednost mají ti,
kteří se přihlásí do 15. února. Sejde-li se třicet
pět účastníků (i ne lyžařů), je odjezd od Hálkova
divadla v 6 hodin, návrat po 19. hodině. Jízdné
dělá pouhých 100 Kč.
Startovné včetně občerstvení je 60 Kč.
Nezapomeňte osobní průkaz. Start v 10 hodin.
Závodí se na vlastní nebezpečí. Závodníci budou,
kromě rychlosti, hodnoceni také v estetice jízdy
a v kostýmovém vybavení. Slavnostního ukončení
se v kiosku zúčastní lidoví baviči.

1999

14. 2.

Plakát od J. Kolářové.

Super obří slalom praseniorů, 1999, T. Bárta, J. Ritter, E. Kavanová,
V. Špinka, I. Pešková, M. Růžičková, J. Kříž, D. Skalský a nepoznaný.

My Fair Lady v Hálku

Příběh chudé květinářky na cestě k úspěchu
a bohatství podle předlohy G. B. Showa ,,Pygmalion“
– slavný americký muzikál ,,MY FAIR LADY“, zvolil producent a režisér Adolf Toman k uvedení na
prknech Hálkova divadla v Nymburce. Vyslyšel tak
volání protagonistů úspěšného představení z minulého roku ,,Divotvorný hrnec“, že chtějí v nastoupené
cestě náročných hudebních inscenací pokračovat.

My Fair Lady, 1999, A. Toman a Š. Fidrantová na zkoušce.
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Pane režisére, v jakém obsazení zkoušíte?
,,V představení bude hrát čtyřicet lidí, desetičlenný orchestr a asi dvacet lidí zajišťuje vše kolem. Do
role Lízy jsem obsadil Šárku Fidrantovou, která se skvěle uvedla v „Hrnci“. Je to pro ni velký dramatický
skok, ale já ji věřím. Pana Higginse hraje jako host profesionální herec, můj spolužák z DAMU Jan Miller
(poslední angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích). Typově přesvědčiví budou v rolích Doolittla
Zdeněk Válek a Pickeringa Franta Bárta, ve Freddym se představí Jarda Kříž, jako paní Pearceovou jsem
viděl zkušenou Madlu Kubáčkovou. Na paní Higginsovou jsem přemluvil svou kamarádku Marii Klečkovou,
která se mnou dělala v Kanadě pětadvacet let české divadlo“.
Zbývá dodat, že orchestr řídí Jiří Beneš, choreografii opět provedou Jiří Ševčík s Terezou Tomanovou, scénu
navrhl Petr Peřina, jenž učí scénografii na vysoké škole v Halirfaru. Zkoušky v Hálkově divadle jsou v plném
proudu. Když jsme je v neděli 14. února navštívili, probíhala na jevišti kolem klavíru korepetice sboru, v šatně
neúmorně dřeli text hlavní představitelé a režisér s choreografem si vyjasňovali potřebu rekvizit s výtvarnicí
Jaruškou Kolářovou. Není se co divit, vždyť premiéru si soubor naplánoval na 18. březen.

1999

3. 3.

Manon Lescaut

Nezvalův příběh o velké lásce, touze a intrikách připravilo Divadlo hudby z Nymburka
Manon Lescaut potěší diváky již v pátek večer. V pátek uvádí Divadlo hudby Městského kulturního
střediska Nymburk premiéru představení ,,Manon Lescaut“. Většina účinkujících jsou mladí lidé bez hereckých zkušeností, i když samozřejmě vystoupí vedle známých osobností nymburského divadla. Právě s ním
a s mladými herci se zastavme na malé popovídání před premiérou.
Proč ,,Manon Lescaut“?
Protože je to hezký příběh plný lásky. V době, kdy jsou v módě muzikály, je to na místě.
Kdo s tím nápadem přisel?
Miloslav Mejstřík: ,,Roman Skopec. Má talent, ta role mu pasuje. Po Vánocích vznikl scénář a začali jsme
zkoušet. Manon, kterou jste představili na plakátech, diváci prý neuvidí. Vybrali jsme rozhodně tu nejlepší,
to byl pravý důvod změny. Takže Zuzana Peřinová, kterou alternuje Míša Hovorková.“
Premiéra je skutečně za dveřmi, jak jdou zkoušky?
,,Generálka je zítra, a to neveřejná. V den premiéry budeme zkoušet od rána. Mladí dostanou omluvenku
ze školy.“
Víte, co po premiéře?
,,Třetího a čtvrtého května budeme hrát pro školy, potom bychom rádi jezdili hrát pro jiné školy po
okrese. Máme lehkou scénu, hrát chceme pouze za náklady na dopravu, takže rozhodne pouze zájem.
Přijedeme, kam nás pozvou.“
Jaké čekáte reakce publika?
M. Mejstřík: ,,Nemám naprosto žádnou představu. Hrajeme s chutí, pro lidi. Co bychom chtěli, to je hrát
v létě venku, ideální prostředí by byl například penzion Panorama.“
Jaká je scéna?
,,Dělal ji tady Michal Blaško. Je lehoučká. Paraván, z jedné strany navozuje atmosféru přístavu, z druhé
tvoří kulisu domu.“
Zasahovali jste do příběhu hodně?
M. Mejstřík: ,,Ty scény, které odváděly děj od hlavní osy příběhu, jsme vyškrtali. Zaměřili jsme se hlavně
na trojlístek Manon - de Grieux - Tiberge.“
Kdo má na starosti choreografii a režii?
,,Mgr. Jiří Ševčík. Jeho práci znáte třeba z Hříšného tance.“
Jaké to je být Manon?
Zuzana Peřinová: ,,Ze začátku to nějak nešlo, vcítit se do role. Neměla jsem s divadlem žádné zkušenosti,
po radě a pokynech jsem na mnohé přišla.“
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M. Mejstřík: ,,Je to náš objev ze Sportovního plesu, určitě šťastný. Texty se naučila za týden.“
Z čeho máte strach a na co se naopak těšíte při premiéře?
,,Těšíme se, ale máme i obavy.“ M. Blaško: ,,Jak budou reagovat spolužáci.“ Ostatní: ,,Jo. Tak nějak.“
M. Mejstřík: ,,No, mládež je dost cynická, i když to považuji spíše za přetvářku. Někdy se smějí, pokřikují,
neradi dávají najevo hlubší city.“ Michaela Hovorková: ,,Nám s Honzou Hasoněm zase fandí všichni (pozn:
v dětském domově) a už se těší. A všichni se pak shodně těšíme na první reakci publika a potom na oslavu.
Tam probereme, co se povedlo, co ne, jak dál.“
Je výhoda, že nemá téměř nikdo z vás herecké zkušenosti?
,,Spíš nevýhoda! Klady i zápory, pro i proti! Má to svoje kouzlo.“ Honza: ,,Když hrajete poprvé, zkoušíte
jednu scénu třeba padesátkrát, když podruhé, tak už jen dvacetkrát (smích). Chtěli bychom moc poděkovat
Mikimu Mejstříkovi, který má s námi hodně práce.“
A slovo pana režiséra Jiřího Ševčíka závěrem:
,,Čekáme, že se to povede. Pozitivní je však už to, že se sešla parta nadšených mladých lidí. Rady si umí
brát k srdci a zkoušky od zkoušky jsou lepší.“

1999

10. 3.

Premiéra muzikálu odložena

Nymburk - Městské kulturní středisko a divadelní spolek Hálek odkládají premiéru muzikálu
,,My Fair Lady“ z technických důvodů na čtvrtek
25. března. Od původně naplánovaného termínu
18. března byli organizátoři nuceni ustoupit kvůli
nepřítomnosti zvukaře, který v současné době
absolvuje koncertní turné s Karlem Gottem po
Německu. To se proti předpokladům protáhne
o týden. Změněny jsou pochopitelně i termíny
repríz na: 26. března, 2., 3., 8., 9., 16., 22., 23.
a 24. dubna. Začátky představení jsou v 19.30
hodin, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek je
v Hálkově divadle, telefon 0325/512253.

My Fair Lady, 1999, D. Krejčíková - Benešová a Z. Válek jako Alfréd
Doolittle a jeho druhá žena.

Kdy lze zhlédnout My Fair Lady
Nymburk - Muzikál bude reprízován v následujících termínech: 8. dubna (čtvrtek), 9. dubna (pátek),
16. dubna (pátek), 22. dubna (čtvrtek), 23. dubna (pátek) a 24. dubna (sobota). Začátky představení v divadle vždy v 19.30 hodin.

1999

10. 3.

Manon představila divadelní nováčky

Divadlo hudby MěKS v Nymburce uvedlo v pátek 5. března premiéru nově nastudovaného dramatu
,,Manon Lescaut“. Ve zjednodušeném pojetí lyrické hry Vítězslava Nezvala se představila celá řada nových
mladých tváří, které se spolu se zkušenými divadelníky s nadšením pustily do velmi náročného díla.
Zaplněný sál nymburského kulturního domu s napětím očekával, jak si mladí s těžkým veršovaným dramatem o lásce před branami kláštera poradí. Diváci, kteří čekali profesionální výkony, nebyli zřejmě příliš nadšeni. Pokud ovšem vzali v potaz, že hlavní dva představitelé měli svou divadelní premiéru, museli dle mého
názoru smeknout pomyslnou čapku. Na velmi jednoduché a praktické scéně zabodoval především Roman
Skopec (16 let) v roli rytíře des Grieux, který se se svou rolí dokázal velmi dobře sžít. Přesvědčivě působil jeho
hlasový i vizuální projev. Vysoko nasazenou laťku udržela i Zuzana Peřinová (18 let) coby Manon. Příjemným
obohacením představení byla postava velkostatkáře, kterou ztvárnil zkušený divadelník Jaroslav Šturma.
Zahrál ji s takovou bravurností a lehkostí, že jej uprostřed děje celý sál odměnil bouřlivým potleskem.
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V závěru pětačtyřicetiminutového představení vystoupil
na pódium vedoucí odboru školství a kultury Městkého úřadu
v Nymburce Jiří Černý a předal Miloslavu Mejstříkovi v roli
Tibergera spolu s gratulací k šedesátinám i městské vyznamenání. „Dovolte mi, abych jménem města Nymburka, jeho starosty
Ladislava Kutíka a jménem svým popřál Miloslavu Mejstříkovi ke
kulatému jubileu a předal mu zároveň Lva třetí třídy,“ slavnostně
pronesl.
Reprízy připravil divadelní kolektiv na začátek května, kdy
bude hrát pro nymburské školy, zamýšlí i další vystoupení po
nymburkém okrese.
Recenze Simony Bezouškové na divadelní představení:
Divadlo hudby při MěKS Nymburk uvedlo v pátek 5. března
premiéru známé hry Vítězslava Nezvala ,,Manon Lescaut“. Toto
dílo nastudovalo již podruhé, poprvé se tak stalo 20. února 1995,
a od té doby se mnohé změnilo. Nejen, že u zrodu nové inscenace
stál režisér Jiří Ševčík s novými herci, ale došlo také k naprosto
jinému pojetí Nezvalova dramatu.
Divadlu hudby bych prostřednictvím této recenze chtěla poděkovat za šťastný výběr hry a snahu přiblížit ji mládeži představeními pro základní a střední školy. Bohužel
se však stejně pozitivně nemůžu vyjádřit o jejím zpracování a uvedení. Pojetí celé inscenace se pramálo
podobalo původní předloze. Nezvalův příběh se odehrává v 18. století, s čímž kostýmy Divadla hudby rozhodně nekorespondovaly. Ale to kritizovat nechci, každý soubor má právo na své vlastní pojetí. Je mi jen
líto, že jejich modernizace nebyla zcela promyšlená. Na jevišti mohli diváci vidět dva druhy kostýmů, a to
historické, spolu s obleky zcela moderními. V případě rytíře des Grieux a i jeho přítele Tibergera lze chápat
jejich dobový oděv (sutana) jako symbol víry v Boha a dobrovolného opuštění světského života, kdežto
moderní kostýmy Manon a komparzistek zase jako symbol svobodného života a lásky. Ano, myšlenka je
to vskutku zajímavá. Jen je nelogické, proč byli v historických kostýmech oděni vrazi, hostinský a někteří
komparzisté.
Ale nyní bych už ráda přešla k jednotlivým postavám a hereckým výkonům. Začnu rytířem des Grieux,
kterého ztvárnil Roman Skopec. V původní Nezvalové hře je to naivní nezkušený muž, který poprvé
poznává, co je to láska. Svou Manon je ve své naivitě a neznalosti skutečného života ochoten bránit i dřevěným mečem, přestože neví, co to znamená zabít (nikoliv nožem u pasu). Rytíř v podání Romana Skopce byl
zprvu vážně nezkušený, ne však naivní. Ve chvílích, kdy bránil Manon nebo se jí slovně zastával, se z něho
stával až akční hrdina. Snad bych ještě chtěla mladému herci vytknout jeho občasnou špatnou artikulaci.
Ale tím nejhorším je skutečnost, že téměř celý herecký výkon (a především ve scéně, kdy Manon umírá)
nejsou jeho city a vztah k Manon uvěřitelné.
Stejně tak jsem celý výkon nevěřila ani hlavní představitelce Zuzaně Peřinové, která ztvárnila roli Manon
Lescaut. Zde došlo k naprostému nepochopení postavy. Nezvalova Manon je krásná svůdnice, má ráda život
a neodolá žádné lákavé nabídce, a to rozhodně ne z naivity a dětinskosti, jak jsme u Zuzany Peřinové spolu
s hysterickými projevy mohli vidět. Její herecký výkon měl s předlohou pramálo společného, o čemž svědčí
především výraz ve tváři při replikách: „Posílá mě sem otec s mátí za ctihodnou sestrou Františkou, abych
i já se mohla státi jeptiškou“ a „Čím to, že já, Manon, ač je mi šestnáct let, čím to, že já, Manon, mám opustiti svět. Vždyť život trvá chvíli, ach , vždyť ten život milý je jeden, jen jeden, jen jeden. . .“ Co však hlavní
představitelce nemůžeme vytknout, je její výslovnost. V celé hře nebylo momentu, kdy by divák nerozuměl.
Naopak, byla natolik přehnaná, že u některých diváků vyvolala až pousmání. Podle mého názoru je vyslo-
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vování „j „ve slově „jsem „chyba naprosto zásadní. Ovšem nutno poznamenat, že některé smíchové reakce
vyvolávali sami hlavní představitelé svými hereckými výkony. V celé hře je nutno podtrhnout a zdůraznit
výkon Jaroslava Šturmy, který se představil v roli velkostatkáře Duvala. Jediná krásně a vtipně rozehraná
scéna, kterou diváci za celý večer mohli shlédnout. Svou vděčnost dali také najevo upřímným smíchem
a potleskem na otevřené scéně.
Simona Bezoušková

1999

10. 3. 	Město zřejmě udělilo vyznamenání tajnému spolupracovníku StB

1999

7. 3. 	Mejstřík vrátil Nymburského lva, chartista Mistrík sbírá další důkazy

Je nanejvýš pravděpodobné, že radnice udělila vyznamenání města Nymburka třetího stupně, kterým je
bronzový Nymburský lev, bývalému aktivnímu spolupracovníku Státní bezpečnosti.
V pátek předal zástupce radnice vyznamenání pracovníku Městského kulturního střediska a vedoucímu
Divadla hudby Miloslavu Mejstříkovi za dlouholetou divadelní činnost.
Miloslav Mejstřík je přitom uveden v takzvaných Cibulkových seznamech jako tajný spolupracovník StB.
Skutečnost potvrzuje také signatář Charty 77 Miroslav Michal Mistrík. „Vlastním úředně ověřenou kopii
svazku s názvem Chartista, který na mě jako na nepřátelskou osobu vedla Státní bezpečnost. Z materiálu
vyplývá, že jedním z informátorů, který na mě byl nasazen, byl tajný spolupracovník s krycím jménem
Marcel. Na archivní a spisové službě ministerstva vnitra v Pardubicích mi byla krycí jména všech, kteří
na mě donášeli, odtajněna. Pod jménem Marcel je veden Miloslav Mejstřík. Číslo svazku tajného spolupracovníka je 17982. Datum narození agenta se shoduje s Mejstříkovým,“ vysvětluje Mistrík a dodává:
„V materiálech je také napsáno, že spolupracovník Marcel je úkolován v podchycování poznatků o veškeré
mé činnosti.“
„Je to nesmysl,“ ohrazuje se Miloslav Mejstřík, „v roce 1964 mě Státní bezpečnost celý den vyslýchala
kvůli písničce, kterou mě zdravila Svobodná Evropa v souvislosti s mou činností v magnetofonovém klubu.
Od té doby jsem s nimi měl problémy. Já jsem na ně ale kašlal. Věnoval jsem se jen bigbítu. Obvinění ze
spolupráce s STB je blbost.“
Nymburský lev se uděluje význačným občanům za zásluhy v boji proti fašismu, za sportovní či kulturní
přínos městu. Starosta města Ladislav Kutík se k záležitosti nechce vyjadřovat, dokud nebude mít k dispozici hodnověrné důkazy. „Kdyby se však informace potvrdila, vyznamenání mu bude odejmuto,“ uvedl
Kutík.
Nymburští sokolové obdrželi zlatého Nymburského Iva za pevné postoje v krizových okamžicích českého
národa. Starosta Sokola Václav Štěrba k podezření říká: „Rozhodně bychom nechtěli, aby stejné vyznamenání dostali ti, kteří v takových situacích morálně zklamali.“
Podobně se vyjádřil Roman Musil, držitel zlatého Nymburského lva za vynikající sportovní reprezentaci,
osobní odvahu a vůli: „Kdyby dostal ocenění agent StB, byla by to nehoráznost vůči lidem, kteří něco dokázali, nebo byli perzekuovaní. Pro mě je ocenění čest. Kdyby se ale podezření potvrdilo, šel bych ho vrátit.“

Nymburk - Minulý týden jsme informovali o možném pochybení nymburské radnice. Udělením bronzového Nymburského lva vedoucímu Divadla hudby Miloslavu Mejstříkovi zřejmě vyznamenala bývalého
tajného spolupracovníka Státní bezpečnosti. Po konfrontaci s chartistou Miroslavem Michalem Mistríkem
učinil starosta města Ladislav Kutík příslušná opatření směřující k vyjasnění celé záležitosti.
„V souvislosti s podezřením na Vaši spolupráci s StB Vás žádám o uložení vyznamenání do úschovy do
kanceláře starosty,“ napsal Miloslavu Mejstříkovi minulou středu starosta Kutík. Radnice na vyznamenaném
požaduje předložení negativního lustračního osvědčení do třiceti dnů nebo očištění jeho jména soudní
cestou. V opačném případě městské vyznamenání odejme.
Miloslav Mejstřík vrátil Nymburského lva téhož dne. Podle svých slov si o lustrační osvědčení již zažádal.
Obvinění Miroslava Michala Mistríka ze spolupráce se Státní bezpečností však nadále popírá. „S Mistríkem
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jsem se setkal jen jednou,“ hájí se Mejstřík. „Přišel za mnou, když se vrátil z vězení a chtěl udělat besedu
o ruském spisovateli. Vyhověl jsem mu, přestože mě taková věc nezajímala. Pak jsem se s ním už v životě
neviděl. Teď za mnou přišel s papírem, že jsem se scházel s ním a s chartisty v Poděbradech. To je pro mě
překvapení, protože chartisté mě nezajímali.“
Signatář Charty Mistrík však nepřipouští pochybnosti. „V pátek jsem byl opět v archivu Ministertva vnitra, kde jsem získal další materiály ze svazku, který na mě StB vedla. Znovu jsem si ověřil totožnost tajného
spolupracovníka Marcela. Bylo mi potvrzeno, že se jedná o Mejstříka. Jestli bude tuto skutečnost nadále
popírat, požádám Ministerstvo vnitra o ověření totožnosti tajného spolupracovníka Marcela.“
Na Mistríkovu stranu se přiklání důchodce Josef Scholz: „Mejstříkem jsem byl udán pro hanobení
národa, rasy a přesvědčení.“ Svůj výrok dokládá rozsudkem soudu, kde mimo jiné stojí: „Jednání obžalovaného bylo v průběhu hlavního líčení bezpečně prokázáno svědectvím Miloslava Mejstříka (následují
další dvě jména - pozn. red. ). Svědkové potvrdili, že pronesené hanlivé výroky adresované na členy KSČ
považovali za urážky spřátelené velmoci a komunistů.“

1999

31. 3.

Premiéru muzikálu očekávala veřejnost

Ve čtvrtek uvedlo Městské kulturní středisko Nymburk a divadelní spolek Hálek v produkci Adolfa Tomana muzikál ,,My Fair Lady“.
Tento dějově jednoduchý příběh o přetvoření dívky z ulice v dámu, podle předlohy G. B. Shawa ,,Pygmalion“, je v kvalitním
provedení předurčen k diváckému úspěchu.
Vzpomeňme například nastudování Hudebního
divadla v Karlíně v hlavních rolích s Ladislavem
Županičem a Yvettou Blanarovičovou, která
za svůj výkon získala cenu Thálie `95. A tak
známá záležitost je vždy očekávána s velkým
zájmem divácké veřejnosti a musí nutně vést M. Kubálek, Z. Válek a J. Ritter v My Fair Lady, 1999.
k srovnávání. Nejinak tomu bylo samozřejmě i v případě nymburského představení.
„Věřím, že nám prominete sem tam nějakou tu chybičku.“ končil Adolf Toman krátkou řeč, kterou přivítal publikum na premiéře ,,My Fair Lady“ v Hálkově divadle. Představení samotné trvalo přibližně 2 hodiny
a 40 minut čistého času. Neprošlo totiž přílišnými škrty. „Ani jsme nechtěli příliš škrtat,“ uvedl režisér
Toman. „Dialogy pana Shawa jsou natolik chytré, že by to bylo určitě škoda.“ To je pravda. Představení
opravdu nepůsobilo zdlouhavým dojmem. Naopak si zachovalo původní kouzlo. Divák odcházel s dobrým
pocitem, i když k „sem tam nějaké té chybičce“ došlo.
„S představením jsem spokojený,“ hodnotil po představení režisér Adolf Toman. „I když chce samozřejmé ještě svůj čas, aby se usadilo. Herci měli trochu trému, ale nemyslím, že by jí nějak zvlášť podléhali.
Poslední čtyři dny jsme zkoušeli každý den. Přitom nešlo pouze o psychickou zátěž, ale představení bylo
náročné i fyzicky. Teď si trochu odpočinou.“ Na otázku, co ho nejvíce potěšilo po premiéře, odpověděl:
„Samozřejmě mě potěšilo každé uznání. Nejvíce mi ale udělal radost umělecký ředitel mladoboleslavského
divadla, který viděl ,,My Fair Lady“ před dvěma týdny v Karlíně. Řekl, že tam byl sice muzikál obalen lepším
pozlátkem, ale naše představení ho potěšilo a zahřálo víc. A pak také slova pana ředitele Komerční banky,
generálního sponzora, který prohlásil, že to byly dobře investované peníze.“
Po premiéře se herci i zvaní hosté zúčastnili rautu. Oslavy některých členů divadelního spolku se
protáhly do pozdních hodin. „Není divu,“ směje se pan Toman. „Napětí je pryč a cítíte nevýslovnou úlevu
a radost.“
Pavla Kukalová
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My Fair Lady, 1999.

Premiéra My Fair Lady nadchla diváky

Velkou kulturní událostí bylo ve čtvrtek 25. března uvedení slavnostní premiéry muzikálu ,,My Fair Lady“
v produkci Adolfa Tomana v Hálkově divadle v Nymburce. „Tentokrát jsme si vzali trošku větší sousto k spolknutí,“
řekl režisér, který nedávno na stejných prknech nastudoval rovněž s DS Hálek ,,Divotvorný hrnec“, před téměř
tříhodinovým otevřením opony. Velmi náročné dílo, které uprostřed padesátých let zahájilo slavnou éru muzikálového divadla v Americe i Evropě, líčí příběh starého mládence, vědce fonetiky prof. Henryho Higginse (Jan
Miller), který po sázce se svým přítelem plukovníkem Pickeringem (František Bárta) stvoří z živočišné prodavačky
květin kultivovanou a krásnou ženu (Šárka Fidrantová). Podle autorů muzikálu F. Loeweho a A. J. Lernera, kteří
upravili předlohu B. Shawa, se zapřísáhlý starý mládenec do svého díla zamiluje. Velký výpravný muzikál s třemi
desítkami protagonistů a orchestrem si udržuje stále svižný spád, takže zůstává poutavý i přes svou délku.
Šárka Fidrantová podáním hravé role a výborným zpěvem zazářila i vedle profesionálního herce Jana Millera.
Pozadu však nezůstávali ani Zdeněk Válek, Madla Kubáčková, Jarda Kříž, Dáša Benešová, Broňa Kuželová a další
z hlavních postav úsměvného příběhu s pěknými
melodickými písničkami. Za zmínku rovněž stojí
důmyslná scéna, která se jednoduchým přeskládáním v okamžiku změní z útulného profesorova
pokoje na různé exteriéry. Tomanova produkce
,,My Fair Lady“ je bezesporu vrcholem současné
divadelní nymburské scény a navrací na prkna
Hálku „velké divadlo“, jaké se to hrálo před řadou
let. Reprízy muzikálu jsou naplánovány na 2., 3.,
8., 9., 16., 22., 23. a 24 dubna, vždy od 19.30
hod. Předprodej vstupenek probíhá v pokladně My Fair Lady, 1999, E. Hurychová, B. Kuželová, G. Šimková a E. Špetlová jako
komorné.
Hálkova divadla, tel. 0325 512253.
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„Muzikál ,,My Fair Lady“ v podání nymburského Karlína známkuji jedna mínus a doporučuji“
„Moje pěkná dáma. Moje slušná dáma.“ Takto se dá volně přeložit název muzikálu. ,,My Fair Lady“, který
uvedl Adolf Toman jako producent a režisér, ve spolupráci s MěKS Nymburk a divadelním spolkem Hálek,
za pomoci profesionálního herce Jana Millera j. h. Není lehké psát recenzi na představení, které znám,
jak vznikalo, a jehož aktéry zdravím „Dobrý den“, nebo „Ahoj“. Přesto se musím od těchto osobních vlivů
odpoutat. Vracím si každou větu, pohyb, zpěv, tóny, atmosféru a celkový dopad na moje „já“. Objektivní
„já“. Mohu s klidným svědomím říct, že i když lehký žánr není moje parketa, že se „Moje pěkná (slušná)
dáma“ povedla. S nadsázkou a úsměvem říkám ráda i to, že konečně na scéně nebylo tolikrát vidět závěrečné „koncovky“ písní (herci v pokleku a při zvednutých rukou, čekající na potlesk), což mne uvádí zcela
do profesionálního traumatu, a možná i mnohé účinkující na jevišti také. Je to zbytečné, publikum by
tleskalo stejně. I současný muzikál má plynout od textu k písním a obráceně. Velmi prostá předloha, která
se dá vyložit i tak, že je nutné z prosté dívky „vytvořit“ bohatou a zapadající do snobské společnosti, je
vlastně dnes už i současná. Čistá mluva, o které vlastně muzikál je, jakoby zůstala v pozadí. Ale vraťme se
k účinkujícím. Na prvním místě je třeba pochválit autora scény (Petr Peřina), jeho návrh byl skvělý. A teď
je nutno poděkovat těm, kteří ho dotvořili a vytvořili. Paní Jaroslavě Kolářové, která strávila nespočitatelně
hodin na malování zadního traktu jeviště: obrazu starého Londýna v perfektní perspektivě. Dále dotvořila
barevně imitaci cihlových zdí. Ale její práce nebyla doceněna, protože neuvést v programu výtvarníka scény,
je stejné, jako neuvést postavu jedné z velkých vedlejších rolí. Poděkování, a to stejné, si zaslouží Petr Bendl
a Jaroslav Munzi, protože z jejich rukou vzešla scéna divadelně praktická a divácky živá.
Vynikající výkon podal Zdeněk Válek, role mu sedla. Čím starší, tím vyzrálejší. Herecky ostřílený borec,
pěvecky na vysoké úrovni (role Doolittla). Jan Miller j. h. (profesor Higgins) by mohl lehce stáhnout svůj
hlasový temperament a díky roli být více kultivovanější. Vždyť je přece fonetik! Mladá Šárka Fidrantová
(Lady) je jistě veliký herecký a pěvecký talent. Vcítila se do role a její proměny byly opravdové. Škoda, že
jako květinářka byla až moc „uječená“, vysoko postavený tón hlasu místy tahal za uši. Stačí jen pracovat
s hlasovým fondem a posadit tóninu zvuku při expresivních scénách níž. Nejpříjemnějším zjištěním bylo
to, že všichni účinkující byli na stejné herecké úrovni, muzikál měl spád, i když jsou ještě místa, kde by se
dalo pracovat s textem a „vykrátit“ jej. Další malá úprava by stačila, kdyby se kompars rozdělil a nebylo
na jevišti najednou tolik herců. Poté by byla i propracovanější choreografie. Ale nejdůležitější je to, že se
jeviště spojilo s hledištěm a to je důkaz, že když „to jde přes rampu“ je dílo dobré. Moc se mi líbil Mirek
Fišer v roličce, která nemluví, ale hrála. Jeho štronzo bylo jako vytesané do žuly a jaká elegance i v pohybu.
Roztomilý a rozšafný je pan Pickering - František Bárta. Shrnuto a podtrhnuto, dávám jedna mínus a vřele
doporučuji. Jděte na „Slušnou dámu“, orchestr Jirky Beneše i vám roztančí duši a ostatní vydají ze sebe
maximum, protože divák je hercův Bůh.
Eva Hrubá, herečka, režisérka
Diváky si získaly nejen výkony herců Jana Millera a Šárky Fidrantové v hlavních rolích
Premiéra muzikálu ,,My Fair Lady“ v podání místních ochotníků se divácky určitě velice vydařila. Většinu
věcí lze jen a jen pochválit, představení však mělo i nedostatky, z hlediska dobře naladěného a dychtivého
diváka zcela jistě odpustitelné.
Výborně obsazené byly hlavní role. Profesor Henry Higgins v podání Jana Millera působil nesmírně přesvědčivě, což se od herce jeho zkušeností a kvalit také očekávalo. Mladá nymburská herečka Šárka Fidrantová,
která ztvárnila postavu Elizy Doolittlové, podala výkon pozoruhodný na svůj věk a herecké zkušenosti.
Především „rozzlobené“ scény byly působivé a diváky si podmanil i její zpěv, uchu lahodící především ve vyšších tónech. František Bárta jako plukovník Pickering skvěle doplnil trojúhelník stěžejních postav. Výborný byl
i Zdeněk Válek v roli Lízina otce, popeláře Alfréda Doolittla, která mu padla jako ulitá a díky jejímuž prožívání
na jevišti se obecenstvo často od srdce zasmálo. Paní Higginsovou dobře zahrála šarmantní Marie Klečková
a s bezvadným citem byla obsazena i vedlejší role paní Pearceové Madlou Kubáčkovou.
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Přebrepty a škobrtnutí byly minimální a divák se při dvou časově náročných dílech nenudil. Režisér
Toman po představení uvedl: „Jde o premiéru, časem to dostane určité větší spád.“ Z hlediska odborného to
tak určitě cítil, z diváků sledujících představení ale dýchala spokojenost, kterou by představení s hluchými
místy určitě nemohlo navodit. Navíc lze ocenit kvalitní scénu (Petr Peřina), kulisy byly divácky přitažlivé
a jejich přestavba během děje půvabně zapadala do představení. Rovněž kostýmy (Věra Tomanová) budily
dobrý dojem. Nezapomnělo se ani na detaily. Potěšil například živý pes paní Higginsové, jehož zívnutí hrozící vykloubením čelistí diváky upřímně pobavilo. Zvláštní dík patří živé hudbě pod vedením Jiřího Beneše.
Necelá desítka muzikantů přispěla valnou měrou k výborné atmosféře premiéry. K tomu slabšímu patřil
sborový zpěv, někdy nepřeslechnutelně falešně zaznívající z pódia. Z hlediska celého představení jde ale
o cosi, nad čím lze jednoduše přivřít oko. „Je to náročný muzikál. Dát ho dohromady nebyla žádná legrace,“
nechal se slyšet Adolf Toman. Premiéra po sobě zanechala plné divadlo dobře naladěných diváků, kteří
poděkovali „svým“ hercům květinami, šampaňským a jednomu z aktérů i buřtíkem.
Pavla Kukalová

1999

14. 4.

Srdce v Nymburce už naposledy

1999

21. 4.

Čokoláda od ,,My Fair Lady“

Ve čtvrtek 15. dubna od 19. 30 hodin se uskuteční ve foyer Hálkova divadla v Nymburce poslední
představení Evy Hrubé „Srdce“. Poet muzikáles se
odehrává na schodech, je plné zpěvu, netradiční
hudby, okouzlí tancem Agáty Čechové i zajímavým propojením s vystoupením předních kulturistů (Radek a Tomáš Zvěřinovi, Michal Kviz). Lída
Žembery vydává svým emotivním zpěvem ze sebe
maximum, právě tak autorka Eva Hrubá v hereckém projevu. ,,Srdce“ je přístupné všem divákům.
Do posledních představení je zakomponováno
vystoupení talentovaného skladatele a klavírního Hašler, aneb co ty nato, národe?, 2006, P. Čech a E. Hrubá jako Hašler
a Paní komisař.
interpreta Radka Svobody.
Protože jde o představení poslední, bude pro diváky připraveno nejedno překvapení jak pro oči, tak pro
chuťové buňky. Po představení se bude mimo jiné podávat speciál - vítězná polévka Evy Hrubé z pořadu
televize Prima „Mňam, aneb prima vařečka“.
„Derniéra by měla být příjemná,“ říká Eva Hrubá. „Zajistěte si vstupenky včas, podle předprodeje se
bude i vařit, aby zbylo na všechny.“ Autorka všechny zájemce srdečně zve a dodává: „Srdce“ tady bude
už naposledy, aby ho nebylo moc. Na tak zvláštní představení osm repríz v Nymburce stačí, teď budeme
vyjíždět. Děkuji všem, kteří se okolo tohoto projektu motali - sponzorům, zaměstnancům MěKS Nymburk
a především ředitelce Janě Křížové za podporu a přízeň.“

Pamatujete? . . . . čokoládu si furt jen brát, u kamen si svý nohy hřát. . . , ach, to by bylo náramný. . .“, to zpívá
Eliza Doolittleová, chudá snící květinářka v muzikálu ,,My Fair Lady“. A tak si říkáme, že nejenom brát - důležité
je také dát. Třeba právě tu čokoládu. . . dětem utečenců z Kosova, které ji právě teď tak moc potřebují.
Přijďte na muzikál ,,My Fair Lady“ ve čtvrtek dne 22. dubna 1999 v 19.30 hodin. Právě výtěžek z tohoto
představení půjde na nákup čokolády pro děti, jimž válka vzala domov. Ve spolupráci s Čokoládovnami
Orion, senátorem Jiřím Liškou a Vladislavem Mastem a místním sdružením ODS a samozřejmě s podporou
diváků, kteří přijdou na toto představení vyjádřit svou účast s těmi, kteří nedaleko nás zakoušejí strach
a nedostatek, se určitě podaří naplnit poslání čtvrtečního divadelního podvečera.
Pokud bude vyprodáno, je možné zhlédnout poslední představeníní ve dnech 23. a 29. dubna.
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1999

14. 7.

Hálkovo divadlo v nové sezóně

Městské kulturní středisko zahajuje předprodej abonentních
vstupenek na divadelní sezónu 1999 - 2000.
Nabídka představení:
,,My Fair Lady“ - Freederick Leewe, Alan Jay Lerner. Divadelní
spolek Hálek v produkci Adolfa Tomana. Hrají: Šárka Fidrantová,
M. Kubáčková, M. Klečková, D. Benešová, B. Kuželová, J. Miller,
Zdeněk Válek, František Bárta. Jarda Kříž a další. Úterý 28. září
od 19. 30 hodin.
Bufet v posteli - P. Camelotti. Divadelní spolek Hálek Nymburk.
Hrají: E. Špetlová. H. Havlasová. J. Pospíšilová, A. Vokřálová.
K. Šotková. L. Hušnerová, P. Procházka, J. Mejstřík, J. Šturma.
M. Ropek, L. Horčic. Zatím bez termínu.
J. Mejstřík v Bufetu v posteli, 2000.

1999

13. 10. Přijde Pohádkový podzim

1999

20. 10. My Fair Lady

Nymburský Divadelní spolek Hálek připravil společně s Městským kulturním střediskem na prkna
Hálkova divadla již šestý ročník divadelní přehlídky pro děti Nymburský pohádkový podzim.
Zlatým hřebem přehlídky bude první prosincovou sobotu padesátá repríza „Ferdy mravence“ v nastudování domácího spolku Hálek. „Poprvé jsme ji
hráli někdy před dvaceti lety a pokaždé před zaplněným hledištěm, vidělo ji tedy už téměř dvacet
tisíc lidí“, řekl Zdeněk Válek a zavzpomínal na
nejlepšího Pytlíka Jirku Tepera. Ovšem nejčastěji
si Pytlíka zahrál Jaroslav Šturma a jediný, kdo
zůstal od začátku až dodnes, je nejstarší pavouk
ve střední Evropě ing. Karel Schuh.
Cena vstupného na pohádky, které začínají
vždy od 14. 30 hod. je 25 Kč, permanentka stojí
80 Kč. Hromadné objednávky vyřizuje pan Fišer.
V rámci přehlídky je také vyhlášena soutěž výtvarPlakát od. J. Kolářové.
ných prací na témata jednotlivých pohádek.

Šárce Fidrantové je osmnáct. Studuje třetí ročník Hotelové školy v Poděbradech, má
dva starší bráchy a taky pejska. A také velice náročného koníčka – ochotnické divadlo.
V podvědomí nymburského obecenstva je dnes zapsána jako Káča z ,,Divotvorného
hrnce“ a nyní i jako Květinářka Líza z ,,My Fair Lady“. Hraní v divadle ji hodně baví
a přes hereckou nezkušenost dokázala diváky nadchnout. Tíhne k muzikálům, kde
může tancovat, hrát i zpívat. A jaká je hlavní představitelka muzikálových rolí nymburského divadla v soukromí?

Čím bys jednou chtěla být?
,,Příští rok chci jít na DAMU nebo na JAMU. Už odmalička jsem chtěla být herečkou nebo zpěvačkou.
Samozřejmě současný podnět v podobě oněch dvou muzikálů hrál obrovskou roli v mém rozhodování. Ale
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už kdysi jsem chtěla jít na konzervatoř. Tehdy mi to táta rozmluvil, že je to moc těžký život. A já od té
myšlenky opustila.“
A jak ses dostala k nymburskému divadlu?
,,Zavolala mi Tereza Tomanová. Sháněli někoho, kdo by tancoval a zpíval. Řekla jsem si, proč to nezkusit.
Vypadla jim představitelka Káči v ,,Divotvorném hrnci“ a tu roli jsem dostala já. S divadlem jsem před tím
žádnou zkušenost neměla, s veřejným vystupováním ano.“
Takže o tom něco víš?
,,Devět let jsem chodila do umělecké školy na zpěv, devět let jsem pak hrála na housle. Teď už ne. Dnes
mě to mrzí, ale tehdy se mnou asi trochu mávala puberta a zajímaly mě docela jiné věci, než housle. Teď
bych se k nim ráda vrátila, jenže mám málo času.“
A jak se ti hraje v místním divadle?
,,Všichni jsou super, hodně mi pomáhali. Myslela jsem, že to nezvládnu. V ,,My Fair Lady“ jde o jednu
z nejtěžších muzikálových rolí. A že to dopadlo, jak to dopadlo, je hodně zásluha lidí kolem.“
Roli Elizy Doolittleové sis prý vybrala sama. . .
,,Režisér Toman mi to navrhl, když jsme končili s ,,Divotvorným hrncem“. Řekla jsem: Tak jo! Jenže tenkrát mě ani nenapadlo, co všechno mě čeká a co to obnáší.“
Co tréma, netrápí tě?
,,Vždycky před představením čekám, kdy to přijde. Ale vůbec. Maličko nervózní jsem byla před svou
první větou. Ale pak to úplně spadlo. Dřív jsem hodně trpěla na trému před každým vystoupením, bylo mi
špatně, klepal se hlas. Teď s divadlem to úplně zmizelo.“
Jak se z tvého pohledu povedla premiéra? Co publikum?
,,Samozřejmě nemůžu vidět scény. Snažila jsem se ale dát do toho poctivě všechno, a tak jsem snad ani
nemohla být zklamaná. Moc ohlasů jsem zatím neslyšela. Lidé gratulují, že to bylo super. Někdy mě zastaví
na ulici, poznávají mě.“
Jaké zázemí máš doma?
,,Máma vždycky chtěla, abych dělala divadlo či něco podobného. Moje babička byla herečka a maminka
chce, abych pokračovala, Táta je moc rád, je na mě pyšný, ale nesouhlasí s tím, abych dělala divadlo profesionálně. Má obavy, že mě to jednou nebude jako práce bavit, že nemám ostré lokty, abych se drala
dopředu.“
Co na tvou kariéru spolužáci?
,,Nijak se o tom nebavíme. Na „Hrnec“ se byly podívat asi tři spolužačky. Teď se některé chystají na ,,My
Fair Lady“. Přišel i ředitel školy a já byla ráda, že se mu představení líbilo. Týden před premiérou mě totiž
uvolnil ze školy kvůli divadelním zkouškám a tak se snad přesvědčil, že to nebylo zbytečné.“
Máš nějaký vzor a idol?
,,Lucii Bílou, z cizích zpěvaček Sarah Brightman a Celine Dion. Z hereček Audrey Hepburnovou, Sophii
Lorenovou. Na všechny si teď nevzpomenu.“
Chodíš do divadla často jako divák?
,,V Nymburce jsem navštěvovala divadlo pouze se školou. Několikrát jsem shlédla představení v Karlíně.
Co mě skutečně uchvátilo, to bylo West Side Story.“
Zkoušky šly hladce?
,,Někdy jsem měla pocit, že toho musím nechat. Vyváděla jsem, že to hrát nebudu. Občas zvítězil pocit,
že na to nemám. Ale všichni hodně pomohli. Pan Miller se mnou přejížděl text slovo za slovem, vysvětloval
podtexty, herecký výraz. Režisér Toman zase řekne všechno naplno, víte, na čem jste. Zpívání je příjemné,
ale herecky je náročné předvést přeměnu nevzdělané holky v dámu.“
A co jiné koníčky než divadlo?
,,Vždycky to bylo zpívání. Mám moc ráda vážnou hudbu a hodně poslouchám i moderní muziku –
všechno kromě heavy metalu a dechovky. Jinak kromě divadla už nestihnu opravdu nic.“
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Jak si představuješ budoucí život?
,,,Nemám jasnou představu. Chci získat herecké vzdělání. Ale myslím si, že pokud nebudu dost úspěšná,
tak mě to přestane bavit. Popularita je pro mě příjemná a důležitá. Na druhou stranu se obávám lidské
závisti. V tuto chvíli je pro mne ze všeho nejdůležitější dokončit zdárně školu.“
Pavla Kukalová

1999

8. 12.

Ferda Mravenec už po padesáté

Nymburk - Divadelní spolek Hálek sehrál v sobotu pro děti divadelní hru s písničkami „Ferda Mravenec“
v režii Zdeňka Válka. Padesátá (!) repríza naplnila téměř celé Hálkovo divadlo malými i dospělými diváky.
Minimuzikál završil letošní ročník přehlídky Nymburský pohádkový podzim a zároveň se stal i příležitostí
pro malou mikulášskou nadílku.
V hlavní roli Ferdy Mravence se představil Vítek Špinka, Brouka Pytlíka si
zahrál Jaroslav Šturma. Vynikající byla
Beruška v podání Lenky Peldové, která
se dětem podle jejich ohlasů velice líbila,
stejně jako pan Šnek Pavla Procházky,
jehož domeček s komínkem vždy hlasitě Upomínka na 50. reprízu pohádky Ferda Mravenec v roce 1999.
pochválily. Kostýmy i scéna „Ferdy Mravence“ jsou půvabné a pro malé diváky snadno čitelné, a tak pro
ně Ferda zůstal tím pracovitým a chytrým mravenečkem, kterého znají ze známé knížky Ondřeje Sekory.
V rolích ploštiček, blech a mušek si zatancovaly a zazpívaly děti.

Ferda Mravenec, 1999, v dolní řadě zleva: L. Peldová, V. Špinka, K. Schuh, M. Fišer a J. Šturma.
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Hru přepsal do této podoby před dvaceti lety básník Jiří Teper, hudbu složil Antonín Hlavička. V průběhu
let byla nastudována v novém obsazení celkem čtyřikrát. Na jedenapadesátou reprízu jsou diváci zváni
18. prosince. Divadelní spolek Hálek opakuje pro velký úspěch předvánoční pohádku ,,Ferda Mravenec“
v sobotu 18. prosince od 14:30 hodin. Na jevišti Hálkova divadla uvidí děti kromě Ferdy Mravence a Brouka
Pytlíka i další hmyzí postavičky známé z literární předlohy Ondřeje Sekory.

2000

16. 1.

Pro příznivce divadla i hudby

2000

2. 2.

Dnes se nosí spíš legrace

Nymburk - Dne 13. ledna se v pozdních odpoledních hodinách konala ustavující schůzka nových a stávajících členů Divadla hudby.
Znovu se probouzející Divadlo hudby pod novým vedením Tomáše Březiny pro všechny připravuje
mnoho nových zajímavých projektů. Opět se můžete těšit na odpolední diskotéky pro mladé, rockotéky,
divadelní představení pro děti i dospělé, muzikály, recitály a další báječné a zajímavé věci.
První na řadě bude muzikál s pohádkovou tématikou pro malé i velké. Muzikál zhlédnete ve zcela novém
obsazení mladých lidí. Další podrobnosti o tomto právě připravovaném projektu si budete moci přečíst
v některém z dalších čísel Týdeníku Nymbursko.
Ti, kteří mají rádi divadlo a hudbu, se mohou stát také členy Divadla hudby. Informace a přihlášky na
telefonním čísle 0603 475 007. Věk nerozhoduje, vítán je každý.

,,Dnes se nosí spíš legrace, já svým divákům ale věřím“ říká Eva Hrubá k představení. Svůj třetí velký
projekt během deseti let chystá básnířka Eva Hrubá. Představení „Potichu do ticha“ bude dle autorky cosi
na způsob laterny magiky ve skromnějších podmínkách.“Po představení ,,Srdce“ jsem si musela dát pauzu,“
uvádí Eva Hrubá. ,,Byl to projekt finančně náročný. Ale člověk je blázen, a když přijde nápad, nezastaví jej
ani dluhy. Po nepříjemné příhodě, kdy mne jeden pán shodil ze schodů, jsem měla dost burcující myšlenky.
V nás lidech je hodně zla a leckdy si to ani nepřiznáme“. Podle autorky půjde o příběh člověka, jehož „já“
je sice dobré, ale svádí boj s okolním světem, s našeptávači zla, kteří jej vtahují do bahna a marasmu.
Myšlenkou představení má být vnitřní boj čistého já se zlem. Dobro a zlo jsou stylizovány do barev bílé
a černé s červenou. „Ztvárnit zlo na jevišti není tak jednoduché,“ uvádí Eva Hrubá. ,,Drogy, alkohol, sex bez
lásky, zloba. Napadlo mě skloubení filmu a divadla, vyprávějící o lidském nitru. Jako člověk se nechávám
vtáhnout zlem, kterému se mé čisté já bouří. Je to taková houpačka života. Představení sama chápu a předkládám jako pohádku o zlu a dobru - s tím rozdílem, že jde o život, který žijeme. A tak není pro děti, ale pro
diváky od patnácti let nahoru.“ Autorka hovoří o formě představení jako o v podstatě syntetickém divadle,
ozvláštněném filmem. „Je to a není laterna magika, je to a není muzikál, je to a i není divadlo jednoho
herce. Není třeba víc prozrazovat, divácky považuji představení za poutavé. Film nemá plochá místa, hodně
lidí se tam pozná. Moc mě potěšila kamera Josefa Urbana. Chtěla jsem, aby film byl bezprostřední. Aktéři
se drželi základního scénáře, ale zároveň měli absolutní volnost před kamerou. Pepa je navíc typ „sameťáčka“, který udržuje svým klidem a vyrovnaností naprostou pohodu. Film přitom trvá přes dvě hodiny.“
Kromě autorky Evy Hrubé vystoupí v představení Radek Svoboda (zpěv, varhany), Agáta Čechová, Michael
Žigmund (tanec) a čtrnáctiletý Patrik Hausner. Nebude chybět ani majitelka výjimečného hlasu Lída Žembery.
Svou hereckou premiéru okusí Šárka Čiperová, v představení se objeví Martin Stránský a Roman Bittner
s uměním Wing Tsun Kung-Fu. „Přála bych si, aby představení oslovilo nejširší veřejnost. Je to projekt,
který spolknul hodně peněz, práce a zaujetí. A tak si myslím, že si zaslouží pozornost a bude na co koukat.
Nejde o lehký žánr, jde o zamyšlení nad sebou sama, které rozehraje všechny lidské emoce a city. Mnohým
nastaví i zrcadlo - mě nevyjímaje. Mám své pochybnosti, zda jsem volila správné téma. Dnes se nosí spíš
legrace, přesto svým divákům věřím.“
Premiéra je plánována na 16. března (Hálkovo divadlo). Představení trvá téměř tři hodiny. Vstupné se
prozatím předpokládá ve výši 100 korun.
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2000

1. 3.

Pojďte „Potichu do ticha“

Od dnešního dne - středy 1. března - jsou v předprodeji lístky na premiéru díla Evy Hrubé „Potichu do
ticha“. Premiéra zvláštního představení v duchu laterny magiky se uskuteční ve čtvrtek 16. března od 19.00
hodin v Hálkově divadle.
Autorkou celého projektu a hlavní protagonistkou je Eva Hrubá. Dále účinkují: Radek Svoboda (autor
hudby a Přítel), Šárka Čiperová (Osud), Patrik Hausner (Dítě), Lída Žembery, Agáta Čechová a Michael
Žigmund (Našeptávači zla, zpěv, tanec). Na saxofon hraje Pavel Douděra. Kamera je dílem Josefa Urbana.
Technickou spolupráci zajišťovali páni Ropek, Žaba, Lejsek a Šafařík. Představení vzniká v úzké spolupráci
s Městským kulturním střediskem v Nymburce.

2000

15. 3.

Potichu do ticha zítra v Hálku

Nymburk - Dnes večer si odbude svoji generálku a zítra se veřejnosti představí premiérou autorské
představení Evy Hrubé „Potichu do ticha“. Je výjimečné mimo jiné svým pojetím v duchu laterny magiky.
Odlišuje se však i tím, že budí divácké poleMiki daleko dříve, než se k divácké veřejnosti dostalo. (Produkce,
námět, režie, kostýmy, scéna, choreografie, texty písní: Eva Hrubá. Kamera, střih: Josef Urban. Hudba:
Radek Svoboda. Hrají: Eva Hrubá, Lída Žembery, Agáta Čechová, Michael MJD, Šárka Čiperová, Patrik
Hausner, Martin Stránský, Roman Bittner, Radek Svoboda. Saxofon: Pavel Douděra. Technická spolupráce:
Ropek, Žaba, Lejsek. Představení vzniklo ve spolupráci s MěKS Nymburk).
Jaké jsou pocity těsně před premiérou?
Lída Ž: ,,S Evou dělám už šestnáct let a toto představení považuji za vrchol její práce. Je to geniální věc
a navíc v něm Eva předvede svou životní roli. Nikdy
jsem ji takovou neviděla. Myslela jsem, že ji znám
a že mě nemůže ničím překvapit. Byl to omyl.“
Radek S.: ,,Hudbu jsme s Evou dělali pětatřicet hodin v týdnu, nepočítaje hudbu pro samotný
film. Eva mi muziku vyjádřila v barvách, já to
zahrál a ona řekla „Jo, tak to cítím!“. A tak to je
celé - o duši, o pocitech. Teď už si jen moc přeji,
aby se lidi přišli podívat.“
Eva H.: ,,Mé pocity jsou smíšené. . . takové,
jaké jsem ještě neměla. Hercům věřím, vím, že

Potichu do ticha, 2000, E. Hrubá při natáčení filmu k představení.
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budou špičkoví a že ze sebe vydají všechno. Strach máme
jen z toho, že jde o experiment a ten nemusí vždycky vyjít.
Navíc, když mu vůbec nepomáhají pomluvy, které se kolem
šíří. Potichu do ticha je obraz nás všech a všeho, co k životu
patří. Lidi se zasmějou, zapláčou a uvidí i erotické sekvence
- opakuji „erotické“, které nejsou v žádném případě pornem.
Patří k životu a jsou jeho součástí. Podceňovala bych nymburského diváka, kdybych nevěřila, že to přijme tak, jak je to
myšleno. Přesto mám nyní obavu, aby lidé neváhali a na premiéru přišli. Tímto představením se soubor dostal na vrchol
technický i umělecký a nevím, co bude potom. Proto nám na
projektu hodně záleží. Moc mě mrzí pomluvy, přesto věřím,
že lidé jsou bílí, tedy dobří.“
Šárka Č.: ,,Věnovali jsme tomu projektu spoustu času a vložili do něj kus srdce. On se v něm totiž mnohý z nás našel.
Bylo by dost smutné, kdyby potom kvůli hloupým řečem lidi
nepřišli. Vždyť je to o nich a hlavně pro ně. Hrajeme prostě
pro lidi a já vím, že to poznají hned. A dámy ať si vezmou
kapesník, je to hodně emocionální a my jsme si už poplakali Oklahoma, 2000, P. Kolban, S. Prasková a P. Procházka.
všichni.“
Michael: ,,Se vším řečeným souhlasím. Navíc chci říci, že mě práce s Evou Hrubou na „Potichu do ticha“
moc baví. Nikdy jsem nic takového nezažil, je to super. A ještě něco - v tomto díle tančím pro maminku
Evy Hrubé.“
Představení je technicky náročné (film, divadlo, zvuk, osvětlení) a rozhodně zatím v Nymburce nemá
obdoby. Potrvá od 19. 30 do 22. 30 hodin včetně přestávky. V ceně vstupenky bude také občerstvení, které
na diváky čeká v pauze.

2000

15. 3. 	Toman přichází s Oklahomou

Nymburk - Agentura Muzikál uvádí produkci Adolfa Tomana Rodger And Hammersten´s Broadway
Musical „Oklahoma“. V hlavní roli vystoupí Barbara Slezáková, členka Opery J. K. Tyla v Plzni
a Simona Prasková z Městských divadel pražských. Společnost jim budou dělat známí ochotničtí
herci Jarda Kříž, Mirek Ropek, František Bárta, Pavel Procházka a další. Dirigentem je Jiří Beneš,
choreografem Jiří Ševčík. Scéna bude dílem Petra Říhy. Představení vzniká za přispění DS Hálek
a MěKS Nymburk. „Toto představení
se bude v Nymburce hrát jen pětkrát,
a proto je třeba si vstupenky co nejdříve
objednat v divadle.“
Premiéra se uskuteční 21. března
(podle aktuálních informací jsou lístky
ještě v prodeji), reprízy jsou plánovány:
středa 22. března, středa 5. dubna, středa
19. dubna a úterý 25. dubna. Začátky
představení jsou v 19.30 hodin. Vstupné
činí 100 korun. Objednání vstupenek je
možné přímo v pokladně Hálkova divadla v Nymburce či na telefonních číslech
Oklahoma, 2000, B. Slezáková, M. Klečková a J.Kříž.
0325/512253 a 0603/489899.
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2000

22. 3.

Oklahoma v režii Adolfa Tomana

2000

22. 3.

Odvaha či nesoudnost? Černobílé vidění Evy Hrubé lidi šokovalo

Minulý týden se uskutečnila v Hálkově divadle premiéra amerického muzikálu ,,Oklahoma“ v produkci
Adolfa Tomana.
Vynikající byly ve svých rolích Simona Prasková (Trhlá Annie) a Marie Klečková (Teta Eller). V mužských
rolích se divákům líbili Pavel Kolban (Ali Hakim) a Pavel Šitttler (Will Parker). Publikum pobavila v menší
roli i Eva Špetlová (Gerthe Cummingsová). Role podlého gaunera Mirku Ropkovi slušela i přes zjevná „okna“,
která v představení v jedné chvíli měl. Představitelé hlavních rolí jsou Barbara Slezáková (Laurey) a Jaroslav
Kříž (Curly).

Ve čtvrtek mělo svou premiéru v Hálkově divadle autorské představení básnířky a herečky Evy Hrubé
„Potichu do ticha“.
Představení, které vyvolávalo diskuze
ještě dříve, než byla uvedena jeho premiéra, je nymburskou veřejností probíráno ze všech stran i několik dní po ní.
Publikum zaplnilo v půl osmé čtvrtečního
podvečera asi tři čtvrtiny hlediště s napjatým očekáváním, které vyvolaly články
v tisku i polemiky mezi lidmi. Úvodní
slovo k dílu, představení aktérů i poděkování sponzorům sledovali diváci ještě
ve čtvrt na devět. Tento sáhodlouhý úvod
působil nezvykle a vyvolával pocit, že se
tu nabízí cosi, co na prknech Hálku ještě Potichu do ticha, 2000, E. Hrubá ve scéně o duševní čistotě.
k vidění nebylo. Potom se již mohli diváci pohroužit do děje-neděje, který skýtalo prolínání obrazů s herci na
jevišti „naživo“ s obrazy stejných herců ve filmu na velkém plátně. Sama autorka popisuje „Potichu do ticha“ jako
pohádku o dobru a zlu laděnou do současného života. Téma, které není nové, ba naopak - staré jako pohádka
sama, ničím objevným není. O to více se očekává od toho, jakým způsobem je diváku předkládáno. Zvláště,
pokud ve skutečnosti nemá jít o skutečnou pohádku, ale o dramatický souboj dobrého a zlého v lidském nitru.
Dobré bylo Evou Hrubou stylizováno do bílé barvy, zlo a nemravnost představovala barva černá a rudá.
Nápad s plátnem byl rozhodně vynikající a otevíral obrovské pole fantazie autorky. Ta se ve filmu i na
jevišti skutečně otevřela naplno a velmi nekonvenčně a odvážně, na škodu věci však také velice živelně,
nespoutaně a neuspořádaně, takže jednotlivé sekvence diváci nebyli schopni vnímat jako jediný souvislý
celek. Ztráta souvislostí a také skutečnost, že ani film ani divadlo nedokázaly vytvořit žádoucí atmosféru
a vtáhnout diváka do sebe, vedlo k zvláštním stavům v hledišti. Diváci tušili, co mělo být právě řečeno
a vyjádřeno, přesto ony pocity jen prošly kolem a nezasáhly. Účinek byl pak spíše opačný.
Některé pasáže filmu, až dětsky zjednodušené (možná záměrně), pak diváky nutily k hlasitému smíchu. Ač se
mu evidentně nabízely s jiným záměrem. Část publika opustila divadlo o přestávce, část zůstala, aby se v druhé
půli představení ozývaly kromě hlasitého hovoru i výkřiky nevole. Publikum bylo šokováno nejen délkou představení (tři hodiny s pauzou) ale i některými obrazy filmu (nahými veleňadry Lídy Žembery, fackujícími Evu Hrubou,
či erotickými hrátkami Radka Svobody a hlavní aktérky, nebo oplzlými vtipy). Něco totiž nepůsobilo obrazem
zlého světa, který je kolem nás a jemuž se bráníme, jako spíše lidské blbosti které se nevyhne nikdo.
Co lze vyzdvihnout? Nápad, odvahu hraničící s nesoudností, herecký výraz Evy Hrubé při závěrečné
scéně (na jejíž emotivní dopad jíž bylo příliš pozdě), scénu Stěny, náročnost představení, mimořádný hlas
Lídy Žembery, saxofon Pavla Douděry, objevený talent Šárky Čiperové, velmi dobrou amatérskou kameru
Josefa Urbana, půvab Agháty Čechové, erotický náboj tanečního páru. . . Nelíbily se naopak zbytečné scény
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šokující spíše formou než sdělením. Příliš básnických přirovnání, časté opakování slov, malý spád a rozvláčnost pasáží, které mohly být jinak hodně působivé. Představení je zkrátka nutné vidět a slyšet. Názory se
různí, proto nelze kategoricky rozlišit: odvaha a nesoudnost? Na reprízy kontroverzního představení Evy
Hrubé se mohou diváci přijít podívat 23. března a 30. března od 19. 30 hodin do Hálkova divadla (100 Kč
vstupné). Můžete zaslat i své názory, které redakce otiskne.
Laterna magika „Potichu do ticha“. Produkce, námět, režie, kostýmy, scéna, choreografie, texty písní: Eva
Hrubá. Kamera, střih: Josef Urban. Hudba: Radek Svoboda. Hrají: Eva Hrubá, Lída Žembery, Agáta Čechová,
Michael MJD, Šárka Čiperová, Patrik Hausner, Martin Stránský, Roman Bittner, Radek Svoboda. Saxofon:
Pavel Douděra. Technická spolupráce: Ropek. Žaba. Lejsek. Představení vzniklo ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem Nymburk. Generální sponzoři představení: Lékárna S. L. Barbe; L+D Praha, Pivovar
Nymburk, Řeznictví Janková. Další sponzoři: Drogerie Hladík, A+K Galanterie, Optik Horčic, Květiny B+S,
Zdrav. technika Kalfiřtová, Lékárna Mgr. Kohout, Firma LR -komerc, Revon Hrčka, Tiskárna Blecha, M+K
stavební servis Městec Králové, Obchod textilem Rindler, Exo Eko Hampl, Elektro Kutílek, Řeznictví Řehák,
Fotomarket, Textil Rindler, Ovoce Kubíčková, Jakubec. Textil Čech, Sportovní centrum Nymburk, Security
MAPA agentura, Mediální partneři Týdeník Nymbursko, Rádio Delta Mladá Boleslav, Radio Blaník Praha.

Reakce diváků na kontroverzní představení Evy Hrubé:

Evo, jsi stále stejná, bohužel i my
Nikdy nebyla jiná. Vždy kritická, nesmlouvavá, bojovník za pravdu a možnost říkat jí všude nahlas. Její
letitá tvorba napovídala o jednom – třebaže volila hrubší výrazové prostředky, bylo vždy možno vyčíst
z podtextu cit, něhu, zklamání. Kdo tuto autorku čte, kdo viděl její představení, nemohl čekat nic jiného,
než co viděl. Mrzí mne jen název - ,,Potichu do ticha“. Kdo by mohl uvěřit, že v dnešní době lze něco říkat
potichu? S výrazem bolestí jde rukou v ruce pláč a nářek. Necítím hrubost v tom, že je hlasitý. Je to projev
našeho nitra a vyvěrá z povrchu těla i takovými výrazovými prostředky, které autorka použila. To však
pochopí jen ten, komu cit v srdci zůstal. Kolik nás je, co cítíme bolest nad utrpením druhých, kolik z nás
chce pomoci? Vždyť Eva Hrubá by nemusela cítit odpovědnost za to, jak dnešní mladí lidé tráví svůj volný
čas a kam utíkají od reality. Nevidím toto představení jako pohádku o zlu a dobru, ale jako pohled do života
nejen (a to podtrhuji) mladých lidí. Kladu si otázku proč tak Eva rozladila diváka? V době, kdy se na plese
stane kulturním vstupem soulož, kdy mistr humoru Bolek Polívka používá výrazů více než jadrných, kdy
v televizi běží pořad Peříčko (tam šlehačku nepotřebují, zato se v něm známé osobnosti vyznávají z drog,
pití, násilností, sexuálních orgií), začínáme znovu hony na malé čarodějnice, protože nad nimi máme ještě
moc? Ona se však pokaždé za své hrubé výrazy divákům omlouvá, je třeba jen naslouchat. Vždycky jsem
si myslela, že každý divák se předem informuje o představení které zvolil. Byl-li nedobře informován, pak
se nedomnívám, že je to jen chyba autorky. Stejné tak jsem si totiž já nenechala vnutit názor, že toto
představení není to, které mi bylo slibováno. Mne nezklamalo. Asi proto, že autorku i některá její díla znám
a snažím se pochopit výrazovost jejích prostředků. Můj závěr nebude patřit Evě ani zklamaným divákům
(měli přece svobodnou volbu jít a jak se ukázalo, nikdo jím nebránil ani odejít), ale kolektivu mladých lidí
kolem autorky. To, co jste zahráli, by se nedalo naučit, pokud byste necítili a nechápali. To není báseň
s rýmem, kterou lze potichu přednést. Pochopila jsem vše, co jste chtěli říci a vážím si Vás za odvahu hrát
dál. Pokud se na každém představení najde alespoň jediný člověk, kterého oslovíte, pak vaše úsilí nebylo
marné. Ale ani pak není třeba se vzdávat. Tak jak to dělala vždycky Eva. Což se nesmrtelnost nerodí až se
smrtí? Díky.
Marie Hořáková
Představení je vrcholem diletanství
Vážená redakce Týdeníku Nymbursko! Ačkoliv jsem se nikdy nesnažil své názory sdělovat prostřednictvím médií, v případě, který se Vám pokusím popsat, jsem tomu byl nepřímo dohnán.
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Na „doporučení“ svého kamaráda jsem se vydal do Nymburka za „kulturou“ a zhlédl představení „Potichu
do ticha“ paní Evy Hrubé. Vzhledem k tomu, jaká neúměrná publicita byla tomuto „dílu“ věnována a kolik
pochval se sneslo na hlavy protagonistů a na představení samotné, jsem nemohl jinak, než zareagovat.
S klidným svědomím si dovoluji tvrdit, že nic horšího jsem na prknech divadelních jaktěživ neviděl. Zajímavá
myšlenka pojmout představení jako laternu magiku zde nenašla své opodstatnění. Připadal jsem si jako na
promítání některého z nesčetných filmů Andyho Warhola, okořeněném čímsi neforemným, odehrávajícím se
přímo na jevišti. Zmíněný umělec ze zásady vždy točil absolutně nudné filmy. Takovýto záměr zde ale asi
nebyl. Není proto možné přehlížet technickou stránku filmu, která byla ve všech směrech mizerná, zvukem
počínaje, uměleckými výkony a střihem konče. Zaměřme se ovšem na představení celkové. Nevím, jaký
herecký potenciál je v Nymburce, ale myslím, že takto toporné a umělé figuríny snad neexistují v žádném
divadelním spolku (mám na mysli postavu Přítele a Dítěte). K ostatním protagonistům se nebudu vyjadřovat,
neboť toho moc nenahráli a spíše dokola opakovali několik málo replik, které časem působily nudně. Nemohl
jsem se ubránit pocitu, že se autorka divákovi vysmívá, záměrně jej uráží a jedná s ním jako s nesvéprávným
individuem. Obsazení hlavní role bylo rovněž velice nešťastné. Eva Hrubá dokáže zahrát pramálo mimických
výrazů, hlasový projev neumí měnit takřka vůbec, skoro celé představení prokřičela, o pohybovém talentu
ani nemluvě. Nechci již házet více špíny na tento „divadelní skvost“. Jedna věc mi však stále vrtá hlavou.
Profesionálem, v jakémkoliv smyslu a oboru lidské činnosti, se člověk stává po dosažení patřičného vzdělání
či uznání fundovaných odborníků. Samozvaný profesionál nikdy nemůže počítat s tím, že ho ostatní kolegové
z branže budou respektovat a brát jeho práci vážně. Proto se mi věta: „Toto technicky a herecky velice náročné
představení pro Vás náš soubor připravil na vysoké profesionální úrovni,“ zdála přespříliš domýšlivá. Celé
představení nemělo nic společného s profesionalismem, a to v žádném směru. Nemělo dokonce ani nic společného s amatérismem. Myslím si, že „Potichu do ticha“ je vrcholem diletanství, nesoudnosti a silné potřeby
sebeuspokojení. Doufám, že se mnou alespoň někdo bude souhlasit.
Petr Vokáč
Nahota před bohem
Chodí-li někdo netečně kolem stánků s vystavenými pornočasopisy a přitom ho šokují obnažená „veleňadra Lídy Žembery“, prokazuje tím nejen svou vlastní sexuální nevyrovnanost a naprosté nepochopení
toho, co Eva Hrubá s kolektivem mladých spoluúčinkujících vzala v představení „Potichu do ticha“ na svá
sedmibolestná bedra. Ve středověku, v časech vše prostupující náboženské víry, pohled na tuto část ženského těla nikoho nepohoršoval, vždyť ani Panna Maria, Neposkvrněná Bohorodička, nenapájela Ježíška
Sunarem. Kdo však vyznává nadosobní hodnoty a ve svém životě se jim snaží podřizovat, ví, že před Bohem
stojí každý člověk, zahalen do zla své duše a do svých hříchů, mnohem více obnažen než Eva Hrubá v oné
nádherné scéně o čistotě. Ti ostatní mohou halekat Aleluja třeba do aleluja, a přece zlámaná křídla mít
nepřestanou. Proti zlu v nás a kolem nás pomohou pouze pokorná uznání vlastní slabosti a opravdovost
pokání. A právě o tom „Potichu do ticha“, nejúchvatnější, nejdrásavější a myšlenkově nejhlubší dílo mé
dlouholeté důvěrné přítelkyně, je. Jeho premiéra sice trpěla, zejména po přestávce, jistou rozvleklostí,
avšak k autorčině upřímnosti svědčí fakt, že kritiku (mimo jiné i moji) v tomto směru přijala a reprízované
uvedení zkrátila a zhutnila. A tak lze Evě vytknout snad jen jediné, že tuto jedinečnou hru nymburské
veřejnosti vůbec nabídla. Viz. Evangelium podle Matouše, kapitola 7. , verš 6. Jan Valný, Manětín
„Všem těm, kteří jsou ochotni se nad sebou zamyslet, mohu představení Evy Hrubé doporučit,“ vzkazuje
Jana Rychetská
Milí čtenáři, možná mě znáte a víte, že jsem tvořivý, amatérský břídil. Můj bratr říká: „Když mluví profesionálové, tak ty hodně dlouho mlč.“ Tentokrát nemohu. Všechno, čeho jsem se ve své kulturní činnosti
dotkla, do čeho jsem třeba jen přispěla svou „troškou do mlýna“, bylo podrobeno ostré kritice Evy Hrubé.
Mohli byste tedy předpokládat, že když se právě nyní sesypala hora kritiky na její dílo, sedím pěkně
v koutku, mnu si ruce s myšlenkou - konečně na tebe došlo. Není tomu tak. Možná proto, že mi bylo být
matkou a později i autorkou „literárních dítek“. Vím, jak se matka cítí, když chce někdo jejím dětem ublížit.
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Každá žena matka vám potvrdí, že je velký rozdíl mezi spontánním porodem a porodem císařským řezem.
Mám pocit, že se Eva tentokrát probolela až k císařskému řezu. Ano. Potřebovala k tomu, aby mohlo toto
její dítě přijít na svět, cizí pomoc. Jak už to na světě chodí, stává se, že je prosebník hnán ode dveří. Možná
proto Eva tak sáhodlouze děkovala těm, kteří na ni nepoštvali psa. Moc dobře znám ten pocit, kdy je člověk
odkázán na milost a nemilost těch druhých, movitějších.
Kupodivu, milosrdenství, ta zářivá bílá barva mezi šedou a černou našich dnů stále ještě místy prosvítá.
K díkům těm milosrdným přidávám i svůj, kéž by jich bylo tolik, aby se dal z díků sestavit třeba i celovečerní program?!
K „hýkavému Alelujá“ mohu jen říci, že nebylo oslavné, prosebné ani děkovné, bylo prostě zoufalé!
Zoufalství sotva může být příjemně znějícím akordem. Nahota, která i tak dráždí puritány a vyvolává
úšklebky puberťáků, mi v tomto případě asociuje hrůzně pravdivý obraz lidské blbosti, bídy, nekonečného
stresu a napětí, které nemá žádný knoflík, kterým by se dalo vypnout jako třeba televize. Lidé si často
stěžují na televizní programy, držíce ovladač v ruce. V životě tomu tak není. Tím, že zavřeme oči, problémy
nezmizí. Zlé má navrch jenom tam, kde není láska a odpuštění.
Prosím, odpusťte Evě, že neumí vidět vše jen v růžových barvách. Odpusťte jí i to, že se zabývá myšlenkami starými jako lidstvo samo. Jak možná víte, já jsem svou druhou knížku nazvala „Všechno už tu kdysi
bylo“. Ano, všechno už tu kdysi bylo. V duchu této myšlenky by světu stačila jedna jediná kniha, které se
říká kniha knih - Bible. Vždyť v ní najdete všechno. Proč vznikají nové knihy? Proč vznikají umělecká díla?
Proč vznikají divadelní hry? Proč se točí filmy? Proč fotograf fotí? Vždyť to vše jenom napodobuje skutečnost, zachycuje pomíjivý okamžik. Není to vlastně zbytečné?
Proč člověk, pán tvorstva, věnuje tak velkou část svého žití zabýván se svou vlastní nicotou? Proč touží
po sebevyjádření? Touží zde po sobě zanechat něco těm příštím a oslovit současníky. Dokázat sobě i jiným,
že není jen schránkou pro trávící trakt a hříčkou v moci pohlavních žláz.
Dejme Evě za pravdu v tom, že když se každý z nás probrodí divokou řekou svého žití, zatoužíme být
bílým nepopsaným listem, zatoužíme mít čistou duši nevinného dítěte. Vždyť se tolik snažíme, aby se zlo
nedotklo našich potomků, které tolik milujeme, přesto, že jim sami nejsme vždy dobrým příkladem. Náš
život se skládá z pádů a vstávání.
Vstávám a smekám klobouk před Evou, která mě svým pojednáním o dobru a zlu v nás velice zasáhla. Právě
v tomto postním období, které by nás mělo přivést k zamyšlení se nad sebou. Jediné, co jsem jí mohla vytknout,
byla délka představení. Vím, jak je těžké chtít po matce, aby svému dítku utrhala nožičky nebo ručičky.
Eva umí nejen kritizovat, ale umí i kritiku přijmout. Přijala ji statečně a pokorně, zapracovala na zkrácení díla. Všem, kteří jsou ochotni se nad sebou zamyslet, mohu její představení vřele doporučit. Puritáni
a puberťáci ať si svou stovku dají do kasičky. Těm ostatním určitě nebude líto, že si koupili vstupenku.
Vždyť kdo jde třeba na Hamleta, určitě nečeká, že se potrhá smíchy. Ten, kdo si chce vyloženě jenom odpočinout od starostí, může v pohodě jít na muzikál ,,Oklahoma“. Bude příjemně ukolébán. Hálkovo divadlo
nabízí skutečně pro každého něco.
Vaše Jana Rychetská

2000

29. 3.

,,Oklahoma“ je plná hezkých písní

Agentura Muzikál uvedla produkci Adolfa Tomana Rodger And Hammerstein s Broadway Musical
„Oklahoma“. Téměř plné hlediště mělo možnost vychutnat si lehkost a hravost „tomanovského“ stylu a určitě
si při představení příjemně odpočinulo. Děj příběhu, který se odehrává v době osídlování Oklahomy a prvních rozporů mezi rančery a farmáři, byl poněkud plytký. Avšak naivnost dialogů a nenáročnost obsahu
avizoval už program a muzikál si zjevně nekladl za cíl nic jiného než pobavit. A to se určitě povedlo, i když
k dokonalosti chyběl premiéře odhadem alespoň týden času k dotažení (nejistota byla místy znát, mikrofony předávaly divákům i poznámky ze zákulisí). Představení bylo nabité písničkami u nás sice nepříliš
známými, ale svěžími a milými. Kulisy a kostýmy jsou velice líbivé, což ostatně publikum od Adolfa Tomana
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již očekává. Pěkná scéna, hodně herců na jevišti, tanec, písničky, dobrá hudba. . . Velkým vkladem diváckému úspěchu se stal i výběr herců - v hlavní roli (Laurey) se objevila půvabná členka Opery J. K. Tyla
v Plzni Barbara Slezáková, okouzleni pak byli diváci Simonou Praskovou z Městských divadel pražských,
která je jako Trhlá Annie opravdu roztomilá. Také ochotníci se zdají být stále lepší. Hlavní roli (kovboj
Curly) si zahrál Jarda Kříž, který zpívá ještě lépe
než dřív, divákům se zamlouvá i Marie Klečková
(teta Eller), která sice není výjimečnou zpěvačkou,
zato herečkou plnou svérázného výrazu a energie. Výborně padla role (Gerthe) i Evě Špetlové, při
jejíž krátkých vstupech se obecenstvo upřímně
zasmálo. Výborní byli rovněž Pavel Šittler (Will
Parker) a Pavel Kolban (Ali Hakim).
Dále hráli: Jan Ritter (Eke Skid-more), Olda
Černý (Frey), Lukáš Paclt (Slim), Mirek Ropek (Jud
Fry), Pavel Procházka (Andrew Caraes), František
Bárta (Cord Elam), Jarda Šturma (Ted Dixon),
Mirek Kubálek (Tom Collins), Gábina Šimková
Oklahoma, 2000, P. Kolban v náručí G. Šimkové a T. Tomanové.
(Elen), Tereza Tomanová, Anna Kubíčková, Hanka
Havlasová, Eliška Hurychová, Markéta Kalašová, Martina Plachá, Broňa Kuželová. Divadelní orchestr: Vít
Andršt, Zbyšek Erben, Jaromír Paleček, Václav Calda, Vít Beneš, Miroslav Havelka, Václav Havlas, Lukáš Buk.
Dirigent: Jiří Beneš. Choreograf: Jiří Ševčík. Scéna: Petr Říha. Zvuk: Miroslav Pohl, Vladimír Kolář. Dále se na
představení podíleli Blažej Fančík, Jarča Kolářová, Věra Tomanová, Petr Žaba, Mirek Fišer, Jaroslav Munzi,
Věnka Tomšů a Josef Šubrt.
Určitě se přijďte podívat a pobavit. Reprízy se konají ve středu 5. dubna, středu 19. dubna a úterý
25. dubna. Začátky představení jsou v 19.30 hodin. Vstupné činí 100 korun. Objednání vstupenek je možné
přímo v pokladně Hálkova divadla v Nymburce či na telefonních číslech 0325/512253 a 0603/489899.
-kuk-
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12. 4.

Divadlo Adolfu Tomanovi: Ano, či ne ?

Záměr představitelů města – na dobu pěti let poskytnout nymburské Hálkovo divadlo soukromé osobě
- vzbuzuje řadu rozporuplných reakcí. Zastupitelé města Nymburka na svém posledním zasedání seznámili
veřejnost se záměrem poskytnout Hálkovo městské divadlo panu Adolfu Tomanovi. Vypracovaná smlouva
hovoří o užívání prostor divadla po dobu pěti let s pětiměsíční výpovědní lhůtou. Nespornou výhodou
Adolfa Tomana jsou dlouholeté zkušenosti s divadlem, ať již při pobytu v Kanadě či v Nymburce samotném. Připomeňme muzikálová představení ,,Divotvorný hrnec“, ,,My Fair Lady“ a ,,Oklahoma“, které se těší
velké pozornosti a oblibě nejen nymburského obecenstva. Proti jeho záměru na „pronájem“ divadla hovoří
žádost o milionovou dotaci na základní provozní výdaje pokladny. „Nymburk má k dispozici velice krásné
a dobré divadlo. Je škoda nechat ho ležet ladem a nepokusit se plně využít kapacity a možnosti divadla,“
uvádí důvody svého zájmu Adolf Toman. „Máme za sebou kolem třiceti představení s ,,Divotvorným hrncem“ a ,,My Fair Lady“, s tímto muzikálem se nám dokonce podařilo prosadit v těžké konkurenci pražských
zájezdových divadel a úspěšně odehrát šest představení v Kolíně, Kutné Hoře, Jičíně a Čáslavi. Letos jsme
pozváni i do profesionálních divadel v Kladně, Liberci a Mladé Boleslavi. Doufám, že se nám i nadále podaří
udržet tento standard. Chtěli bychom nastudovat i hry národnostního charakteru jako je ,,Strakonický
dudák“, ,,Lucerna“ nebo ,,Fidlovačka“. Kromě představení ve vlastní režii bych chtěl na prkna Hálkova
divadla přilákat kvalitní profesionální soubory. V dnešní době mám již vyjednané představení Teneseeho
Williamse ,,Sestup Orfeův“ se Simonou Stašovou a Jiráskovu ,,Lucernu“ s Radovanem Lukavským. Chci
dosáhnout toho, aby byla sezóna vyvážená. Musí v ní být zastoupeny muzikály, drama, komedie, pohádka
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i současné tematické hry. Mojí vizí je vytvoření početného okruhu předplatitelů, jakýchsi členů divadelního
klubu, kterým chci v první sezóně nabídnout šest představení za předplatné ve výši tří set korun. Chtěl
bych oslovit diváky z přilehlých okresů a přilákat lidi například z Kolína nebo Prahy. Ceny za jedno představení se dnes pohybují mezi dvaceti a třiceti tisíci korun, to pro mě znamená, že se musím snažit každou
akci vyprodat. Město mě sice bude dotovat, ovšem celý obnos padne na provozní náklady, to je spotřeba
energie, voda, pojistné a z části platy zaměstnanců. Musím se snažit ušetřit, jak na spotřebě, tak mzdách
a to tím, že budu na stálo zaměstnávat pouze tři lidi. Potřebné finanční krytí je nutno alespoň částečné
zajistit ze sponzoringu. Počítám ale i s tím, že na první sezónu budu muset obětovat vlastní peníze. Musím
ještě dodat, že stávající soubor Hálek, pro který je nymburské divadlo domovskou scénou, bude mít i nadále
stejné možnosti a stejný prostor k užívání divadla. Normálně se zde budou konat i akce městského kulturního střediska,“ představil své plány Toman.
Přestože záměr Adolfa Tomana se zdá být na první pohled chvályhodný, objevují se i obvyklá „ale“,
která nepoukazují na odbornou nezpůsobilost nebo kvalitu plánovaných představení, jde spíše o určité
obavy o možnosti naplnění těchto plánů. Dosud má Hálkovo divadlo ve své správě městské kulturní středisko. Jemu Toman realizovat představení komerčního rázu v divadle nedovolí. Kulturní dům na hraní
divadla zařízen není, tudíž MěKS nezbude nic jiného, než tato představení nedělat vůbec. Pochybnosti
o správnosti volby vedení města vyjádřila ředitelka MěKS Jana Křížová: „Pokud má město svou vlastní
budovu divadla, nemělo by se vzdávat možnosti ovlivňovat dění na její scéně. Tímto vzniká konkurenční scéna, která ale není konkurencí zdravou. Pan Toman s námi spolupracovat bude, na jaké úrovni
a v jakých souvislostech, to se teprve uvidí. Obávám se i možnosti působení Divadla hudby, které v tuto
chvíli vlastně neví, jestli bude do divadla vpuštěno a když, tak za jakých podmínek. Pan Toman argumentuje tím, že městské pokladně ušetří ročně půl miliónu korun. Hovoří o tom, že jedním ze způsobů bude
snížení počtu stálých zaměstnanců, a tím i výdajů na mzdy. Pro srovnání - v loňském roce bylo zaměstnancům zajišťujícím chod Hálkova divadla souhrnně vyplaceno 452.242 korun. I pan Toman počítá
s částkou 587 tisíc korun. Ani ostatní náklady nejsou nijak malé. Pokud by pan Toman přišel s opačnou
nabídkou, že investuje do budovy divadla peníze na opravy a chod a zajistí kvalitně obsazenou sezónu,
smeknu klobouk a budu mu držet palce, ať mu vše vyjde. Ovšem za takové situace, kdy bude čerpat
peníze z městské pokladny a bude mít v divadle právo veta, nejsem přesvědčena, že se vše bude ubírat
správným směrem,“ vyznala se Křížová.
Teprve čas ukáže, zdali rozhodnutí představitelů města Nymburk bylo správné. Pro návštěvníky divadla však stejně nakonec bude jedno, kdo chod této instituce řídí, hlavní bude kvalita a cenová dostupnost
nabízené kultury. V režii Adolfa Tomana bude 19. a 25. dubna reprízově uveden muzikál ,,Oklahoma“.
Divadlo Adolfu Tomanovi: Ano či ne?
Miroslav Fišer Nymburk: „Ano, jsem pro pana Tomana. Představení, která za poslední
léta udělal, Hálku jenom prospěla. Pan Toman tvrdí a zavazuje se, co všechno pro
Hálek udělá a jak jej podpoří, a já zatím nemám důvod mu nevěřit. Pokud splní, co
říká, je vše v nejlepším pořádku. Do Hálku chodím už dvaatřicet let a velmi mi na něm
záleží.“
Petr Čech, Nymburk: „Můj názor je zatím neutrální. Trošičku se obávám, zda to, co pan
Toman slibuje, je splnitelné. Nymburk je velice malý na dvě představení v týdnu. Je
poměrné neobvyklé, že město chce dát někomu do pronájmu divadlo. Na druhou
stranu říkám, proč ne, pokud to bude se vším všudy, s plnou zodpovědností za provoz
divadla, i finanční.“
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Věnka Tomšů, Nymburk: „Jsem pro pana Tomana všemi deseti po stránce režírování.
Pokud se ovšem týká celkového pronájmu divadla, považuji za nutnost absolutně
přesně a jednoznačně sepsanou smlouvu. To, co Hálek doposud měl, aby mu bylo bez
problémů zachováno. Mám jen obavy, aby časem otázka peněz nepřevládla nad vším
ostatním.“
Miloš Kubík, Nymburk: „Proč ne. Adolf Toman tu odvedl dost práce, dokázal, že umí
dělat divadlo. Cítím také, že do Hálku nějaké peníze přinesl, a tak by bylo minimálně
gentlemanské, jen aby se mu to alespoň vrátilo. Je to profesionál, takže myslím, že
jeho představy jsou reálné a že jeho přítomnost bude pro místní kulturu i samotný
Hálek přínosem.“
Jan Řehounek, Nymburk: „Oddělit divadlo od kulturního domu je nesmyslné. Jestli není
městská rada spokojená s činností MěKS je podivné, že to nedala nikdy najevo, chce
jít cestou privatizace, měla by věc řešit vyhlášením výběrového řízení na pronájem s přiznáním dotace - celého kulturního střediska. Proč by se měl jeden starat o veřejně
prospěšné akce a druhý dělat pouze byznys?“
Gabriela Musilová, Nymburk: „Má odpověď je ne. Řadu let jsme tady byli a fungovalo to
a nevidím důvod, proč něco měnit. Sama jsem členkou DS Hálek už deset roků. Celou
tu záležitost s pronájmem divadla jsem probírala s několika zasvěcenými lidmi, abych
si udělala obrázek také o jejich mínění na věc a abych byla objektivní, a jejich názor
byl stejný.“
Jana Křížová, Lysá n. L.: „Ne. Pokud dostane divadlo soukromník, budou na prvním
místě peníze. Jako ředitelka MěKS říkám, že coby příspěvková organizace města jsme
vždy preferovali kulturu a kvalitu. Hodně lidí si myslí, že mi jde o post. Tak to není.
Mám zkušenosti odjinud, kde to nedopadlo dobře. Když někdo podniká, chce vydělat,
a to běžně v kultuře nelze.“
Lenka Koláčná, Nymburk: „Ne. Myslím, že by tím mohl zaniknout soubor Hálek. To je
tedy zatím můj názor, který není kategorický. Neznám přesné záměry pana Tomana,
až se dozvím víc, možná své mínění změním. Jako režiséra si Adolfa Tomana vážím,
odvedl dobrou práci, ovšem nelze žít pouze z muzikálů a kromě nich jsem neviděla od
něj nic - třeba pohádku.“
Alena Bondarczuková, Nymburk: ,,Ne. Nelíbí se mi to a neumím si takové podnikání
vůbec představit. Divadlo přece patří odjakživa městu a město by se ho nemělo jen
tak vzdávat. Teď čtu o divadle v Mladé Boleslavi, které si tam velmi opečovávají a jeho
úroveň stoupá. Proč by to tak nemohlo být u nás? Pan Toman režisérské práci rozumí
a dělá ji dobře, přesto by mne nepřesvědčil.“
Zdeněk Válek, Nymburk: „Hálek existuje bez pana Tomana sto čtyřicet let a vždycky to
bylo divadlo, které patřilo městu. Nepovažuji za nutné a vhodné, aby se z toho stal
byznys. Ády si vážím, je to velice dobrý režisér, ale se svěřením divadla do rukou
fyzické osoby prostě nesouhlasím. Stejné nároky by mohl za určité správní úpravy mít
samotný spolek Hálek“.
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Adolf Toman, Hořátev: „Nemám chuť se vyjadřovat vůbec. Jsem smutný a velice mě to
mrzí. Konečné rozhodnutí leží samozřejmě na městě. Nechci nikomu nic vnucovat,
a pokud nejsem chtěný, tak odejdu sám. Všechno je ovšem pro něco dobré a možná
se tím tady to letargické divadlo probudí k životu, ať to dopadne, jak to dopadne.“

Vladimír Kolář, Nymburk: „Ano, a je v podstatě jedno, zda o Hálek žádá Toman nebo zda
by šlo o jinou fyzickou osobu. Důležité je vypracovat řádnou dohodu, která dokonale
upraví vztahy mezi Hálkem a Tomanem. Pro Hálek by to byl určitě přínos a oživení.
V tomto duchu byl zaslán také dopis starostovi“.

2000

3. 5.

Hálkovci se nedohodli

2000

3. 5.

Schůze spolku Hálek jednala o pronájmu divadla Tomanovi

Teprve veřejná diskuze na stránkách tisku o záměru nymburské radnice pronajmout Hálkovo divadlo
Mgr. Adolfu Tomanovi byla podnětem k tomu, aby výbor divadelního souboru Hálek svolal po pěti letech
členskou schůzi. Sešlo se na pět desítek starších i mladších hálkovců a nutno podoknout, že jednání bylo
velmi rušné. Po vstupní informaci o co vlastně jde, podané předsedou spolku Zdeňkem Válkem a ředitelkou
Městského kulturního střediska Nymburk Janou Křížovou, vystupovali postupně s protikladnými názory,
jimž ovšem chyběla hlubší znalost problému, Karel Hron, Věra Kouříková, Miroslav Fišer, Miloš Kubík, Eva
Hrubá, František Bárta ad. Jednadevadesátiletý František Málek, který se stal členem Hálku v roce 1929,
připomněl, že bez souboru Hálek by nebylo Hálkova městského divadla, neboť ho postavil z vlastních
prostředků.
Na vyzvání členských řad vystoupil i pan Toman se svojí představou. „Garantuji městu, že se tu budou
po celou sezónu každý týden hrát pohádky pro děti, zajistím koncerty vážné hudby, abonentní cyklus představení, v němž nebudou chybět díla světových i českých klasiků. Ušetřím městu minimálně půl milionu
korun“, prohlásil přesvědčivě a dodal, že Hálku vytvoří maximálně příznivé podmínky a bude mu pomáhat.
Získal tak na svoji stranu některé váhající.
V další vzrušené debatě však hálkovci nedospěli k žádnému závěru. Jediným jasným rozhodnutím je,
že spolek nebude usilovat o právní subjektivitu. Rozšířený výbor dostal za úkol sestavit návrh požadavků
k zajištění činnosti souboru, které by se měly objevit ve smlouvě s nájemcem divadla.
–řeh-

Velmi vzrušená členská schůze členů DS Hálek se odehrála minulý týden ve foyer divadla. Hlavním bodem
programu se stal plánovaný pronájem divadla režiséru Tomanovi ze strany Městského úřadu v Nymburce.
Výsledkem byla domluva a další setkání kvůli projednání celé záležitosti. Od poslední členské schůze uplynulo pět let a Miroslav Fišer zhodnotil činnost za tento čas. Poté seznámila ředitelka kulturního střediska
Jana Křížová asi pětatřicet přítomných se záměrem města pronajmout divadlo režiséru Tomanovi s tím,
že ochotníkům bude dle smlouvy zachován beze změny prostor a podmínky. Smlouva by měla být opatřena konkrétním dodatkem mezi hálkovci a Tomanem, což ovšem dle Křížové nemá právní váhu. Později
proti sobě argumentovali Křížová a Toman, podporováni postojem jednotlivých členů zhruba půl napůl.
Adolf Toman dal své slovo, že podmínky smlouvy dodrží (Znění smlouvy předá rozvoji kultury i samotným hálkovcům). Kdo byl přítomen, viděl, že pro Adolfa Tomana je úspěšný život divadla v případě jeho
správy otázkou cti. Vyloženě proti pronájmu divadla byl Jan Řehounek a Eva Hrubá, která častými vstupy
do diskuze, opakováním slova „amerikanizace“ a upozorňováním na režisérovy poznámky po premiéře
,,Oklahomy“ Tomana vyprovokovala. Vyjádřil své zklamání: „Přišel jsem, abych slyšel vaše názory. Nevím,
kdo má právo o mně a za mě mluvit tak, jak jsem slyšel. Garantuji městu kvalitní divadlo, koncerty vážné
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hudby, pohádky pro děti. Slibuji podporu souboru
Hálek. Ctím tradice. Nevidím, že by fungovalo spojení město – Městské kulturní středisko – divadlo.
Sám udělám čtyři nebo pět představení do roka
a vyřeším, jak divadlo vždy naplnit. Hálek doposud
jen oprašoval staré věci, společně můžeme udělat
hodně. Hálkovce potřebuju víc, než oni potřebují
mne. Proto se o svou budoucnost nemusí bát.“
Hovořilo se o finančních částkách, o Tomanově
profesionalitě (o níž nepochyboval nikdo), o otázce
placení pronájmu, o stavu kultury ve městě.
Hlasování o tom, zda divadlo pronajmout, či ne
nakonec skončil u požadavku předložení podrobných podkladů ke spolupráci a jasných podmínek,
za kterých bude Hálek v divadle fungovat (tyto podmínky v závěru smlouvy jsou, ale mnoho členů o tom
ani nevědělo). Další členská schůze bude svolána přibližně za měsíc.

2000

24. 5.

DS Hálek představí Bufet v posteli

Divadelní spolek Hálek a Městské kulturní středisko Nymburk uvádí veselohru L. Cammelotiho
„Bufet v posteli“. Premiéra se uskuteční ve středu
31. května od 19. 30 hodin v Hálkově divadle v Nymburce. Repríza je plánována na pátek
2. června od 10 hodin. V režii Miroslava Ropka
hrají: Zuzana Mejstříková (Zorka), Pavel Procházka
(Bernard), Jaroslav Šturma (Kapr), Dita Bezdíčková
(Kaprová), Josef Mejstřík (Praktikant), Hana
Havlasová (Valerie), Markéta Kalašová (Pomněnka),
Lenka Hušnerová (Dáma z agentury), Kristýna
Šotková (Kristýna) a Ladislav Horčic (Spolužák).
Předprodej vstupenek v pokladně Hálkova
divadla, telefon 0325/512253.

2000

7. 6.

Bufet v posteli, 2000, Z. Mejstříková a H. Havlasová jako Zorka a Valerie.

Hálkovci hlasovali pro Tomana

Ve čtvrtek se uskutečnila další schůze ochotnického divadelního spolku Hálek. Jejím jediným programem
bylo uvažované předání městského Hálkova divadla do užívání Adolfu Tomanovi, který se dosud v divadle
věnoval režisérské práci (,,Divotvorný hrnec“, ,,My Fair Lady“, ,,Oklahoma“). Právně je hlasování členů souboru,
který pracuje pod městským kulturním střediskem, bezpředmětné. Morální právo podílet se na rozhodnutí
o předání divadla do užívání fyzické osoby jistě ochotníkům náleží. Vlastníkem objektu je město Nymburk,
nájemcem je Městské kulturní středisko Nymburk. Adolf Toman by se stal, dle Smlouvy o využívání prostor
v Hálkově městském divadle, uživatelem. V této smlouvě tedy figurují tři strany. Pracovní znění smlouvy řeší
předmět nájmu, výši nájmu, závazky nájemce, závazky uživatele a společná a závěrečná ustanovení. A právě
skutečnost, zdali smlouva dostatečně hájí činnost ochotnického spolku, se stala hlavní náplní jednání schůze
a také důležitým vodítkem při závěrečném hlasování. Účastníci schůze novou pracovní smlouvu většinou
neznali, což průběh schůze zjevně komplikovalo. Více než dvouhodinové jednání zaznamenalo mnoho dosti
vzrušených okamžiků. Ostře vystoupila proti plánovanému předání divadla do rukou fyzické osoby Eva Hrubá,
která zpochybnila Tomanův akademický titul a jeho úroveň v souvislosti s vedením divadla.
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Velmi rozumně vyložila přes svůj nesouhlasný postoj podmínky smlouvy ředitelka městského kulturního
střediska Jana Křížová, která hálkovce ubezpečila, že smlouva je vůči nim velice korektní a že správné
vztahy v rámci smlouvy garantuje město Nymburk. Nejzajímavější částí programu, kterou ovšem Zdeněk
Válek označil za nepodstatnou pro jednání schůze, byl dramaturgický plán na rok 2000 přednesený Adolfem
Tomanem. Podle něj by totiž nymburská kultura nejen neutrpěla, ale naopak vzkvétala. V září by se měla
začít zkoušet Jiráskova ,,Lucerna“, která by se stala důstojnou oslavou pro 140. výročí DS Hálek. Téměř
současně je plánována příprava operety ,,Polská krev“.
V plánu jsou reprízy již uvedených divadelních představení (,,Oklahoma“, ,,Bufet v posteli“). Pro
Nymburk se mají zakoupit představení jiných divadel (,,Sestup Orfeův“, ,,Sen noci Svatojánské“, Divadlo
Járy Cimrmana). Hálkovcům zůstane jejich Pohádkový podzim, Adolf Toman sám zrežíruje tři pohádky
(,,Perníková chaloupka“, ,,Sněhurka a sedm trpaslíků“, ,,Kocour v botách“). Slibované jsou čtyři koncerty
vážné hudby. Toman kromě toho slibuje řadu komerčních akcí, zavede systém předplatného a účinné
reklamy. Před členy Hálku se zavázal, že jim vyjde maximálně vstříc v jejich činnosti.
Projednávaly se finanční otázky (Toman požaduje 800 000 tisíc na úhradu technického provozu divadla). Objevily se další názory na vstup fyzické osoby do divadla i Tomana samotného. Několik členů Hálku
odešlo znechuceno průběhem schůze. Konečné hlasování však vyznělo ve prospěch Adolfa Tomana: jedenáct hlasovalo pro, šest proti, dva se hlasování zdrželi.
KUK

2000

7. 6.

Bufet v posteli pobaví

2000

7. 6.

Bufet v posteli Procházkovi a Šturmovi „sedl“

Poslední květnový večer představil nymburský divadelní soubor Hálek na domácí půdě veselohru francouzského dramatika
M. Camolettiho ,,Bufet v posteli“. Výsledek již několik let rozpracovaného režijního počinu Miroslava Ropka zhlédlo ze tří čtvrtin
zaplněné hlediště.
Celý děj příběhu ze současnosti se odehrává v ložnici nymburského
velkopodnikatele Bernarda (Pavel Procházka). Začíná jeho nevinným,
avšak podivným ranním telefonátem s Terezou Procházkovou, kterým
nešťastně podnítí svou žárlivou manželku Zorku (Zuzana Mejstříková)
k přesvědčení, že je jí nevěrný. Ta se dočte v časopise o vhodném
řešení „skupinové zkušenosti“ a nekompromisně trvá na svém, totiž
donutit ho žárlit a ukázat mu, jaké to je. Pod výhrůžkou provalení
jedné aféry přiměje Bernard ke „spolupráci“ na sexuálním večírku
svého daňového poradce Kapra (Jaroslav Šturma) a do čtveřice
objedná profesionálku z pražské agentury (tu ztvárnila finalistka MISS
ČR Hana Havlasová). To, že aktéři hovoří o plánovaném choulostivém Bufet v posteli, 2000, P. Procházka jako podnikatel.
programu a okolnostech na půl pusy, zapříčiní spoustu úsměvných nejasností. Lehké představení plné veselých
zápletek a slovních hříček příjemně pobaví. Ačkoli při premiéře byly znát drobné nedostatky, mistři improvizace
v hlavních dvou mužských rolích si s nimi hravě poradili. Vhodně působí umístění do reálného Nymburka, včetně
jmenování některých firem a ulic, pro hraje také drobná komunikace s publikem.

Ve středu minulého týdne se v Hálkově divadle mohli diváci těšit z dalšího premiérového představení.
Stala se jím veselohra ,,Bufet v posteli“ dle předlohy francouzského autora L. Camolettiho. Představení
režíroval Miroslav Ropek. O zvuk se staral Ladislav Kolář, o světla Petr Žaba.
Nenáročný děj, plný lechtivých dialogů a zápletek, je předurčen k tomu, aby divákovi předával svérázný
a polopatický humor. Představení, točící se kolem domnělé nevěry, jediné manželské postele a troufalé
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pomsty, bylo přizpůsobeno „na míru“ místnímu
publiku, takže v textu nechyběly názvy nymburských ulic či firem, čímž se obecenstvo zjevně
bavilo. Do hlavních rolí obsadil Miroslav Ropek
Pavla Procházku (podnikatel Bernard) a Zuzanu
Mejstříkovou (podnikatelova manželka Zorka).
Postavu účetního Kapra si zahrál Jaroslav Šturma,
praktikantem hotelové školy Viktorem se stal Josef
Mejstřík a „profesiónálku“ Valerii zahrála Hana
Havlasová. V dalších rolích se objevili: Markéta
Kalašová (Pomněnka), Lenka Hušnerová (Dáma
z agentury), Dita Bezdíčková (Kaprová), Kristýna
Šotková a Ladislav Horčic (děti). Představení nejvíc Bufet v posteli, 2000, H. Havlasová a J. Šturma.
zdobily a rolím sedly výkony Pavla Procházky a Jaroslava Šturmy. Trochu na škodu věci byla neukázněnost
Josefa Mejstříka, který se svou rolí poskoka Viktora sám až příliš bavil a někdy ji až moc „prošaškoval“. Jeho
přirozenost a temperament však diváky často přiměly k smíchu. Občas herci mluvili do peřiny (doslova)
a občas se objevila hluchá místa, která by nejspíš vyléčil ještě nějaký čas přípravy. Svůj účel, tedy rozdat
dobrou náladu a pobavit, veselohra ovšem dozajista splnila. Ze slušně naplněného hlediště se ozýval každou chvíli upřímný veselý smích.
Ze strany ochotníků divadelního spolku Hálek šlo po delším čase o příjemnou změnu a diváci ji přijali
rádi. Ten, kdo má rád hry s veselým dějem a šťastným koncem, je zván na reprízu představení v úterý
13. června ve 20 hodin do Hálkova divadla.

2000

7. 7.

Hálkovo divadlo je v užívání režiséra Tomana

Minulý týden odsouhlasilo městské zastupitelstvo smlouvu o využívání Hálkova městského divadla
Mgr. Adolfem Tomanem včetně příspěvku z rozpočtu města. Pouze jeden zastupitel byl proti a své záporné
stanovisko vyjádřila v diskuzi občanů také Eva Hrubá, která poukázala na spornou podpisovou akci, která
se v divadle uskutečnila. Smlouva upravuje postavení města a Tomana v divadle. Město zůstává výlučným
vlastníkem budovy a nemovitost včetně vybavení přenechá Adolfu Tomanovi k využívání. Adolf Toman musí
zajišťovat běžnou údržbu a nákup drobného majetku, drobné opravy užívaných prostor, pravidelný úklid,
samostatně hradí vodné, stočné, hradí i elektrickou energii. Dále se zavazuje provozovat divadlo a zajišťovat
v něm široké kulturní aktivity pro město a region, dále dle možnosti rezervovat divadlo pro veřejně prospěšné
akce pořádané Městským kulturním střediskem Nymburk, městem a školami (akci je nutné ohlásit nejméně
jeden měsíc předem, pořadatel uhradí pouze režijní náklady). Ve smlouvě je zakotven rovněž vyřčený závazek
režiséra Tomana - uskutečnit nejméně 30 představení ročně, z toho nejméně 4 koncerty vážné hudby, a zavést
roční předplatné pro dospělé i děti. Do dvou měsíců od podpisu smlouvy by měla být zřízena umělecká rada
jako poradní orgán, která má mít zástupce MěÚ, MěKS a DS Hálek. Uživatel předloží městské radě programový plán na divadelní sezónu 2000/2001 nejdéle do 30. září, včetně finanční rozvahy. Město se zavazuje
poskytovat ze svého rozpočtu roční příspěvek na činnost na období od 1. července 2000 do 31. prosince
2001, plánovaná částka činí 1. 200 000 korun. Bude vyplacena ve třech splátkách splatných do konce března
a září daného kalendářního roku. Na další období se výše příspěvku stanoví samostatně dodatkem ke smlouvě
na základě žádostí uživatele. Podle materiálů, které poskytla před vypracováním návrhu smlouvy ředitelka
městského kulturního střediska Jana Křížová, činily náklady na provoz Hálkova divadla v roce 1999 celkem
1 086 169,35 korun, příjmy za představení 99.015 Kč a ostatní příjmy 144.151 Kč
Smlouva nabývá účinností 1. července. Doba užívání je sjednána na dobu pěti let. Každý rok účastníci
vyhodnotí plnění smlouvy. Pokud bude uživatel smlouvu respektovat, zavazuje se město smlouvu nevypovědět. V případě, že dojde k prokazatelnému porušování podmínek smlouvy, lze ji oboustranně vypovědět
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ve lhůtě tří měsíců. Přílohou smlouvy je také souhlasné stanovisko divadelního spolku Hálek s předáním
divadla do užívání Adolfu Tomanovi a dále smlouva o využívání prostor i mezi vlastníkem (město), uživatelem (Toman) a MěKS, zaštiťující Divadelní spolek Hálek. Ta by měla svým obsahem skýtat záruky pro
činnost ochotníků. Smlouva o využívání Hálkova městského divadla je již podepsána oběma stranami.

2000

21. 6.

Divadlo hudby zkouší

2000

12. 7.

Nymburk, Hálek, Hlahol – téma letní výstavy

2000

19. 7.

Kauza Hálkovo divadlo v Nymburce

Nová členská základna Divadla hudby, které pracuje pod Městským kulturním střediskem v Nymburce,
připravuje na měsíc září premiéru divadelního představení. To se podle stejnojmenné televizní předlohy
jmenuje ,,Cindy“ a bude určeno pro diváky všech věkových generací.
„Je to něco mezi muzikálem a hudební romantickou pohádkou,“ řekl vedoucí souboru Tomáš Březina,
který je autorem scénáře a spolu s Radimem Keithem také českých textů k původním melodiím. Příběh
novodobé Popelky, která v Římě prožije romantický příběh s mužem, o němž se pak dozví, že je princ,
zkouší mladý kolektiv již od ledna. „Dali jsme si dostatečný časový prostor, protože většina herců divadlo
doposud nehrála. Jsou však pro něj pořádně zapálení,“ vysvětlil Tomáš Březina. V hlavních rolích se ve
středu 20. září představí Zuzana Bacílková a Tomáš Březina, Lucka Blašková, Michal Blaško, Michal Bárta,
Michal Klouček, Michal Janšta, Jana Novotná a Klára Mojžíšová. Choreografii dělá Petra Šulcová.

Vlastivědné muzeum otevřelo až do 17. srpna výstavu pohlednic města Nymburka. K letošnímu výročí
ochotnického spolku Hálek a pěveckého sboru Hlahol jsou zde prezentovány materiály, které různá období
života kulturních seskupení v Nymburce dokládají. Návštěvník zde nalezne množství pozvánek a programů
z minulého století, až po dobu ne příliš zapomenutou, dále zajímavé fotografie, ruční přepisy her, novinové
články, plakáty, ale třeba i nové CD Hlaholu. „Kompletní zpravování historie Hálku i Hlaholu není dosud
dokončeno“, uvedl vedoucí muzea František Sýkora. „Doufejme, že se tak v budoucnosti stane a bude
možné uspořádat skutečně reprezentativní výstavu na stejné téma.“

Čas ukáže, zda současné řešení je tím „pravým ořechovým“.
Dovolte mi, abych se ještě jednou vrátila ke kauze „Hálkovo divadlo“. Nevím, zda vůbec je ještě nějaká
demokracie, zda může člověk vyjádřit svůj názor a zda je vůbec jeho názor brán jako názor objektivní.
S panem Tomanem si mohu klidně popovídat o divadle, o představení, o režii, ale nemohu již vyjádřit své
argumenty proti pronájmu divadla do soukromého podnikatelského záměru, protože v tomto okamžiku je
mi řečeno: „Nejeď proti mně, já mám divadlo rád. Klidně si tam budeš moci realizovat své představení.“ To
mi tvrdí pan Toman, dnes vládce veškeré kultury ve městě a v okrese. Ale mně nejde o to, moci si zahrát,
ale jde mi o princip, podstatu věci.
Podpisová akce, která byla vyvrácena jedním ze členů zastupitelstva (ostatním se řada přibližně 295 jmen ani nedostala na stůl)
i paní redaktorkou označená jako sporná, je dokladem toho, že rozhodnuto již bylo! Tato akce není sporná ani zfalšovaná. Občané, kteří
navštívili divadlo, měli možnost vyjádřit svůj názor. Ovšem jaká je
tedy demokracie, když tento názor nikdo nebere na zřetel? Na zasedání zastupitelstva jsem si připadala jako Alenka v říši divů. Četly se
návrhy a zvedaly se ruce, jako to bývalo zvykem v minulém režimu
- jen neodporovat - jediné, co tam chybělo, byla vlajka bývalého
Sovětského svazu. Nemám co ztratit. Byla jsem zatracována za minulého režimu, jsem rebel za současného. Mnohé se mi nelíbí a mám
právo to vyslovit, bohužel, házím pouze hrách na zeď. A ostatní? E. Hrubá v přdstavení Potichu do ticha.
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Ti raději mlčí, protože by je pan Toman mohl vykázat z jeho divadla, protože on je teď „pan ředitel“ - jak
prohlašuje - a tedy všemohoucí. A všichni ti, co mají ze strachu naděláno, raději mlčí a plácají mu na ramena.
Z prostého důvodu: abych měl práci, abych si mohl jako ochotník zahrát, abych mohl v Hálkově divadle dál
vést svou firmu. Vše je propojeno. Nebojím se říci svůj názor, bojím se jen lidí, kteří pochlebují a lísají se právě
tak, jak to museli dělat v minulosti. Nic se tedy nezměnilo, uvidíme, co bude dál. Třeba pan Toman bude
vlídný a usměvavý a přestane být vulgární. Třeba opravdu povýší kulturu v Nymburce a díky amatérským
představením a oblastním hercům ušetří slibované peníze městu. Možná. Já si myslím opak. Kultura je nejdůležitější součástí rozvoje ducha, kultura vede člověka k hodnotám, kultura rozsvěcuje lucerny, které nám
zhasíná televizní komerční nabídka (až na výjimky druhého programu). Kultura, a právě ta divadelní, nemá
uondávat, ale burcovat, podněcovat k zamyšlení tvořivosti představivosti atd. Přeji panu Tomanovi, aby se mu
dílo dařilo, ale nemyslím si, že je to „to pravé ořechové“. Ale jak říkám: čas ukáže, ne zahojí.
Eva Hrubá
Reakce:
V. Kolář
Páni redaktoři Nymburska! Domníval jsem se, že je otázka Hálkova divadla uzavřena, ale
zřejmě tomu tak ještě není. Vaší vinou?! Zaráží mne bezostyšnost a lživé výroky, které ona
paní či snad slečna stále a stále užívá a vy jim poskytujete zveřejnění. Vždyť na některých
jednáních o Hálkově divadle byla přítomna i vaše redaktorka a ta by mohla jako neutrální pozorovatel
rozpoznat, kdo předkládá argumenty a kdo jen předhazuje lživé a ničím konkrétním nepodložené dohady
a VĚŠTBY prosycené nenávistí, záští a závistí ve smyslu: „ať táhne, odkud přišel, nikdo ho sem nezval, chce
nám tady zavádět americkou kulturu atd.“. Znám však také lidi, kteří takoví nejsou a snaží se počínající dílo
podpořit – NE ZATRATIT.
Škoda, že nemáte zaveden takový systém jako jiný týdeník našeho regionu, který poskytne inkriminovaný materiál postiženému k vyjádření, aby si mohl čtenář udělat vlastní názor IHNED a nemusel čekat,
až vše proběhne za 14 dní jako seriál na pokračování. Přesto vám posílám svoji vlastní odezvu na článek
v č. 29 a snad i na každé předešlé výpady určité osoby proti nám, kteří jsme se bez jakýchkoliv postranních
či skrytých úmyslů rozhodli pomoci započaté práci. Je tudíž na vás, zda mnou zaslaný příspěvek ke znovu
rozpoutané kauze otisknete či nikoliv. Pokud však ano, tak prosím bez jakéhokoliv upravování!
S díky Vladimír Kolář, Nymburk
Tuto niterní expozici ve mně vyvolala všechna možná i nemožná jednání, u nichž byla přítomna osoba,
která jako flašinet mele stále to samé a totéž a obviňuje vše ostatní kolem z nečestnosti a podvodu. Již se
mi to hnusí! Toto je má odezva:
Ženu ani květinou. . .
Ženu? – v klobouku barvy kardinálů, z jehož krempy čpí pach nenávisti a zloby jako kozlí prk. .
Ženu?. . . s úborem Koniáše, která jedním plytkým slovem lživého jazyka odsoudí k smrti dítě dosud
nepočaté. . .
Ženu?. . . s jazykem jedu, jak zmijí ocásky na bilbordu jejich kulturních akcí. . .
Ženu? . . . zapatlávající zkrvaveným lejnem odsudků čtenářské stránky místního tisku. . .
Ženu?. . . upevňující svůj pocit nadřazenosti krákavým skřehotáním krkavce, kádrujícího vnitřnosti člověka až do tkaniček jeho spodků. . .
Ženu?. . . umocňující kulturnost svých projekcí naditými prsy otloukající nevinné tváře dospívajícího
jinocha. . .
Ženu?. . . ukrývající se pod dosud potrhaný dracoun demokracie pro možnost dštít síru promluv při
prosazování svého opruzeného názoru. . .
Ženu?. . . zadupávající satanským kopytem jiskérku v očích dítěte, hledajícího svého milovaného Kašpárka...
NEBO
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Ženu!. . . dávající v mateřském mléku právě zrozenému robátku svou lásku, něhu a cit ke všem, kdo
dobro koná. . .
Ženu! – milující a milovanou, zajišťující v nekonečném klokotu života pohodu rodinného života. . .
Ženu! – ukrajující si z nočního klidu pár osobních chvilek pro vrásčitou rukou kreslené postavičky hastrmánků, šotečků či šejdlíků k radosti dětí a potěšení dospělým. . .
Tak dost! Tu ne! Ničím! A nikdy!!!
Tu první uhodíš??? Když kytky jsou tak krásné – JICH by bylo škoda!
Vladimír Kolář

2000

4. 10.

Muzikál ,,Cindy“ měl premiéru

2000

4. 10.

,,Cindy“ hrají mladí herci

2000

11. 10. Kauza „Hálek“ opět otevřena

Nový autorský muzikál ,,Cindy“ na motivy filmu Cinderella, který pod vedením Tomáše Březiny nastudovalo Divadlo hudby MěKS Nymburk, si minulé úterý v Hálkově divadle odbylo premiéru. Nejbližší repríza
moderního zpracování klasického příběhu o Popelce je na programu 10. října. Autorem scénáře je Tomáš
Březina, který se podílel také na textech jednotlivých písní. Hudba je dílem Radima Keitha a G. Angeliase.
Hrají: Zuzana Bacílková, Radim Keith, Eva Špetlová, Tomáš Březina, Jana Novotná, Klára Mojžíšová, Lucie
Blašková, Michal Blaško, Michal Bárta. Michal Klouček, Radek Svoboda a Michal Janšta.

Velmi nadějný soubor nastoupil na prkna, která
znamenají svět. To musí uznat každý, kdo shlédl
v úterý 26. září v Hálkově divadle v Nymburce
premiéru hudebně - dramatické autorské adaptace
pohádky „Cindy“, kterou podle televizní předlohy
zpracoval do scénáře Tomáš Březina a s níž se
představuje Divadlo hudby při MěKS Nymburk.
Příběh mladé dívky Cindy, připomínající děj klasické pohádky Popelka, je sice naivně romantický,
ale i takové se v životě odehrávají. V naší době
plné akčních mordů, brutality a sexuální deviace,
působí na divákovu duši, jako krásné pohlazení.
Původní melodie s texty Tomáše Březiny a Radima
Keitha v podání výborné Zuzany Bacílkové, ale
i obou autorů, jsou nosnou konstrukcí inscenace, kde ani ostatní aktéři, ač většina z nich stojí na jevišti poprvé,
nedělají amatérskému divadlu ostudu. „Jsem spokojen,“ ohodnotil premiéru Tomáš Březina, „bál jsem se, jak začínající herci budou reagovat před svým prvním publikem, ale oni to zvládli.“ Tito ochotníci nepropadli dokonce ani
vedle zkušené Evy Špetlové, jež v roli macechy přiměla osazenstvo divadla nejednou k výbuchům smíchu.

Nedlouho poté, kdy se pomalu uklidňovaly emoce kolem svěření Hálkova městského divadla do rukou
soukromé osoby Adolfa Tomana, objevily se kolem této věci nesrovnalosti. Na veřejném zasedání městského
zastupitelstva minulý týden upozornila Jarmila Šmídová na to, že členové zastupitelstva nebyli seznámeni
se změnou smlouvy. Zastupitelstvo tak vlastně mělo později schválit smlouvu, která nebyla totožná s materiálem z předešlého pracovního jednání.
Jednalo se o bod číslo 9 návrhu smlouvy, který říkal: „Uživatel se zavazuje složit v den podepsání
smlouvy o využívání HMD na účet města kauci ve výši 50 procent ročního příspěvku města (na běžný úrok)
poskytnutého na provoz divadla.“ Jde tedy právě o bod dosti choulostivý, jenž označili někteří diskutující
jako důležitou pojistku a záruku v případě, že Adolf Toman nebude prosperovat.
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Jak vyplynulo z dalšího jednání, zastupitelé obdrželi podklady pro veřejné zasedání těsně před jeho konáním,
a tak bez prostudování poměrně obsáhlého návrhu smlouvy hlasovali pro materiál, který již znali z předchozí
pracovní schůzky. Argument členů městské rady, že zastupitelstvo má právo odmítnout projednat materiály
předložené na poslední chvíli, má sice právní opodstatnění, avšak v dané situaci nepůsobil na přítomné občany
vůbec seriózně. Starosta se rozhodl řešit věc tím, že v první řadě projde materiály a zvukové záznamy předešlých
jednání, aby bylo jasné, zda se o vypuštění příslušného bodu o složení kauce se zastupitelstvem jednalo.
Městská rada a zastupitelstvo se shodly na tom, že podobné nedopatření se již nesmí opakovat.

2000

18. 10. ,,Perníková chaloupka“

V režii Adolfa Tomana potěšila v Hálkově divadle malé diváky v sobotu. Viděli jsme například Kristýnku
Šotkovou jako Mařenku a Jaroslava Kříže coby Ježibabu. Další reprízy této pohádky ¡sou plánovány na
21. října a 25. listopadu (začátek vždy ve 14:30hodin). V rámci „Nymburského pohádkového podzimu“
čekají na děti i další pohádky - ,,Dlouhý, široký a bystrozraký“ (28. října), ,,Byl jednou jeden drak“ (11. listopad) a ,,Popelka“ (2. prosinec). Na jaro se v této době připravují další pohádky, třeba ,,Kocour v botách“,
,,Žabák princ“, ,,Sněhurka“ a jiné.
Reakce na pohádku Perníková chaloupka:
Příběh Jeníčka a Mařenky je notoricky známý.
V pohádkách vždy vítězí dobro nad zlem. Ve verzi
upravené panem Adolfem Tomanem zvítězilo
dobro, ale v trochu jiné, možná nelogické podobě.
Ovšem tam až děti myšlením nedojdou, stejně
jako přidané gagy, které sice vykouzlily úsměv na
tvářích dospělých, ale těm malým divákům nic
neřekly. Ti chtějí akci a té tam bylo málo.
Jeníček (J. Mejstřík) byl trochu přerostlý a rozlítaný a tím pádem komický. I když tomuto herci
neupírám jistý talent, nechtěně se dostává do
Plakát od J. Kolářové k pohádkovému podzimu 2000.
herecké „škatulky“ a je stále stejný, což je škoda.
Hudba Jiřího Beneše byla velmi hezká, scénicky dopracovaná, avšak režie ji zařazovala trhaně, což působilo
rušivě. Bohužel výkon „maminky“ (Broňa Kuželová) a Mikiho Mejstříka, již ostříleného borce, byly velmi

Perníková chaloupka, 2000, V. Štych, P. Štychová, K. Šotková, J. Mejstřík, M. Tomanvá, B. Kuželová a J. Kříž.
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nepřirozené, nedotažené. Je vidět, že Miki je jeden z dalších v „šuplíku“ komiků a bohužel nic jiného a jinak
nezahraje - škoda. Mnozí režiséři dokáží herce zbavit zavedených „šarží“, ale tady se na projevu příliš nepracovalo. Sama pohádka je pouze polotovarem, ani hezká scéna paní Kolářové nestačila k chudému textu
a k nevyhraněným typům postav nerozpohybovaných světlušek. Jedině Ježibaba (Jaroslav Kříž) zazářila.
Byla jako vyšitá, i když trochu připomínala oblečením a stylem babu z pohádky Mrazík, přesto byla nejlepší.
Děti se bavily a bály, a tak by to mělo být po celou dobu pohádky.
Hezký nápad na konci, pozvat si na pódium děcka, která mají ten den narozeniny, mě mile překvapil.
Opět mě však posadilo zpět do křesla, když herci na jevišti začali sice česky zpívat „Happy birthday. . .“, ale
pak poslali děti sednout se slovy: „Tak jsme vám zazpívali. . .“ Jak málo by stačilo - nechat jim uloupnout
pravý perníček z chaloupky. . . Bylo by to stylové a hezké.
Eva Hrubá

2000

18. 10. Sraz vodníků a vodních panen

2000

25. 10. Adolf Toman zřejmě kauci za Hálkovo divadlo složí

2000

1. 11.

Hálkovo městské divadlo v Nymburce
vyhlašuje k příležitosti 140 let nepřetržité
spolkové činnosti a před premiérou slavnostního představení Jiráskovy ,,Lucerny“
„Sraz vodníků a vodních panen Středních
Čech a okolí“. Akce se koná v sobotu 4. listopadu, shromáždění v divadle je stanoveno na 10 hodin. O půl hodiny později
vychází kostýmovaní účastníci na průvod
městem, pak přijde na řadu nezbytné
občerstvení a nakonec, od 13 hodin, soutěžní vystoupení na prknech, která znamenají svět. Na sraz si každý vodník či
panna připraví stylový kostým a monolog
nebo dialog z divadelní hry ,,Lucerna“, případně jiný krátký výstup.
Nejlepší provedení masky a přednesu
bude ve 14 hodin odměněno hodnotnou cenou. „Pro kostýmované vodníky a vodní panny je jídlo, voda
a pivo zajištěno zdarma“, vzkazují pořadatelé. Přihlášky se přijímají do 30. října na adrese: Hálkovo městské
divadlo, Tyršova 5, 02 Nymburk. Tel: 0325/51 22 53

Nymburk - V minulém čísle Týdeník Nymbursko uvedl, že zastupitelstvo odhalilo nesoulad mezi prostudovaným materiálem a později schválenou smlouvou o pronájmu Hálkova divadla Adolfu Tomanovi. Ve
schvalované verzi vypadl bod o složení kauce. Starosta slíbil věc prošetřit. „Nepodařilo se prokázat, že by
zastupitelé jako celek byli na tuto změnu v návrhu smlouvy před hlasováním upozornění,“ uvádí starosta
Nymburka Ladislav Kutík. „Po předchozím jednání pan Toman projevil ochotu akceptovat svůj původní návrh
do smlouvy, tedy kauci složit. Tento případný závazek bude předložen zastupitelstvu, přičemž rada trvá na
svém stanovisku - s kaucí nesouhlasí.“ Toman při osobním setkání redakci ochotu kauci složit potvrdil.

V ,,Lucerně“ si s Hálkovci zahraje Radovan Lukavský

Sto čtyřicet let činnosti divadelního spolku Hálek oslaví bývalí i současní členové premiérou
,,Lucerny“ Aloise Jiráska. Na podrobnosti k tomuto představení jsme se zeptali režiséra Adolfa Tomana.
„Cílem představení je nejen oslavit důstojně sto čtyřicet let Hálkova spolku, ale nějakým způsobem
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tento spolek revitalizovat. To znamenalo najít hru, kde si mohou zahrát i staří Hálkovci. A ten nápad
z devadesáti procent vyšel“, uvádí Toman, v ,,Lucerně“ se objeví i ochotníci, kteří si v této hře zahráli
již před desítkami let“. Za čest pro Hálek pokládá Adolf Toman spolupráci s herci Petrem Štěpánkem,
který v ,,Lucerně“ přijal roli mlynáře a Radovanem Lukavským, který bude představovat vodníka. „Tito
herci jsou jakýmsi zhmotněním oslav a hereckého umění vůbec“, uvádí. Radovan Lukavský přijal,
podle režiséra Tomana, roli v ,,Lucerně“ s radostí a bez velikých finančních nároků. Historii Hálku zná
a své účinkování považuje za způsob blahopřání. Také Petr Štěpánek si prý v ,,Lucerně“
zahraje moc rád. V roli kněžny diváci spatří
Marii Klečkovou. Celkem bude hrát v představení šestatřicet osob. O kostýmy se postarají Broňa Kuželová a Irena Tomanová, scénu
připraví paní Kolářová a Jaroslav Munzi.
První dvě představení jsou z velké části
vyprodána, ale ani o návštěvnost budoucích
repríz nemá vedení divadla obavy. Celkem by
se mělo hrát pět představení. Vstupné činí
100 korun. „Lucerna“ je takovým národním Lucerna, 2000, R. Lukavský, M. Klečková, P. Štěpánek, M. Fišer a K. Hron jako
klenotem. Alois Jirásek napsal hru, která vodník, kněžna, mlynář, dvořan a Braha.
oslovila diváky tehdy, ale jsem přesvědčen, že tuto moc má i dnes. Je svým způsobem i politická.
Slova jako „Nedat se“, „stát si za svým“ a „bránit si své právo“ platí i teď. V ,,Lucerně“ stále žije
národní hrdost takového toho českého sedláka, který stojí proti bezpráví, proti utiskování slabších,
proti povýšenosti těch, kteří si myslí, že mohou všechno. ,,Lucerna“ zůstává národní pohádkou, navíc
milou a vtipnou, a řekl bych, že věčně populární. Určitě diváky potěší.
Premiéra středa 8. listopadu, Hálkovo divadlo Nymburk 19. 30 hodin

2000

1. 11.

,,Lucerna“ k výročí spolku

Divadelní soubor Hálek Nymburk nastudoval ke svému sto čtyřicátému výročí klenot české tvorby Jiráskovu ,,Lucernu“. Její slavnostní premiéra se uskuteční ve středu 8. listopadu od 19.30 hod., v hlavních
rolích s Petrem Štěpánkem a Radovanem Lukavským - herci Národního divadla v Praze.
„Tato hra se mi zdá být národní záležitostí, svým vlastenectvím bude stále aktivní,“ uvedl k výběru
inscenace režisér Adolf Toman. Navíc dodal, že ji jako první představení režíroval v šedesátém devátém
roce ve svém divadle v Torontu, dalším důvodem bylo také to, že si v ní mohou zahrát všichni staří členové
souboru. „Je nám ctí, že roli Mlynáře ztvární Petr Štěpánek a Vodníka Radovan Lukavský. Jistě to zvýší
slavnostnost přestavení, navíc, jak jsem zjistil ze starých dokumentů souboru, již dříve na zdejších prknech hrávali známí herci,“
uvedl Adolf Toman. Vedle nich se na pódiu objeví i pětatřicet
mladých i starých nymburských ochotníků. Výroční představení
doplní výstava fotografií a starých dokumentů ve foyeru divadla,
před premiérou zazní rovněž úryvky z korespondence souboru
s Aloisem Jiráskem, Karlem Čapkem, Ladislavem Stroupežnickým
a dalšími významnými osobnostmi české kultury, dojde také k ocenění některých Hálkovců. V rámci propagace tohoto představení se
v sobotu 4. listopadu koná v Hálkově divadle ,,Sraz vodníků a vodních panen“. Ti se zde setkají v 10 hodin, aby se o třicet minut
později vydali na průvod městem a po občerstvení vystoupili se
svými monology a dialogy na prknech, co znamenají svět. „Zveme J. Mejstřík a L. Koláčná jako mladý vodník a Klásková.
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všechny příznivce, aby se v převlecích vydali do divadla. Jsou pro ně připraveny bohaté ceny, ti nejlepší se
mohou těšit na zájezd od CK Monatour,“ dodal Adolf Toman.

2000

8. 11.

Vyhrál vodník Kořítko

2000

15. 11. Hálkovci odehráli premiéru

Největší soustředění vodníků a rusalek na světě se uskutečnilo v sobotu 4. listopadu na nymburském náměstí. Jako reklamu
pro nadcházející premiéru Jiráskovy ,,Lucerny“ v nastudování DS
Hálek ji uspořádalo Hálkovo městské divadlo. Kolem pódia, na kterém hudební skupina Brekeke (bratři Křížové a Jan Ritter) zahrála
kromě dalších i hit pro tento den „Hastrmane, tatrmane…“, se
shromáždilo asi padesát vodníků a vodníček, od potěru po staré
vrby. K potěše asi stopadesáti přihlížejících se vodník Kořítko Vítěz soutěže vodníků Zdeněk Kořítko představoval
svlékl do slušivých plavek - k údivu všech, co ho už léta znají, se na nymburském setkání, které připravilo Hálkovo
jako pozvánku na představení Jiráskovy Luukázalo, že je oboupohlavní a ponořil se do kádě s vodou. Pak divadlo
cerny, hastrmana ze Sázavy. Studenou koupel v kádi
se vodníci a vodní panny vydali na průvod městem. O třinácté uprostřed náměstí kupodivu přežil.
hodině se všichni sešli v divadle (až na Kořítka, který dělal loužičky v restauraci Na Záložně), kde se podíleli
na příjemném, i když velmi improvizovaném programu svých vystoupení, za která dostali drobné dárky.
Absolutním vítězem soutěže o nejlepší masku se stal Zdeněk Kořítko. Ve chvíli předávání to vypadalo, že
in memoriam, později se však ukázalo, že koupel přežil. Za odměnu pojede do Vídně, kde bude pohoštěn
ve vyhlášené cukrárně Sachr.

Hálkovo městské divadlo nabídlo ve středu zaplněnému hledišti premiéru hry ,,Lucerna“ z pera Aloise
Jiráska. Toto představení si ochotnický soubor Hálek pod vedením režiséra Adolfa Tomana připravil u příležitosti stočtyřicátého výročí svého založení.
Ještě před rozevřením opony nechyběla slova patřičná pro slavnostní chvíli, jimiž výročí Hálku připomněl
ředitel divadla Adolf Toman a starosta Nymburka Ladislav Kutík, který při této příležitosti předal Hálkovcům
městské vyznamenání - Stříbrného lva. Pamětní listy a květiny z rukou senátora Jiřího Lišky převzali zasloužilí členové Hálku Karel Schuh, Karel Hron a Vladimír Košťák, kteří v představení ,,Lucerny“ hráli již dvakrát
i třikrát v rozmezí desítek let. Hlavní role obsadily známé hvězdy filmu a divadla - mlynáře si zahrál Petr
Štěpánek a starého vodníka Ivana člen Činohry Národního divadla v Praze Radovan Lukavský. Dodávali
slavnostnímu představení nymburských ochotníků patřičný lesk a jejich výstupy diváci odměnili po zásluze
hlasitým potleskem. Kněžnou se stala Marie Klečková a Haničkou ze mlýna Jana Štychová. Výborní byli, jak
si ostatně již diváci zvykli, Jaroslav Šturma jako učitelský mládenec Zajíček a Pavel Procházka coby panský
písař Franc. Za zvláštní zmínku stojí také postava
vodníka Michala, kterého bez přehánění výtečně
zahrál Josef Mejstřík. Role mu padla jako ušitá na
míru. I když se v představení našla také drobná
„okýnka“ a jednu chvíli vyloženě hrozilo nedobrovolné jevištní dobrodružství, když se v ruce Petra
Štěpánka rozpadala stěžejní rekvizita - lucerna,
diváci každý obraz ocenili potleskem a při děkovačce herce přivolali zpět na jeviště. Záměr herců
i režiséra, totiž příjemně a divácky atraktivně oslavit narozeniny souboru Hálek se vydařil. Reprízy
představení jsou připraveny na dnes (středa 15. listopadu) a na čtvrtek 30. listopadu, vždy od 19.30 Lucerna, 2000, P. Štěpánek, J. Habartová - Štychová a R. Lukavský.
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hodin. Při premiéře ,,Lucerny“ nabízelo foyer divadla malou výstavku k významnému výročí divadelního
souboru. Ta obsahovala kromě množství starých fotografií také významné listiny, které se v archivu Hálku
nacházejí (např. dopis Aloise Jiráska k premiéře ,,Lucerny“ na nymburském jevišti ze 14. prosince 1905).

2000

22. 11. Komu posvítila Lucerna na cestu?

Ve středu 8. listopadu oslavil nymburský divadelní spolek Hálek stočtyřicáté výročí svého založení uvedením hry Aloise Jiráska ,,Lucerna“.
Koncertem byl herecký výkon hostů
z Národního divadla - pana Radovana
Lukavského v roli starého vodníka a Petra
Štěpánka v roli mlynáře. Pan Lukavský to
měl mezi amatéry trochu snazší, protože
jeho role se skládá většinou z monologů. Zato Petr Štěpánek neměl prostor
k vyhrání své role, a to z důvodu skákání
do řeči od ostatních herců. Přecházel to
ale kouzelně s pravou profesionalitou.
A tak v nově upravené ,,Lucerně“ panem Lucerna, 2000, scéna z vítání kněžny.
Adolfem Tomanem, který vynechal zásadní dějové prvky a vše stylizoval do jakési taškařice, byli naši hosté
z Prahy lahůdkou pro oči a duši diváka. Úvodní slovo pana Tomana bylo milé a jistě upřímné, i když vyznělo
tak, jako by divadelní spolek Hálek byl pouze jeho. Lucerna sice svítila na cestu paní kněžně (Marie Klečková),
která svou roli pojala opět až moc žoviálně a milostivě, ale už ne na cestu divadelnímu spolku Hálek při
Městském kulturním středisku Nymburk (o zřizovateli není zmínka ani v tištěném programu). Na premiéru se
dostavili pouze tři členové spolku, ostatní dali najevo, že to, co se nyní v Hálku děje, není stmelení ani oživení,
jak se píše v programu, ale stagnace a válka. Nepamatuji jubilea Hálku bez jeho členů. . . Ani ohňostroj, kterým
byly oslavy zahájeny, a nádherná výstava ve foyeru nepodnítily jedinou hvězdou spadlou z nebe unavené duše
těch, kteří tvořili a hráli desítky let, zatímco pan Toman byl v Kanadě. Ale vraťme se k samotné ,,Lucerně“.
Hezká scéna (paní Kolářová), ale špatné herecké výkony, až na Mirka Ropka - rychtář a Janu Štychovou Hanička. Pojetí pana Tomana bylo spíše podobné stavu globalizace kultury - tedy smát se za každou cenu
i ve věcech tak vážných, jako je boj o starou lípu, ponižování poddaných šlechtou atd. Mám takový pocit, že
v rámci toho, aby se divák bavil víc, než sledoval děj, byly ze všech herců vytvořeni „blbci“ - mimo Haničky,
babičky (Jarmila Zahradníčková - velký objev) a jistě i mimo našich vzácných hostů z Prahy. Učitelský mládenec byl neinteligentní a směšný (J. Šturma), mladý vodník moc rozlítaný a málo zamilovaný, snad vůbec
(J. Mejstřík), Klásková (L. Koláčná - mimochodem velmi dobrá herečka) toto pojetí ukřičené zlé ženské prostě
neustála a byla falešná. Proč třeba režie nevyužila francouzského akcentu dvořana (M. Fišer) k vyhrání až
do konce, kde bylo čemu se smát? Režisér si neuhlídal výslovnost herců, jedni mluvili archaicky, jiní současným jazykem, vznikl neučesaný dojem. Vím, že se dnes přepracovává každá klasika, ale musí v ní zůstat řád
a hlavní myšlenka. Tady jaksi toto vše zaniklo v postavičkách jakoby z komiksů. Chybělo mi roztoužené kňourání zamilovaného mladého vodníka, jeho lákání Haničky, nevyzněl první kontakt mlynáře s kněžnou, když ji
přenáší přes bažinu a tam se vlastně láme celý děj, protože srdce paní kněžny se mění.
Věřím, že kdyby ,,Lucernu“ režíroval někdo jiný, třeba Zdeněk Válek (který byl mimochodem v souboru zcela
zlikvidován - za tolik let práce), byla by ,,Lucerna“ pravou ,,Lucernou“ a důstojnou oslavou práce Hálkovců.
P.S.: Kulturnost režiséra se pozná na produkcích, kulturnost nového nájemce se pozná na interiéru divadla. Nemám nic proti pivu a nymburskému pivovaru, ale reklamní ubrusy s jeho znakem se opravdu hodí
jen do hospody, ne do foyeru divadla. O tom, že se zde před představením i kouří ani nemluvě. Byla bych
moc ráda, kdyby už konečně zavládl v divadle klid a mír.
Eva Hrubá
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Lucerna, 2000, slavnostní představení ke 140. výročí založení DS Hálek Nymburk. Zhora: T. Březina, Z. Piskáček, M. Mejstřík, F. Bárta, L. Koláčná,
J. Bohata, K. Hron, V. Košťák, K. Schuh, J. Šturma, P. Procházka, M. Mouchová, M. Kalistová, T. Tomanová, J. Štychová, R. Lukavský, I. Pešková,
L. Kohoutová, M. Klečková, M. Fišer, L. Paclt, J. Mejstřík, R. Keith, M. Lišický, P. Štychová, V. Moucha a V. Špinka.

2000

29. 11. Nymburská Lucerna se divákům líbí

Jiráskova ,,Lucerna“ po pětadevadesáti letech, kdy se hrála poprvé v Národním divadle (listopad 1905)
a prakticky vzápětí v Hálkově divadle v Nymburce (prosinec 1905) je trvalkou, která má dodnes své místo
na české scéně.
Pohádka o vlastenecké hrdosti a nepokořenosti českého lidu v době feudálního útlaku v režii Adolfa Tomana
a v nastudování Hálkovců se do Nymburka opět vrátila při příležitosti 140. výročí trvání tohoto ochotnického
spolku. Prostor v ní dostaly a ke spolupráci se sešly tři generace (tu nejstarší obdivuhodně reprezentuje
sedmdesátišestiletý Vladimír Košťák, který jako jediný účinkuje už v historicky třetím nastudování ,,Lucerny“
s Hálkovci) a vedle amatérů i dva skvělí profesionálové (Radovan Lukavský, Petr Štěpánek). Pokud se snad
premiéra zdála někomu poněkud nervózní, o repríze 15. listopadu se to říci rozhodně nedalo.
Mlynář (P. Štěpánek) a starý vodník Ivan (R. Lukavský, člen činohry ND) nemohli svými výkony zklamat
nikoho. Po duši hladila babička v podání Jarmily
Zahradníčkové, laskavá a moudrá jak si ji stárnoucí
Jirásek zidealizoval a jakou nacházel ve svém oblíbeném díle B. Němcové. Hanička (Jana Štychová)
svítila opravdu jako sluníčko. Mladý vodník Michal
(Josef Mejstřík) nezůstal nic dlužný nezkrotnému
temperamentu Jindřicha Mošny, jenž roli roztouženého hastrmánka ztvárnil jako první, komedianta
v sobě nepopíraje, a líbil se. Život už je takový, že
zamilovaní jsou někdy k smíchu.
„Nic jsem nechtěl jiného, nežli podat kus českého života z doby robotnictví a poddanství. Lucerna, 2000, T. Tomanová, I. Pešková, M. Kalistová, L. Kohoutová, M.
Především se mi jednalo o zachycení českého Mouchová, J. Bohata, F. Bárta, V. Košťák a J. Šturma.
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ovzduší vesnického, vystižení české povahy,“ řekl před premiérou v roce 1905 Alois Jirásek. Třebaže se poněkud obával přijetí své hry, uspěl skvěle, patrně i proto, že inspiraci čerpal z důvěrně známého prostředí.
A nejen ve Zlaté kapličce, kde se blýskaly herecké hvězdy. Zakrátko ,,Lucerna“ prorazila na český venkov. Studovali, možná by se hodilo říci, nacvičovali, ji po večerech ochotníci, často bez divadelního zázemí
a uměleckých kvalit, za to však s láskou, jakou v nich probudil před Jiráskem Tyl. Kdo jim měl tehdy za zlé
nějaké ty chybičky? Lidem šlo o víc. Prožívali s hrdým mlynářem porobu tížící víc než balvan - i radost, když
právo vítězí. Rozuměli ponížení učitelského mládence strachujícího se o existenci, jenž však v rozhodujícím
okamžiku nezradí. Věděli své o záludnosti, nadutosti, panovačnosti a hlouposti těch, co jim poroučeli.
Neodmítali nastavené zrcadlo - ostatně kolik třeba takových ukřičených, leč dobrosrdečných Kláskových
znali. A uměli naslouchat nejen šumění košaté lípy.
Překulilo se století. Jací jsme my? Soudě podle pozitivních reakcí publika bezprostředně po děkovačce
herců i následně v dalších dnech, dovedeme se ještě vymanit ze všednosti a alespoň na chvíli se zasnít, tiše
si vyslechnout klasickou pohádku, jak nám ji režisér Toman nabídl, a nerozbít její křehké kouzlo?
Pokud jste ,,Lucernu“ v Hálkově divadle neviděli, další příležitost budete mít až v lednu 2001. Vyprodáno
je totiž už dalších pět repríz (včetně v PL avizovaných 30. listopadu a 6. prosince). Divácký zájem hovoří
sám za sebe. ,,Lucerna“ se prostě líbí.

2000

13. 12. O hodném čertu a zlé rychtářce

Když jsem o loňských Vánocích začal psát pohádku Mikulášská nadílka aneb Jak si čert odnesl zlou rychtářku, chtěl jsem, aby se dětský divák nejen bavil, ale aby pro něho v tom jednoduchém příběhu bylo naprosto
jasně odděleno dobro od zla, s tím, že zlo je samozřejmě potrestáno, a také aby se do malých hlaviček dostalo
to, čemu vzletně říkáme zdravý patriotismus. Proto se pohádka odehrává v Nymburce. Jde o to, že mladý čert
Kramflek má odnést do pekla zlou rychtářku Dorotu, ale nemůže se k ní přiblížit, neboť se stále ohání růžencem. Přemění se tedy za kovářského tovaryše a posléze využije toho, že kovářovým dětem Ondrovi a Adélce,
které jdou dělat mikulášskou nadílku, chybí čert. A tak se jim nabídne a dostane se tak k rychtářce při nadílce
pro jejího syna - tlustého Bruna. Scénář byl původně určen pro divadelní spolek Hálek, ale když po mnoha
měsících neprojevil zájem, nabídl jsem ho Divadlu hudby při Městském kulturním středisku Nymburk. K mé
velké radosti se jeho mladí členové pro pohádku nadchli.
V úterý 5. prosince sehráli jedno představení pro dětský domov
a zvláštní školu a další pro první stupeň základních škol. Zatímco
premiéra byla poznamenána nervozitou, druhé provedení už bylo
o mnoho lepší. Přísný kritik by určitě našel bezpočet chyb, ale je třeba
brát v úvahu, že se jedná o nezkušené interprety a začínajícího režiséra, takže je na místě shovívavost. I přesto mě však mladý ochotnický
kolektiv mile překvapil. Jeho nadšení se přeneslo do hlediště a diváci
velmi živě reagovali, zapojovali se do děje, dokázali se ztotožnit s kovářovic dětmi, s čertem, s děvečkou, respektovat kováře, zasmát se tlustému Brunovi a zdravě nenávidět zlou rychtářku. Poslouchal jsem je,
když odcházeli z divadla - byli nadšení a plní dojmu. Pro autora je O hodném čertu a zlé rychtářce, 2000, Z. Bacílvždycky hezké, když vidí své dílo na jevišti, ještě větší odměnou pro ková -Kloučková a P. Hausner.
něj však je, když se přesvědčí, že se tzv. strefil. S trochou neskromnosti mohu prohlásit, že se mi to podařilo.
Ať už do duše dětí, tak do souboru Divadla hudby. Všem interpretům chci poděkovat. Výborný byl David Dušek
v roli čerta Kramfleka, Adélka a Ondra Zuzany Bacílkové a Patrika Hausnera, kovář s kovářkou Tomáše Březiny,
i když si chvílemi přizpůsoboval text k obrazu svému, a Jany Fořtové, Andulka Růženky Krumpholcové, Petra
Šulcová jako rychtářka, tlustý Bruno v podání hubeného Romana Rudolfa, ale i ti další odvedli dobrou práci
- Michal Janšta (invalida), Michal Klouček (truhlář), Michal Bárta (Řehoř), Lucka Linhartová, Šárka Dušková,
Tomáš Lubocky (děti), Radek Svoboda (purkmistr) a konečně režisér Radim Keith, který za pár týdnů kvalita-
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tivně vyrostl. Škoda, že se pro nedostatek času a nezájem venkovských pořadatelů (že by bylo akcí pro děti
nadbytek?) nepodařilo uvést víc představení. Ale to se dá napravit v obnovené premiéře příští rok.
Jan Řehounek

2000

20. 12. Přijďte na Popelku

V sobotu 2. a v neděli 3. prosince měly děti, které zavítaly do
nymburského divadla, možnost se přesvědčit, že dobro a láska
zvítězí nad falší a zlem. Nymburský Hálek pro ně totiž nastudoval
pohádku ,,Popelka“.
V první scéně se diváci z úst krále Aleše Misaře dozvěděli,
že princ, v podání Radima Keitha, si musí vybrat nevěstu. Proto
se uskutečnil ples, o něm se dozvěděla proradná selka, občanským jménem Dana Vaníčková, a její dvě dcery - mazlíčci Zuzana
a Filoména, zahrané Blankou Fišerovou a Petrou Štychovou. Na
ples chtěla jít i Popelka, ve které excelovala začínající divadelnice
Mirka Vaníčková i když ji matka nechala doma, Iva Pešková jí
v rolí dobré víly pomohla a ona na plese odpověděla správně na
princovu hádanku, ačkoli Radil - vynikající Miloš Kubík napovídal
zlým sestrám ostošest.
Popelčin útěk nezabránil princi, aby jí v chaloupce za pomoci
svého přítele šaška, jinak Vítka Špinky, nenašel. Matka, pokrytecký Popelka, 2000, A. Misař jako Král s kuchtíkem
Radil a povedené sestřičky byli podle práva potrestáni a Popelka Honzíkem.
s princem našli své štěstí.
I když pohádkové postavy jeviště dávno opustily, děti seděly jako přibité a pozorovaly řádění čerta
a Mikuláše, kteří jím přinesli sladké dárečky.
Děkujeme sponzorům, panu Kolářovi za hudbu, Mirkovi Ropkovi za světla, paní Kolářové za krásnou
scénu, Věnce Tomšů za nápovědu a hlavně Mirkovi Fišerovi, který se ukázal jako přísný režisér, ale o to
hezčí byl pak potlesk diváků, kterým se představení určitě líbilo. Vy, co jste neměli možnost pohádku vidět,
si nenechte ujít další reprízu ve středu 27. prosince od 14.30 hodin.
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Lidé se lvy
Město Nymburk tradičně uděluje vyznamenání Nymburský lev I. , II. nebo III. třídy občanům města,
kteří se různým způsobem zasloužili o jeho rozvoj a propagaci v nejrůznějších oborech a organizacích.
V kapitole Lidé se lvy se tak můžete seznámit s těmi, kteří jsou nositeli tohoto vyznamenání a pohybovali
se nebo jsou stále aktivní v oblasti nymburského divadla a Divadelního souboru Hálek.

Nymburský bronzový lev III. třídy
Jaroslav ŠTURMA * 3. 12. 1948 Kněžice okr. Nymburk
BRONZOVÝ LEV udělen starostou města v roce 2010 za dlouholetou hereckou činnost a za vynikající ztvárnění hrabalovské postavy strýce Pepina.

Nymburský stříbrný lev II. třídy
Ivo MÜLLER – * 14. 3. 1937 Nymburk
STŘÍBRNÝ LEV udělen radou města v roce 2010 za významnou hudební
a hereckou činnost.
MgA. Adolf TOMAN – * 19. 2. 1942 Pardubice
STŘÍBRNÝ LEV udělen radou města v roce 2010 za dlouholetou uměleckou
činnost a významný přínos nymburské a světové kulturní scéně.
Jaroslava KOLÁŘOVÁ – *2. 3. 1934 Nymburk
STŘÍBRNÝ LEV udělen radou města v roce 2004 za dlouholetou výtvarnou
činnost pro město při příležitosti životního jubilea.
Ladislav HORČIC – * 24. 10. 1924 Nymburk
STŘÍBRNÝ LEV udělen radou města v roce 2004 za dlouholetou ochotnickou
činnost při příležitosti životního jubilea.
Jiří BENEŠ – * 19. 4. 1949 Nymburk
STŘÍBRNÝ LEV udělen radou města v roce 2004 za úspěšnou hudební a skladatelskou činnost při příležitosti životního jubilea.
DIVADELNÍ SOUBOR HÁLEK – zal. 1860 Nymburk
STŘÍBRNÝ LEV udělen radou města v roce 2000 u příležitosti 140 let trvání
souboru.
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Eva HRUBÁ – * 19. 6. 1951 Nymburk
STŘÍBRNÝ LEV udělen radou města v roce 1998 za básnickou a dramatickou
tvorbu.
Jan ŘEHOUNEK – * 18. 5. 1950 Česká Lípa
STŘÍBRNÝ LEV udělen radou města v roce 1998 za literární a dramatickou
tvorbu čerpající z nymburského prostředí.
Jiří TEPER – * 14. 8. 1954 Nymburk
STŘÍBRNÝ LEV udělen radou města v roce 1998 za literární a básnickou
tvorbu.

Nymburský zlatý lev I. třídy
Zdeněk VÁLEK – * 25. 11. 1933 Pševes okr. Jičín
ZLATÝ LEV udělen radou města v roce 1998 za dlouholetou uměleckou
a organizační činnost v divadelním spolku Hálek.
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Herecké Curriculum Vitae II.
V této části publikace naleznete druhý díl vzpomínek a vyprávění lidí od nymburského divadla.

František Bárta

Počátky divadelního počínání sahají do místa mého bydliště, do
Kostomlat nad Labem. Zde jsme s místními ochotníky realizovali několik
recitačních pořadů a drobných akcí. Zkoušeli jsme v místní knihovně
a první představení se konala ve veřejné jídelně. Na přelomu 50. a 60. let
se konala premiéra Šest babiček, jejíž repríza se už hrála v sále, kam přišlo z Kostomlat asi dvě stě lidí. Tehdejším úřadům se naše počínání nelíbilo, obvinili nás z provozování náboženského spolku a činnost zakázalo,
jelikož jeden z našich členů kdysi v mládí studoval teologii. Po čase došlo
k určité obnově, ale postupným odchodem režisérů spolek skončil.
Do nymburského divadla mě přivedla Irena Ceeová, se kterou jsem se
seznámil na recitační soutěži. Tehdy jsem byl představen celému souboru, František Bárta v roce 2009 v Bílé nemoci.
který dal souhlas k mému přijetí a vystavil pro mne členskou legitimaci – tehdy to byl standardní postup.
Nejraději vzpomínám na řadu hálkovských operet, kterých bylo opravdu veliké množství. S již zmíněnou
Irenou Ceeovou jsme udělali několik pásem poezie, například na nymburské posvícení. Úspěšnou akcí byl
i hálkovský karneval, který jsem uváděl a kde ztvárnili nezapomenutelné role kolegové Cee a Holík.

Pavel Procházka

Já jsem s divadlem skončil dřív, než jsem začal. V roce 1972 jsem se
oženil a přistěhoval do Nymburka. Spolužák Mirek Fišer mě brával na
tzv. bidýlko, takže jsem viděl všechny slavné inscenace jako třeba Nebe
na zemi. Jednou se mě zeptal, jestli bych nechtěl hrát. Doma jsem to
oznámil své ženě Kateřině, která na to odpověděla: „V žádném případě!
Já vím, jak to tam chodí!“ A bylo po divadle.
Po přestěhování do Sadské jsem za nějaký čas, dostatečně dlouho
po svatbě, začal hrát ve skupině loutkového divadla. Potom si mě
kdosi z klasické činohry všimnul a já se objevil v první hře Potopa. Do
Nymburka jsem se vrátil začátkem devadesátých let a začal hrát v Hálku.
Paralelně jsem účinkoval stále v Sadské. Tam jsme zkoušeli vždy po pro- Pavel Procházka v roce 2009 jako výpravčí
mítání v kině, protože bylo v sále teplo. Nakonec převážilo účinkování Hubička v Ostře sledovaných vlacích.
v Nymburce, kde jsem, od mistra Válka, dostal roli Ponocného v pohádce Kubula. Před představením jsem
v kostýmu, který připomínal donského kozáka, prošel forbínou a řekl, kolik odbilo hodin.
Největší role přišly s Mirkem Ropkem – Bufet v posteli, Poprask na nymburské laguně a Vodní družstvo.
V Divotvorném hrnci jsem ztvárnil senátora, v My Fair Lady potom němou postavu londýnského policisty,
se kterým jsem se při zkouškách hodně natrápil. V Postřižinách jsem měl převlek v tubusu komína. Ale
jak se časem hra vyvíjela k dokonalosti, tak se také přiměřeně zkracovala a já to přestával stíhat. To byly
perné chvíle…
Z toho, co jsem dosud hrál a na co velice rád vzpomínám, byly dvě hry s Mirkem Ropkem – Bufet
v posteli a Poprask na nymburské laguně.
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Nataša Dobiášová – Doležalová

Kde zimostráz nekvete
Bylo to moje první fungování v nymburském spolku. Významné bylo
především také proto, že jsem se poprvé setkala s režijní prací Honzy Paulů.
Jelikož jsme tam hráli jen čtyři, užili jsme spoustu legrace jak na jevišti, tak
kolem. Většinu si už moc nepamatuji, ale jedna historka mi tam uvízla.
Scéna byla velmi reálná – běžný byt – ložnice, obývák, kuchyň.
V této kuchyni jsme měli i troubu. V textu bylo, že jsme pekly bábovku.
Společně s mou sokyní jsme ji dělaly a pak měly dát do trouby. A to byl
kámen úrazu. Při představení jsme ji nemohly otevřít. Nejprve jen tak
lehce jsme s ní cloumaly, posléze jsme použily násilí, ale troubu jsme
neotevřely. Zareagovaly jsme tím, že jsme prohlásily, že teda žádnou
bábovku chlapům neupečeme.

N. Dobiášová - Doležalová jako chůva ve
hře Romeo a Julie v roce 2010.

Noc na Karlštejně
V době, kdy jsem tuto hru uvedla, bylo toto téma velmi populární, neboť šel v té době stejnojmenný muzikál.
Stále jsem měla před očima scény z muzikálu, včetně protagonistů. Bavilo mě hrát si na královnu, Janu Brejchovou,
můj idol. Měla jsem štěstí, že jsem si mohla zahrát s panem Karlem Hronem, který měl úžasný hlas a vyzařoval z něj
úžasný klid. Už byl starší pán a já tehdy hodně mladá dívka, zbožňovala jsem ho stejně jako pana Brodského.
Je scéna, kdy Eliška, převlečená za páže, v předpokoji císaře láme meč. Jelikož to byl opravdu tvrdý materiál,
byl meč již zlomený a jen svařený, což nebylo z dálky vidět. Lámala jsem ho přes koleno. Musela to být vždy
pořádná rána, takže moje noha byla samá modřina. Na každé další představení se meč znovu svařil. Při jednom
představení pro školy mi ten meč nějak špatně svařili a on praskl, už když jsem ho jen vzala do ruky. Bylo to
docela trapné, nevěděla jsem jak se zachovat, tak jsem se jen pousmála a dělala jako by všechno mělo být jak
má. Pak když Karel IV. říká něco o mé síle, tak se z hlediště ozvalo: „kdepak silou, ale myšlenkou láme meče.“
Amadeus
Jedna ohromná epizoda v mém životě. Poprvé jsem si sáhla na herecké dno. Pod profesionální režií
Radana Ruseva jsem předváděla spolu s Jirkou Teperem a Zd. Válkem opravdu herecký koncert, který byl
ale vykoupen ohromnou dřinou. Jsem za to moc vděčná, neboť z těchto zkušeností čerpám dodnes. Byli
jsme také spolu se Zdeňkem Válkem oceněni za herecké výkony (myslím, že to byly Středočeské divadelní
hry). Byl to pro mě velký úspěch, kterého si moc vážím.
Ráda vzpomínám na zkoušky i představení s Jirkou Teperem. Hlavně na práci na klavíru, to bylo totiž naše
hrací pole - na klavíru, pod klavírem, kolem klavíru. No úžasné prolejzačky a s tím spojené neustálé modřiny po
celém těle. Takže pro mě doba hraní Amadea byla dobou především modřin. Ale bylo to krásné. Jirka je úžasný
herecký partner. V závěrečné scéně, kdy mi Mozart umírá v náručí a hraje Requiem, mám velký procítěný monolog. Vždy jsem ho probrečela opravdovými slzami, jako by mi ten Jirka opravdu umřel. Nádherný konec.
A jedna veselá vzpomínka. Hráli jsme v žižkovském divadle v Praze. Ve scéně, kdy jde Konstance
k Salierimu prosit, aby se přimluvil za Mozarta, se Konstance svléká do korzetu. Šla jsem již na scénu téměř
rozepnutá ze všech háčků. Ovšem jeden se zachytil za korzet a ne a ne povolit. Prudce jsem zabrala vší
silou a prostě háček utrhla. Bylo to velmi slyšitelné, a proto byly také slyšet komentáře z hlediště…… co, to
už nevím, ale vím, že jsem sklidila úspěch.
Divadlo hudby
Je plně spojeno se jménem - Miki. V určitém časovém úseku jsme spolu hodně spolupracovali. On psal,
já upravovala, režírovala i hrála. Byla to moc pěkná spolupráce, ráda na ni vzpomínám a zároveň se klaním
životní a tvůrčí energii tohoto človíčka.
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Casanova na duchcovském zámku
Velmi mě potěšila nabídka Zd. Válka zahrát si s ním v tomto kuse. Později jsem se dověděla, že jsem tuto
roli zdědila po Janě Pospíšilové. Se Zdeňkem se hraje samo. Je to sice amatérský herec, ale s profesionálními výkony. Je to slast setkat se s ním na jevišti. Bylo mi dobře v tomto našem duetu, kde pochopitelně
prim hrál Zdeněk. Tehdy jsem znala nejen své, ale i jeho repliky nazpaměť. To považuji za největší zážitek
– s odstupem času. Neboť, jak mi přibývají roky, ubývá mi paměti a to je hrozné, když si vzpomenu, co
jsem dříve zvládala, sakra!!!

Adolf Toman

Mé začátky v Hálkově městském divadle se datují do roku 1958,
kdy mě Jan Paulů obsadil do role kadeta v operetě Mamzelle Nitouche.
Dodnes nezapomenu na vůni šminek a parfémů půvabné subrety (Lída
Kaňková), které jsem měl tu čest políbit ruku a říci jediné slovo „Madam“.
Potom následovala hra „Půlnoční mše“, kde jsem hrál roli mladého partyzána spolu s Mirkem Vaňkem a Madlou Kubáčkovou. Po absolutoriu
divadelní fakulty jsem občas zaskočil do divadla „pokecat“ s technikem
Honzou Krupičkou, který nás vždy poctil nějakou tou dobrotou.
Tak léta plynula a po třiceti letech jsem se na popud Zdeňka Válka Adolf Toman při rozhovoru o představení
ujal režie muzikálu Divotvorný hrnec. Představení mělo veliký úspěch Ostře sledované vlaky v roce 2009.
a stalo se kostrou mých budoucích her. Lucerna s Petrem Štěpánkem a Radovanem Lukavským, Polská krev
s paní Cihelníkovou a Bárou Slezákovou, muzikál Oklahoma až po Bílou nemoc s Martinem Štěpánkem.
I když jsem na svých toulkách režíroval spoustu profesionálů (Jiřího Voskovce, Adinu Mandlovou, Járu
Kohouta), vždy se budu rád vracet do Nymburka mezi ochotníky divadelního souboru Hálek. Je to báječná
parta a věřím, že ještě uděláme spoustu krásných představení pro radost našich diváků a pro svůj dobrý
pocit odměny potleskem.
Divadlo je zážitkem jedinečným a neopakovatelným. Proto si važme každé chvíle, které v něm strávíme.

Jarda Kříž

Když mi bylo asi 15 let, chtěli jsme s kamarádem Honzou Koldinským
hrát divadlo. Tou dobou jsme chodili na ZŠ do Sadské, a tak jsme zašli
k místnímu divadelnímu spolku, kde si nás napsali a víckrát se neozvali.
Potom jsme si přečetli letáček na konkurz pořadu Talent, který dával
dohromady Miki Mejstřík. Oba jsme uspěli, a tak jsem začal hrát v divadle. Když do divadla přišel, tou dobou nový režisér pan Adolf Toman,
tak jsem dostal hlavní roli v muzikálu Divotvorný hrnec (Woody). Byla
to první velká role jak na zpívání, tak na hraní a se živým orchestrem. Dobrá škola a spousta krásných vzpomínek. Divadlo a hlavně
muzikály mě hodně oslovily. Začal jsem se vzdělávat ve zpěvu u paní
Vykopalové, Cihelníkové nebo Lídy Nopové, herectví a zkoušel různé Jaroslav Kříž jako Limonádový Joe ve
konkurzy v pražských muzikálech. V Nymburce mezitím dál pokračo- stejnojmeném muzikálu z roku 2001.
vala série muzikálů a operetek Ády Tomana: My Fair Lady (Freddy), Polská krev (Bolo), Oklahoma (Curly),
Na tý louce zelený (Ing. Mikáček), Balada pro banditu (Nikola), Postřižiny, Bílá nemoc, Perníková chaloupka, Šípková Růženka a další, v režii Jiřího Beneše muzikál Limonádový Joe (Joe), v režii Mirka Ropka
Poprask na nymburské laguně a další. V televizi jsem se objevil v epizodních rolích seriálů jako např.
Ošklivka Katka a Redakce.
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Tomáš Březina

S divadlem jsem začal na základní škole kolem roku 1985 v dramatickém kroužku vedeném Jitkou Řezáčovou a později Pavlem Zadražilem. V té
době jsme hráli převážně dětská představení, se kterými jsme účinkovali
i na různých soutěžích. Po ukončení základní školy jsem se věnoval spíše
muzice a k divadlu se vrátil po 10 letech v roce 1998, kdy mne Honza
Vávra nabídl roli Neila Kellermanna v muzikálu Hříšný tanec. Divadlo mě
uchvátilo natolik, že po skončení muzikálu jsem se rozhodl udělat vlastní
muzikál. Ve spolupráci s Radimem Keithem jsme nastudovali muzikál Cindy
na motivy stejnojmenného italského hudebního filmu. Současně jsem si
kromě herectví zkusil i první režii. V té době jsem potkal tehdejší ředitelku
MěKS Nymburk Janu Křížovou, která nám nabídla azyl Kulturního domu. Tomáš Březina ve hře Romeo a Julie z roku
Obnovili jsme činnost Divadla hudby, jehož historie sahala do 60. let minu- 2010 jako otec Lorenzo.
lého století a které pomalu ukončovalo svou činnost. Ve vedení Divadla hudby jsem zůstal do roku 2005,
kdy jsem pro nedostatek času odstoupil. Po muzikálu Cindy přišla i první nabídka z DS Hálek na účinkování
v Lucerně a operetě Polská krev. Od té doby účinkuji pravidelně ve většině her Divadla hudby, hálkovských
i pod vedením A. Tomana. Jmenujme např. Kytice, Divotvorný hrnec, Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického
krále, Limonádový Joe, Balada pro banditu, Nebe na zemi, Šípková Růženka, Vánoční sen, Bílá nemoc, Ostře
sledované vlaky, Krásná je Neapol, Kdyby tisíc klarinetů, Slavnosti sněženek, Noc na Karlštejně, Filip a Kateřina
a další. V roce 2008 jsem hostoval v DS Klicpera v Sadské v hlavní roli pohádky Kubula a Kuba Kubikula.
Režíroval jsem hry: Filip a Kateřina, Kytice (Polednice a Zlatý Kolovrat) a Cindy.

Věra Dittrichová

Můj rodný kraj je Jičínsko. Do Nymburka jsem se provdala v roce 1968.
Nikoho jsem tady neznala. Snad právě proto byla moje cesta mezi „hálkovce“ poměrně složitá a dlouhá. Od dětství jsem se díky svému učiteli
a zároveň jevištnímu výtvarníkovi věnovala poezii. V Nymburce mi tyto
aktivity scházely, ale neměla jsem dost odvahy sama do divadla přijít. Zcela
náhodou mě právě přes poezii přizval ke spolupráci Míla Mejstřík. Byly
to literárně hudební a naučné pořady, např. Písně písní Šalamounových,
Kávová společnost. Tak jsem nenápadně vklouzla do divadelního souboru
Hálek. Zahrála jsem si řadu menších rolí jak v pohádkách Ženich pro
čertici, Mrazík, tak v divadelních hrách Zvíkovský rarášek, Balada z hadrů,
Mamzelle Nitouche, Výtečníci, Dalskabáty, hříšná ves, Postřižiny, Ostře sle- Věra Dittrichová jako nymburská měšťanka
dované vlaky, Slavnosti sněženek, Bílá nemoc. Měla jsem možnost zahrát v Postřižinách z roku 2002.
si i velké role v Tvrdohlavé ženě, Loupežníkovi nebo Casanova na duchcovském zámku.
Divadlo je pro mne srdeční záležitostí, ať již jsem na jevišti nebo v hledišti. Přináší mi radost, energii
k řešení problémů každodenního života. V divadle jsem poznala řadu úžasných lidí, dobrých herců, se kterými mi bylo vždy dobře. Přála bych divadelnímu souboru, aby byl stále dobrou partou nadšených ochotníků, měl dobré režiséry a skvělé hry. Přála bych mu také diváky, kteří budou mít stálou vnitřní potřebu
do divadla chodit a bavit se.

Martin Šturma

Jak jsem se dostal k divadlu? Tak v první řadě to bylo díky mému otci, který působí v místním divadle
již několik let, vlastně můžu říct, že pocházím z herecké rodiny, vždyť v současné době se ochotnickému
divadlu věnují i má sestra Jana a v neposlední řadě již i čtyřletá dcera Eliška. Poprvé jsem na divadelních
prknech stál zhruba jako osmiletý, když jsem se objevil v jednom z představení Generálky jako anglické
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dítě. Potom jsem do divadla dlouho docházel pouze jako divák a vždy
jsem záviděl hercům, že mohou být na jevišti a na konci představení si
vychutnávat potlesk diváků. K aktivnějšímu hraní jsem se až po letech
dostal díky Mirku Ropkovi, který mě obsadil do role novináře ve Vodním
družstvu. V Mirkově režii jsem se pak objevil ještě v Ženitbě a ve hře
Jeppe z Vršku. Objevil jsem se také v několika dalších kouscích, pod
režijním vedením p. Tomana, například Strakonický dudák, Balada pro
banditu, Bílá nemoc, Vánoční sen, Ostře sledované vlaky, Betlémská
hvězda atd. V tomto případě sice většinou v menších rolích, ale nutno
podotknout, že od p. Tomana jsem se hodně naučil. Zároveň jsem měl
tu čest spolupracovat s herci jako Otakar Brousek, Martin Štěpánek či
Ivan Vyskočil. Svou nejlepší a nejoblíbenější roli voj. Maršíka ve hře Mlýny Martin Šturma jako železniční zaměstnanec
jsem si vychutnal ve dvorském ochotnickém souboru. Vlastně na jednu v Ostře sledovaných vlacích z roku 2009.
hlavní roli v Hálkově divadle bych málem zapomněl. Bylo to v roce 2005, kdy jsem si přímo na prknech před
zraky diváků řekl své „Ano“ se svou manželkou Martinou Šturmovou. Divadlo dělám velice rád a potlesk od
nadšeného diváka je pro mě tou největší odměnou. Doufám, že láska k němu mi ještě dlouho vydrží.

Jiří Vetešník

Začal jsem s tím na střední škole a stále mě to baví.

Jiří Vetešník jako Kaprál v pohádce S čerty nejsou
žerty z roku 2009.

Radim Keith

K divadlu jsem se dostal zcela náhodou. Kdo říká, že nevěří na osud
a zavrhuje pomyslné jablko, které nepadá daleko od stromu, toho může
překvapit, jako později mne, zcela zásadní informace, že již můj děd
hrával v nymburském ochotnickém spolku. I moji rodičové se potkali
na prknech divadla – shodou okolností ve hře pana Dostála – Výtečníci.
V divadle jsem vlastně od svých patnácti let. Když si chronologicky vzpomenu pár názvů her, byly to jednoaktovky od pana Řehounka, nebo
výtažky z Manon, Hříšný tanec z produkce Honzy Vávry. V tu dobu
dostal divadlo pod svoje područí pan Toman. Když vzpomenu dále, tak
přicházely hry jako Polská krev, Noc na Karlštejně, semaforská Kytice,
Obsluhoval jsem anglického krále, Krásná je Neapol, Bílá nemoc, Romeo Radim Keith jako Polednice v roce 2002
a Julie nebo Slavnosti sněženek. V divadle jsem ale jen nehrál. Někdy v představení Kytice.
byla potřeba režie, někdy hudba nebo scénář. Člověk se má stále co učit, ale když mu je odměnou parta lidí
s dobrou náladou, se kterou pak sehraje pohodové ochotnické divadlo, není nic lepšího.
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Přál bych si, ať se Vám líbí celé ochotnicky sehrané divadlo, ať nevymře a ať se do divadla na nás, hůř
mluvící, sem tam špatně zpívající a trochu nemotorněji se pohybující ochotníky, kteří ale hrají srdcem ve
svém volném čase pro „své“ publikum, vždy rádi vracíte.

Lukáš Toman Paclt

K divadlu jsem se dostal ještě jako Lukáš Paclt ve svých osmnácti
letech. Stalo se tak, když režisér Adolf Toman připravoval muzikál
Divotvorný hrnec. Protože jsem v té době závodně tančil latinsko-americké tance s jeho neteří Terezkou a on pro tento muzikál sháněl tanečníky, tak to snad ani nemohlo dopadnout jinak, než to dopadlo – tančil
jsem v divadle. Od toho okamžiku mě divadlo zcela pohltilo, nadchlo
a okouzlilo, že mu jen s krátkými přestávkami jsem věrný dodnes. Snad
jen ten, kdo již stál na prknech divadla, může pochopit ten pocit, proč to
děláme. Ten pocit strachu a vzrušení, který je vystřídán pocitem absolutního štěstí, když vše dobře dopadne.
Na prknech Hálkova divadla jste mě mohli vidět více či méně hrát
Lukáš Toman Paclt jako Jan Dítě ve hře
v muzikálech, hrách i pohádkách: Divotvorný hrnec, My Fair Lady, Obsluhoval jsem anglického krále z roku
Oklahoma, Výtečníci, Poprask na laguně, Polská krev, Hříšný tanec, 2005.
Limonádový Joe, Postřižiny, Vánoční sen, Betlémská hvězda, Lucerna, Obsluhoval jsem anglického krále,
Ostře sledované vlaky, Loupežník, Romeo a Julie, Bílá nemoc, Šípková Růženka, Aladin, Alibaba a loupežníci,
Ferda mravenec, Žabák princ, Princezna na hrášku, Kocour v botách, Čert a Káča, Princ Bajaja a Broučci.
Mým největším zlomem v „herecké kariéře“ se stala hra Obsluhoval jsem anglického krále. Dodnes
na tu roli rád vzpomínám a jsem za ni moc vděčný také proto, že díky ní jsem se seznámil s hercem
Martinem Štepánkem. Dále si velice cením toho, že jsem se na divadle mohl setkat s pány herci: Radovanem
Lukavským, Ivanem Vyskočilem, Petrem a Martinem Štěpánkem. Doufám, že mi herecký osud přinese ještě
spoustu krásných rolí a že je budu moci hrát s úžasnými kolegy, které v Hálkově divadle mám.

Amálie Votrubová – Stehnová

K divadlu jsem se dostala ve svých dvanácti letech, kdy mou první
divadelní zkušeností bylo účinkování ve hře Petr a Lucie v režii Evy
Hrubé. S Evou jsem se seznámila přes recitační soutěže, kdy mi pomáhala s průpravou. V té době mi zrovinka nabídla, jestli bych nechtěla hrát
ve zmiňované hře. Divadlo mě natolik uchvátilo, že jsem začala navštěvovat dramatický kroužek a připravovala se na studia na škole vyučující
divadelnímu řemeslu.
Po studiích na Vyšší odborné škole herecké už byl jen krůček k působení v divadelním světě mého rodného města Nymburka. Měla jsem to
štěstí, že mi byly nabídnuty rozmanité role v režii zejména Ády Tomana,
které byly vždy krásné a osudové a které jsem měla vskutku ráda. To je Amálka Votrubová v pohádce Šípková
to, co na divadlu fascinuje – možnost převlékat lidské osudy, životy jako Růženka z roku 2009 jako královna.
ponožky, zkusit si život zkoušené kurtizány, zfanatizované nacistické učitelky nebo si splnit dětský sen
a být princeznou. Střídání lidských osudů, studovat psychologii postav, to bylo to, co mě vždy neskutečně
přitahovalo. Divadlo je jiný život, který má svůj tep, tlukot vlastního srdce a to je natolik podmanivé, že
divadlo přežilo všechny nástrahy lidského věku a je tu stále a stále bojuje o to urvat si svého diváka.
Díky působení v hálkovském divadle jsem poznala nespočet lidí, kteří můj život znatelně obohatili a se
kterými byla a je krása pracovat. Jediné, co bych si přála, aby tito lidé zůstali divadlu věrni, nedali přednost
domácímu klidu a gauči u televize, ale stále trápili svá těla a hlavy a pomohli vytvořit další, nový život
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na divadle a dali mi možnost v jejich společnosti zažít krásné chvíle! Nechť to naše jedinečné nymburské
divadlo nadále žije!!!

Karel Schuh

V souboru Hálek jsem poprvé hrál v roce 1954, kdy mě oslovil můj
tehdejší soused Honza Paulů. Věděl, že od osmnácti let pravidelně
zpívám na kůru, a nabídl mi roli ve své pohádce, kam se moje zpívání
hodilo. Už si nevzpomínám, ve které pohádce to bylo, ale ještě asi
se dvěma kolegy jsme vyskakovali oknem ven ze světnice. Vzadu za
scénou bylo připravené doskočiště z matrací, které během představení
někdo dobrácky odnesl, a nevýhoda byla ta, že já jsem vždy skákal jako
první. Představení pro děti pak následovala ještě spousta, ale za své
nejplodnější období považuji účast v širokém poli operet, které patřily
k nejúspěšnějším představením v Hálku. V nich jsem střídavě procházel
rolemi v komparzu i těmi většími. Vzpomínám na Lásku její výsosti, Karel Schuh v operetě Tulák ze sedmdesáOstrov milování, Dcera druhé roty, Srdce v rákosí, Slaměný klobouk a na tých let.
moji nejslavnější hlavní roli v operetě Tulák.
V klasické činohře to byla role radního Koženého v Našich furiantech, Klásek v Lucerně, Hejbalides v Nejkrásnější válce, kde jsem měl za
partnerku Dášu Benešovou – Krejčíkovou. V roce 1980 jsem se odstěhoval do Poděbrad a z časových důvodů jsem musel hraní omezit. Přesto
jsem se objevil v benefičním představení Honzy Paulů v roli loupežníka
Sarky Farky a ve slavném představení Caesar. Z této hry se mi vybavuje
scéna z římských lázní, kde došlo na výpadek textu a nedařilo se nám
to zpátky nahodit. Jediný Honza Paulů neustále nahlas opakoval: „Já
jsem Caesar, já jsem Caesar!“ Myslel to dobře, ale nás to v ten okamžik
ještě víc odbouralo, ale nakonec jsme pochopitelně navázali. Svou životní
roli jsem dostal od Z. Válka v pohádce Ferda mravenec, kde jsem hrál
pavouka a to v období mezi lety 1979 až 2000. Své benefiční předsta- Karel Schuh v roce 1979 jako pavouk
vení jsem absolvoval rolí blázna ve hře Voskovce a Wericha Kat a blázen v pohádce Ferda mravenec.
v roce 1990. V představeních, která režíroval A. Toman jsem se objevil ještě v Divotvorném hrnci, My Fair
Lady a Polské krvi. Dvě posledně zmiňované hry byly zajímavé tím, že se v nich člověk potkal s profesionálními herci a zpěváky.
Kromě Nymburka si také zahraji v divadelním souboru v Poděbradech. V tamním představení Fanfán
Tulipán jsem dostat facku od cikánky. Vše bylo nazkoušeno, ale na premiéře to dopadlo úplně jinak
a musela mi dát facku z druhé strany. Výsledek byl, že od té doby na jedno ucho neslyším. Svého oblíbeného zpěvu se však držím ve sboru dodnes.

Petr Bendl

Můj divadelní začátek byl zajímavý. Kolem roku 1965 se v Nymburce zkoušela nějaká hra od K. Čapka
a potřebovali dětský komparz. V něm jsem se objevil i já, ale jako rušivý element během zkoušek mě tehdejší režisér z představení vykázal, a já tak začal hrát až později. Krásným představením byla komedie Válka
je vůl, jejíž autor hrál s námi, ale později se odstěhoval. Základní děj se točil kolem velitele, kterého se snaží
podřízení a vojáci všemožně oklamat a zesměšnit armádu. V jedné scéně se generálovi ztratí pes a vojáci
mu místo něj přivedou převlečenou kozu a tvrdí, že jde o rasu „Somálský medvědí vichr“. V Hrátkách
s čertem v roce 1987 jsem hrál anděla Teofila a při létání byl zavěšený na tahu ocelovým lankem. Po jedné
zkoušce mě spouštěla dolů dvojice Miloš Kubík s Otou Kolářem. Zastavili mě tak, že jsem byl asi 10 cm nad
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zemí. Ze začátku to byla legrace, ale když šli všichni na oběd, začalo jít
do tuhého. Musím uznat, že taková pestrá zásoba slov a slovních spojení
zněla na nymburském jevišti poprvé a naposled. Jeden ze zmiňovaných,
Miloš Kubík, se při představení O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku zapomněl s kolegou v šatně, takže to museli nějak nahnat. Já jsem sestupoval
z velikého schodiště a oni ve spěchu museli udělat ještě nějaký efekt
s rachejtlí. Ve výsledku z toho byl ohořelý obličej kolegyně Švarcové. Při
zkoušení Kata a blázna v roce 1990 nám říkal režisér Karel Hron hlasem
moudrého muže: „Vy nejste herci, vy jste hráči.“ Abych v tom měl jasno,
zeptal jsem se, co to znamená a moudrý režisér mi odpověděl: „Bendle,
drž hubu, my víme, co jsi zač!“
V roce 2008 za mnou přišel Miloš Kubík, zda bych si nezahrál ve hře Petr Bendl jako malíř Junek ve Slavnostech
Dívčí válka, kterou režíroval V. Špinka. Říkal, že to není nic velkého. Na sněženek z roku 2010.
první zkoušce jsem zjistil, že jde o druhou hlavní postavu knížete Přemysla. Ale zůstal jsem a Válku hrajeme
pořád. Potom byla pohádka Král 3.333 a naposled představení k oslavám Hálku Slavnosti sněženek, kde
jsem si zahrál postavu malíře Junka.

Vít Špinka

Jako školák jsem se na nymburské jeviště dostal během vánoční
besídky v roce 1989 ve scénce o matematice, kde jsem řekl jiné
číslo, než mělo být, což byla docela chyba a na další průběh matematické scénky měla veliký vliv…
Ke konci základní školy jsem začal chodit do dramatického
souboru. Tam jsem napsal krátký scénář k pohádce Lakomá Barka,
kterou jsme hráli. Ve druhém pololetí začala naše učitelka mluvit
o jakémsi skutečném divadle a jednoho dne jsme všichni stoupali
po železném schodišti nahoru do šatny. Tam byl jakýsi pan reži- Vítek Špinka v roce 2010 jako božský pěvec Lumír
sér Zdeněk Válek, který něco povídal, potom si nás Vítek Beneš ve hře Dívčí válka.
začal zkoušet po jednom u klavíru. Rozhodovalo se o rolích do muzikálu Výtečníci. Při zkoušce zpěvu se
záměrem použít mě a spolužáka Martina Lišického těžce narazil. Celý muzikál se tedy upravil tak, aby naše
písničky převzal sbor. Premiéra byla v červnu 1998 a já jsem se stal členem souboru. Výtečníci se hráli
asi dva roky a z prvních budoucích kamarádů a známých jsem poznal Lukáše Paclta, Radima Keitha, Mirka
Fišera, Jardu Šturmu, Věnku Tomšů a manžele Kolářovi. Potom následovalo několik pohádek s J. Bohatou
a hlavně s M. Fišerem, díky kterému jsem měl možnost později poznat budovu divadla po technické stránce
a dozvědět se spoustu věcí o souboru Hálek. V roce 1999 jsem hrál Ferdu mravence při padesáté repríze
této pohádky, v My Fair Lady jsem poprvé zažil profesionální divadlo. Krásné bylo hrát v Lucerně k oslavám
Hálku v roce 2000. Následovala komedie Hoši, dívky a psi a Blázinec v prvním poschodí v režii M. Fišera.
Pod Divadlem hudby jsem si zahrál postavu Peška v Noci na Karštejně se Zuzkou Bacílkovou, v muzikálu
Kdyby tisíc klarinetů to byla postava udavače a v autorské hře Krásná je Neapol jsem většinu času strávil
jako mafián v bezvědomí, ale když jsem se náhodou probral, tak to stálo za to. V rámci oslav 145. výročí
založení souboru jsem se dostal do hry Tvrdohlavá žena v režii Jana Millera s postavou školního mládence
Pěnkavy. Po režisérské stránce jsem takové zkoušení ještě nezažil. Na jeviště jsme šli až tehdy, kdy byl text
jasně usazen a pouze jsme scénovali. Hra byla nazkoušena zhruba týden před premiérou, takže se několikrát přehrála a hledaly se poslední chyby. V roce 2007 jsem hrál Rakváře v Nebi na zemi v režii Z. Válka
a aby nebylo doma divadla málo, oženil jsem se v této době s hereckou kolegyní Ivou Peškovou.
Rok 2008 mi připravil mou první režii komedie F. R. Čecha Dívčí válka v produkci M. Fišera. Vzal jsem si
tehdy hodně z televizního záznamu nastudování Čechova divadla, ale přesto vznikla spousta nových věcí.
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V současné době hraji v Dívčí válce jednu z postav. V roce 2009 jsem s Divadlem hudby zkusil převést na
divadlo filmovou pohádku S čerty nejsou žerty, která baví i dospělé publikum. V průběhu času jsem musel
občas zaskočit za postavu správce, lucifera, čerta Janka a od roku 2011 mi postava knížete pekel zůstala
nadobro. V roce 2010 mě režisér L. Langr obsadil do role Benvolia v Romeovi a Julii. Zatím nejrozsáhlejší
akcí pro mě bylo dělat slavnostní představení ke 150. výročí založení souboru Hálek Slavnosti sněženek od
B. Hrabala, společně s galavečerem a výstavou.
V současnosti se s ostatními hálkovci snažíme, abychom byli, dokud to půjde!
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Nymburská divadelní scéna 2001 – 2010
Pronájmem Hálkova městského divadla Adolfu Tomanovi začalo být divadlo naplno využíváno. Vznikl cyklus
profesionálních abonentních představení, ve kterých byly i hry z jeho vlastní produkce a režie. V roce 2001 to
byla opereta Polská krev a zároveň výročí 800. vystoupení Z. Válka v roli Zaremby. Rok 2002 byl ve znamení
dvou premiér - na jaře Dalskabáty hříšná ves, ve kterých si svou benefici zahrála L. Koláčná rolí Plajznerky a na
podzim známé Hrabalovo dílo Postřižiny, které zahájilo celou řadu budoucích her podle knižní předlohy tohoto
autora. V Postřižinách si Maryšku zahrála členka opery v Plzni B. Slezáková. Následoval Strakonický dudák v roce
2003 a o rok později opereta Na tý louce zelený s novou postavou profesionálního herce Martina Štěpánka. Ten
si zahrál i v roce 2005 v novele B. Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále, a sice roli nymburského měšťana
a generála. Poprvé se ve své hlavní celovečerní roli představil Lukáš Toman Paclt postavou Jana Dítěte.
V roce 2001 soubor Hálek uvedl komedii v režii M. Fišera Hoši, dívky a psi. M. Ropek slavil úspěch s další
komedií Poprask na nymburské laguně a Vodním družstvem, později s Ženitbou. Jiří Beneš představil muzikálovou parodii Limonádový Joe. Režiséry pohádek byli M. Fišer s Popelkou a J. Bohata s příběhy o Cipískovi
a Kašpárkovi. Krátký čas po roce 2000 ještě fungoval Hálkovský pohádkový podzim, ale postupem času zanikl
a plně ho nahradil cyklus pohádek v režii a produkci A. Tomana. Toto období by se dalo považovat za stagnaci
divadelního souboru Hálek, ale je složité toto označení považovat za správné a oprávněné, když drtivá většina stávajících členů souboru plynule začala hrát v představeních A. Tomana. V roce 2004 vyšel v týdeníku
Nymbursko článek, zda se dožije Hálek dalších narozenin. Bylo svoláno několik členských schůzí a zaznívaly
výkřiky: „Jak to bude?“ a „Co s tím?“ Kriticky se pohlíželo i na situaci stávajícího výboru souboru Hálek, jehož
většina byla zaměstnána v divadle u pana Tomana. Velice palčivým a mnohokrát diskutovaným tématem byla
také finanční odměna pro herce, kterou začal A. Toman vyplácet za své hry. Plánovačů různých hálkovských
ozdravných teorií bylo mnoho, ale chyběli ti, kteří by je mohli uskutečnit.
Nové Divadlo hudby připravilo v roce 2002 hru Noc na Karlštejně za režijní spolupráce M. Fišera. Velice
úspěšným představením se stala Kytice divadla Semafor a její dobrou úroveň pochválil i autor hudby Ferdinand
Havlík. O dva roky později to byl muzikál divadla Semafor Kdyby tisíc klarinetů. V roce 2005 se představil
další muzikál Filip a Kateřina.
V roce 2005 slavil Hálek své 145. výročí založení. Členy nového výboru byli, mimo jiné, Petr Čech a Eva
Hrubá, kteří se podíleli na dramaturgickém plánu a realizaci oslav. Ty tvořil slavnostní galavečer s čestnými
hosty M. Kubáčkovou a M. Fišerem, poezií J. Rychetské a E. Hrubé, vzpomínkou na pohádku Ferda mravenec
v režii V. Špinky a nechyběla módní přehlídka. Oslavy se převážně nesly ve znamení poezie. Následovalo představení Sonety – Láska básníkova, autorské představení E. Hrubé Vyhoštěný anděl, klubový pořad Role – ty
a kompletní nastudování Manon Lescaut. Na realizaci těchto pořadů se podílela E. Hrubá a P. Čech. Jedinou
odchylkou od poezie byla česká klasika J. K. Tyla Tvrdohlavá žena, kterou režíroval profesionální herec Jan
Miller. Hlavní roli ztvárnila členka souboru Hálek Věra Dittrichová.
V září 2006 nastoupil Adolf Toman na pozici náměstka ministra kultury Martina Štěpánka a provozovatelem divadla se stal dlouholetý člen souboru Hálek Miroslav Fišer, který doposud v divadle pracoval pro A.
Tomana. Na podzim tohoto roku A. Toman ještě uvedl premiéru rockového muzikálu Balada pro banditu,
kde hlavní role ztvárnili J. Kříž a Š. Fidrantová. V listopadu 2006 uvedlo Hálkovo městské divadlo premiéru
komedie Blázinec v prvním poschodí v režii M. Fišera a v roce 2007 to byla pohádka Ženich pro čertici.
Následovala úspěšná komedie F. Ringo Čecha Dívčí válka na jaře 2008, na které si svou režisérskou premiéru
odbyl Vítek Špinka a ve které se po mnoha letech vrátil na prkna člen souboru Petr Bendl. Hra se uvedla
dvakrát v Nymburce, na slavnostech divadelního léta v Liberci a v Poděbradech, v obci Křenek a velice zajímavé bylo hrát v nápravném zařízení v Jiřicích, které zprostředkoval představitel tehdejšího Lumíra M. Kubík.
V tomto roce opět vyvstala otázka, kdo bude dalším provozovatelem divadla. Do závěrečného kola se dostali
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tři zájemci. Stávající provozovatel Miroslav Fišer, Radim Keith a Adolf Toman. Na závěrečné rozhodnutí se
čekalo opravdu dlouho a kvůli nejasnostem, odkládání rozhodnutí a nakonec záměru vybrat nového provozovatele uprostřed zaběhnuté sezóny vznikla dokonce petice na zachování stávající vedení divadla. Rada města
nakonec rozhodla, že novým provozovatelem bude od 1. ledna 2009 znovu Adolf Toman.
V roce 2007 uvedla E. Hrubá premiéru hry Vlastimila Venclíka Hašler, aneb co ty na to, národe? Následovala
pohádka fantazie Pojďte s námi do pohádky. Divadlo hudby představilo na nymburském posvícení pohádku
Jak Kašpárek vysvobodil krále Honzu a v roce 2008 svou první autorskou hru Krásná je Neapol od J. Vetešníka
a R. Keitha. V této hře se objevila i píseň Federicovy olejovky v podání T. Březiny, která byla diváckým lákadlem na další reprízy. Začátek roku 2009 patřil obnovené premiéře Kytice a následné převedení filmové
pohádky S čerty nejsou žerty v režii V. Špinky. Postupem času začalo představení ukazovat, že se těší velké
obliby i u dospělých diváků.
Kromě Divadelního souboru Hálek, Hálkova městského divadla a Divadla hudby se objevila i další tělesa.
Mezi ně patří pořad Zrcadlení duší, které představuje autorskou i klasickou poezii, hudbu, drama a výtvarné
umění v podání široké palety interpretů. Dále je to divadelní soubor nymburského gymnázia JeLiTa, recitačnědramatické seskupení Vějíř kolem básníka Aleše Misaře, velice osobitá tvorba krátkých filmů Pampam show
z dílny Jiřího Vetešníka a Večery v klubu dvojice J. Kříže a D. Šitavance.
Po svém druhém nástupu na místo provozovatele nymburského divadla uvádí v roce 2009 A. Toman opět
hru od B. Hrabala Ostře sledované vlaky a obnovuje své první představení uvedené v Nymburce Divotvorný
hrnec. V hlavních rolích se objevují všichni jako v roce 1998, pouze postavu vodníka Čochtana hraje místo
Z. Válka J. Miller. Ten také režíruje další hru v produkci A. Tomana Loupežník. Současně s celovečerními
hrami vzniká řada úspěšných pohádek, nejčastěji od autora J. Tepera. K oblíbeným a často opakovaným
patří Čert a Káča, Princ Bajaja nebo Vánoční sen, ve kterém se objevila další profesionální herecká tvář Ivana
Vyskočila. Dalších dvou nových premiér dostál Ferda mravenec, kterého poprvé v historii režíroval namísto
Z. Válka J. Bohata a A. Toman. Ze své historické role také zmizel dlouholetý pavouk K. Schuh, kterého nahradil
P. Procházka a později P. Pištěk. Role brouka Pytlíka zůstala J. Šturmovi, který se v případném dalším nastudování chystá postavu přenechat novému nástupci. Jak hry, tak pohádky jsou uváděny na četných zájezdech.
V říjnu 2009 režíruje A. Toman Čapkovu Bílou nemoc v moderní úpravě L. Langra. Postavu Dr. Galéna hraje
J. Teper, který se v pozici herce ocitá poprvé od roku 1984. Maršál Martina Štěpánka byl poslední rolí, kterou
na nymburském jevišti vytvořil. Ladislav Langr režíruje na začátku roku 2010 klasiku W. Shakespeara Romeo
a Julie ve své úpravě a v produkci A. Tomana. Stejně jako v Loupežníkovi se v hlavních rolích představili
absolventi vyšší herecké školy O. Pšenička, B. Kolářová a J. Albrecht. Působivou roli Tibalta vytvořil Lukáš
Toman Paclt, ve vedlejších rolích se objevili členové divadelního souboru JeLiTa a ostatní hálkovci. V květnu
vzniká v režii A. Tomana příběh J. Řehounka k 700. výročí příchodu kněžny Elišky do Nymburka. Výpravná
akce s loděmi a rytířským průvodem za účasti členů souboru Hálek se odehrává pod nymburskými hradbami.
Obnovené premiéry se v roce 2010 dočkala i Balada pro banditu. Na podzim má premiéru nová pohádka
J. Tepera Broučci, kde velice efektně působí takzvané létací scény. Předvánoční čas patří dílu stejného autora,
premiéře nové pohádky Betlémská hvězda. Při popisování tohoto divadelního období je potřeba zmínit fakt, že
za působení Adolfa Tomana jako provozovatele Hálkova divadla, došlo k mnoha stavebním úpravám a rekonstrukcím budovy. Například šlo o přemístění zvukařské kabiny z balkonu dolů do přízemí, instalaci nových
sedadel v hledišti, zlepšení akustiky, rekonstrukci foyer a vytvoření malé komorní scény, rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí, rekonstrukci tahů a jevištní techniky, obnovu hlavního vchodu do divadla z Tyršovy
ulice apod. Finanční prostředky na tyto úpravy byly získány z různých dotací a za přispění města Nymburka.
Jednou z posledních úprav, které souvisí s okolím budovy divadla, byla rekonstrukce bývalé kaple a její zpřístupnění pro veřejnost. Do budoucna se uvažuje o jejím propojení vnější zasklenou chodbou s divadlem.
Divadelní soubor Hálek uvedl v roce 2007 hru Voskovce a Wericha Nebe na zemi v režii Z. Válka, která
v sedmdesátých letech slavila v Nymburce i jinde úspěchy. Hlavní role patřili M. Kubíkovi, T Březinovi
a J. Vetešníkovi. Bylo to po delší době samostatné celovečerní představení souboru Hálek a bylo na škodu, že
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dosáhlo pouze dvou repríz na domácí scéně a žádného zájezdu. M. Ropek se po několika letech vrátil k režii
a ve spolupráci se S. Triantafillou zrealizovali představení Jeppe z vršku s J. Šturmou v hlavní roli. V letech
2008 a 2009 vznikl jediný projekt souboru Hálek, autorská pohádka J. Paulů Král 3.333 (původní název byl
Námluvy princezny Georgíny) v režii M. Fišera. V roce 2009 byla svolána členská schůze souboru Hálek, na
které odstupující ředitelka MěKS Nymburk Věra Svobodová vyzvala Hálek k větší samostatné činnosti a volbě
nového aktivního vedení souboru, který má v příštím roce oslavit 150. výročí působení. Do výboru DS Hálek
byl zvolen R. Keith, L. Toman Paclt, E. Hrubá, P. Jeník a V. Špinka.
Do oslav v roce 2010 bylo zařazeno několik akcí: prvotně představení podle povídek B. Hrabala Slavnosti
sněženek v režii V. Špinky, představení Krysař v režii R. Keitha a P. Štychové, hra Divadla hudby Jak ulovit
knížete v režii J. Vetešníka, slavnostní galavečer s ukázkami her, vyprávěním pamětníků, promítáním dobových
dokumentů v režii V. Špinky, výstava fotografiií a dokumentů na nymburské radnici. Hra Slavnosti sněženek
byla úspěšná, dvakrát se hrála jako celovečerní představení, dvakrát jako školní představení, dvakrát na zájezdu
v Radouni v rámci divadelního léta, v Rožďalovicích na zámku, v rámci tradiční akce Hrabalovo Kersko v lesním
ateliéru Kuba a velice působivým zážitkem bylo její provedení v lesní hospůdce Hájenka v Kersku, kde vznikla
před lety její filmová podoba. V této hře se po letech objevil člen souboru Stanislav Kubín ve vydařené roli
mistra od salámů. V závěrečné bilanci oslav je potřeba zmínit, že nedošlo na realizaci hry Krysař a byla místo
ní uvedena hra Dívčí válka v režii V. Špinky. Toto představení budilo od svého prvotního nastudování v roce
2008 zájem diváků, který trvá i od konce roku 2009, kdy bylo odkoupeno z produkce M. Fišera a nazkoušeno
v částečné herecké obměně jako představení souboru Hálek. Její obnovená premiéra se konala v bránickém
divadle v Praze, následoval zájezd do zámku v Pardubicích, do Kostelní Lhoty v rámci letního hudebního festivalu a do Kamenného Zboží. V listopadu 2010 se tato hra opět uvedla v nymburském divadle. Na příští rok už
jsou naplánované další reprízy. Křest almanachu o nymburské kulturní scéně a souboru Hálek za období 1980
– 2010 byl posunut na měsíc únor 2011, aby bylo možné dostatečně zaznamenat celý rok 2010.
Pro představu nezasvěcených nebo pro příslušníky starší divadelní generace je zapotřebí ještě trochu
osvětlit aktuální stav nymburské divadelní scény. Městské kulturní středisko Nymburk je doposud zřizovatelem Divadelního souboru Hálek Nymburk. To znamená, že každý rok mu jsou, podle možností, poskytnuty
finanční prostředky na realizaci projektů, na které byla předložena žádost s rozpočtem. Výtěžky z představení
následně pokrývají pronájem divadelního prostoru při zkouškách a samotném hraní, dopravu na zájezdech,
údržbu kostýmů, nákup kancelářského materiálu, foto a video služby, poplatky za autorská práva her apod.
Stejným způsobem funguje i Divadlo hudby.
Oproti jiným divadelním souborům je situace v Nymburce trochu kuriózní. Nejčastěji tu byla, kromě Divadelního
souboru Hálek, popsána i další dvě tělesa. Jedním je Divadlo hudby, které má stejného zřizovatele a existenční
podmínky jako soubor Hálek a druhým je subjekt Hálkovo městské divadlo, které představuje současného
provozovatele a nájemce divadla Adolfa Tomana a je soukromou komerční záležitostí. Navenek vystupují tyto
organizace samostatně, ale oku trochu pozorného diváka nemůže uniknout fakt, že se v jejich hrách a představeních objevují stejné tváře a jména na propagačních materiálech. Je tomu skutečně tak, protože je nemožné, aby
fungovaly tři samostatné divadelní soubory ve městě takové velikosti jako je Nymburk. Proto se hlavní herecká
základna prolíná mezi těmito tělesy a každá má pochopitelně své skalní členy - jinak tomu ani nemůže být.
Na závěr vyprávění o posledním zmapovaném období nymburské divadelní scény v této publikaci bych
čtenářům rád připomněl, že cílem všech tří bloků byla snaha co nejstručněji popsat skutečné, a v této chvíli
už můžeme říci, historické události.
Poznámka: Z důvodu maximálního zachování autenticity jsou články k jednotlivým pořadům v kapitole Nymburská
divadelní scéna 2001 - 2010 uvedeny v původním znění a neprocházely jazykovou úpravou. Datum u názvu článku
představuje datum vydání týdeníku Nymbursko, Nymburského deníku, týdeníku Polabské listy, internetového zpravodajství nebo datum premiéry či obnovené premiéry představení. V případě většího rozsahu článku došlo k jeho
zkrácení a zachování podstatné části týkající se souboru Hálek.
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2001

16. 1.

Premiéra pohádky otevřela divadlo

2001

24. 1.

Začala druhá série pohádek

Hálkovo divadlo sehrálo o víkendu první představení
v novém roce, pohádku Šípková Růženka. Její režie se
ujal Adolf Toman, písničky, které na jevišti zazněly, složil
Jiří Beneš.
Kdo zná klasický příběh o Růžence zakleté v šípkovém trní, byl příjemně překvapený úpravou klasické
předlohy. Děj pohádky se zrychlil a objevila se v něm
i nová postava Kašpárka, který se přímo podílí na vývoji
pohádky. „Pohádkový příběh je krátký, a tak jsem do
něj vymyslel postavu Kašpárka. Trochu se na něj pozapomnělo, proto bych ho rád v dětských představeních
obnovil. Letos vystoupí v Růžence, příští rok bych ho rád
vmísil alespoň do dvou pohádek,“ řekl ředitel divadla
a režisér Adolf Toman. Kašpárek by podle něj měl dodat
dětem odvahu, aby se nebály do představení zapojit.
„V sobotu se to podařilo. Několik jich vyšlo mezi herce na
jeviště. Dívky se učily tančit, chlapci si vyzkoušeli, zda by
Plakát od J. Kolářové k pohádkovému podzimu 2001.
mohli pomoct princi s vysvobozováním princezny.“
V hlavní roli Růženky děti mohly vidět Terezu Tomanovou, coby princ se představil Jaroslav Kříž. Roli
Kašpárka si s chutí zahrál Lukáš Paclt, královské rodiče Miloslav Mejstřík a Bronislava Kuželová.
Reprízu pohádky mohou dětští diváci zhlédnout ještě v sobotu 19. a 26. ledna, v neděli 20. ledna s ní
nymburští ochotníci hostují v poděbradském divadle Na Kovárně.
Cyklus sobotních představení pro děti bude pokračovat dál, v únoru pohádkou Honza a kouzelná fazole,
jejíž jedna část bude mít i anglickou verzi. V březnu se dětské publikum může těšit na premiéru pohádky
Žabák princ, o krutém princi a jeho napravení. Aprílovému počasí zájemci budou moci uniknout při pohádce
Františka Hrubína Kráska a zvíře. Letos se v Hálkově divadle bude hrát celkem deset pohádek.

V sobotu 20. ledna přineslo Hálkovo městské divadlo nymburskému dětskému publiku první z druhé
série pohádek. Klasický příběh o Sněhurce a sedmi trpaslících nastudoval domácí divadelní soubor Hálek již
na 13. ledna, pro nemoc herců však musel být odložen. V repríze ji uvede ještě po dvě následující soboty.
Jako v úle to hučelo ve zcela zaplněném hledišti, když zlá královna poslala myslivce zabít svou nevlastní
dceru, protože byla krásnější, než ona. Zrcadlo již neříkalo krutovládkyni, že je nejkrásnější v celé zemi
a všiml si toho také princ, který se do Sněhurky
(Tereza Tomanová) okamžitě zamiloval. Se stoupajícím napětím, to když se královna dozvěděla,
že Sněhurka stále žije, a donesla jí do chaloupky
sedmi roztomilých trpaslíků otrávené jablko, však
celé publikum rázem ztichlo. Dětské oči udiveně
sledovaly, jak oklamána usnula krásná a hodná
dívka věčným spánkem a radost jim vrátil teprve
princ, který ji našel a polibkem ze zakletí vysvobodil. Odměnili ho za jeho čin obrovským potleskem.
V závěru představení herci zjišťovali, kdo z dětí má
svátek nebo narozeniny - Jůlince, které bude tento
týden 6 let, předali bonbóny a zazpívali jí písničku. Sněhurka (T. Tomanová) a sedm trpaslíků, 2001.
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V únoru bude seriál představení pro nejmenší pokračovat pohádkou ,,Dlouhý Široký a Bystrozraký“, v březnu
se mohou těšit na ,,Kocoura v botách“ a v dubnu jim určitě udělá radost ,,Princezna na hrášku“.

2001

28. 2.

Profesionálové i amatéři v Polské krvi

Na kouzlo podmanivých melodií a známých písní vsadil režisér Adolf Toman, když pro Hálkovo divadlo
v Nymburce nastudoval známou operetu Oskara Nedbala ,,Polská krev“. Do čtyř hlavních rolí pozval profesionální
herce, ostatní obsadil z toho nejlepšího, co nabízí nymburská scéna. V úterý 20. února proběhla premiéra a diváci
se dobře bavili.
Před představením poděkoval Adolf Toman starostovi města Ladislavu Kutíkovi za podporu a připravované zkulturnění prostranství před divadlem
a ten oznámil, že se předsedovi rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny, panu Vlastimilu Tlustému,
podařilo prosadit do státního rozpočtu finanční dotace
pro modernizaci nemocnice v Nymburce, na dokončení podchodu v Lysé nad Labem, již zrealizovanou
modernizaci zimního stadionu v Poděbradech a také
pět milionů korun na rekonstrukci Hálkova městského
divadla. Pan poslanec Tlustý k tomu poznamenal:
„Parlament vám jen do okresu vrátil sedmdesát pět
tisícin procenta daní, které jste vy všichni odvedli.“
A pak už dirigent Jiří Beneš taktovkou odmávl první Vilma Cihelníková, Miloš Guth a Simona Prasková v operetě Polská krev
tóny kouzelné hudby Oskara Nedbala. Romantický z roku 2001.
naivní příběh o tom, jak šikovná venkovská dívka Helena polepšila a naučila pracovat flamendra a sukničkáře Bola,
je z rodu současných prostoduchých telenovel a snad proto slaví i dnes, po více než tři čtvrtě století od svého
vzniku, u diváků úspěchy. Lidé se chtějí bavit a odpoutat se od každodenních starostí a rádi se na chvíli stanou
účastníky velkého varšavského plesu, kde dámy šustí róbami a pánové bankovkami, i vesnických dožínek s tančící
chasou. A přičteme-li k tomu chytlavé písně. . .
Barbara Slezáková (Opera Plzeň) v roli Heleny Zarembové, Simona Prasková (Divadlo ABC) jako Wanda Kwasiňská,
Helena Cihelníková (Hudební divadlo Karlín) její matka a Miloš Guth (Opera Plzeň) komický mladý Popiel, samozřejmě po pěvecké stránce inscenaci „drželi“, ale domácí Jarda Kříž v roli Bola Baraňského a Zdeněk Válek v roli
Jana Zaremby, kteří měli zasloužené potlesky na otevřené scéně, ale i František Bárta jako Popiel senior vedle nich
nezapadli, právě naopak. Ani představitelé ostatních drobných rolí diváky nezklamali. Pro milovníky operetního
žánru připravilo Hálkovo městské divadlo hezkou podívanou.
Oskar Nedbal: ,,Polská krev“, Hálkovo městské divadlo Nymburk, režie Adolf Toman, dirigent Jiří Beneš, scéna
Jaroslava Kolářová, kostýmy Helena Bohatová, choreografie Jiří Ševčík, premiéra 20 února 2001, nejbližší reprízy
27. února, 6., 15., 22. a 29. března.
Vstupenka pro dárce
Že lze i reklamu dělat tak, aby přinesla prospěch, dokázal pan Adolf Toman, producent nově nastudované operety Oskara Nedbala ,,Polská krev“ v Hálkově divadle v Nymburce. Jako „fór“ si vymyslel, že v souznění s názvem
divadelního představení by bylo dobré uspořádat v den premiéry odběry krve. A povedlo se. Hozenou rukavici
zvedlo sedmnáct dobrovolných dárců, mezi nimiž dali dva podesáté a pan Zdeněk Horáček z Poděbrad dokonce už
stodvaadevadesátkrát. Šest obětavců se odhodlalo darovat krev prvně, mezi nimi byl například redaktor Blesku Jan
Doležal ze Sokolče a sám iniciátor akce Adolf Toman. Všichni dárci dostali zdarma vstupenku na večerní premiéru
a od divadelního upíra a jeho dvorních dam malé občerstvení. A pokud jste se nemohli zúčastnit tohoto stylového
odběru, můžete přijít v pátek 23. března po osmé hodině do Handicapcentra Srdce Na Ostende v Poděbradech.
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2001

14. 3.

Nenechte si ujít operetu

,,Polská krev“ v režii a produkci Adolfa Tomana, byla po ,,My Fair Lady“ jeho druhým představením, které
zaujalo a bylo téměř bezchybné.
Vynikající výkony profesionálních herců (Barbara Slezáková, Miloš Guth - členové Plzeňské opery, Simona
Prasková - Divadlo ABC, Helena Cihelníková - Karlín) zcela splynuly s výkony amatérů. Nejlépe si vedl Zdeněk
Válek, jeho podání písně Diplomat strhlo diváky ke skandování. Dále i Jaroslav Kříž, který měl velké obavy, zda
se vyrovná profíkům, zvládl premiéru na výbornou. Repríza byla horší, ale myslím, že vina připadla především
špatnému ozvučení celé Nedbalovy operety. Zvuk byl mimořádně špatný, zkresloval pěvecké výstupy, přehlušoval hudebníky. Velká škoda, protože opereta je založena především na zpěvu a ozvučení. Vím, že je to velmi
náročné, je nutné prostě vědět a umět. Věřím, že v dalších reprízách bude zvuk a tím i zpěv a hlasy herců
kvalitní. Velice se mi líbily scény „Dožínky“, „Požehnání krásné zemi“, které působily až chorálními zpěvy,
pěkné bylo vystoupení opilých hráčů karet, jejichž zpěv se podobal skandované poezii a perfektně zapadal
do sebe. Škoda přeškoda, že choreografie, především v prvním dějství, byla stejná a zase stejná. Myslím si, že
návrat k operetě v době „řádění“ všemožných muzikálů je výborný počin a smekám klobouk před precizním
sehráním všech aktérů tohoto představení. Opravdu vše šlapalo na jedničku. A ty chybičky, které se objevily,
lze přeci prostě a jednoduše napravit. Přeji hodně diváků. Překvapilo mne, že pan Zdeněk Válek po všech
bitvách znovu hraje. Na otázku proč odpověděl velice stroze: „Vrátil jsem se kvůli divadlu.“ I tak je to dobře.

Polská krev, 2001, D. Krejčíková - Benešová, F. Bárta, V. Cihelníková, Z. Válek, B. Slezáková, J. Kříž, S. Prasková, M. Guth, P. Kolban, T. Březina, J.
Bohata, R. Keith a K. Schuh.

2001

7. 4.

Princezna na hrášku, Kocour v botách

A. Votrubová - Stehnová v Princezně na hrášku z roku 2001.

Kocour v botách, 2001, T. Tomanová, J. Bohata a L. Habart.
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2001

19. 4.

Poosmisté na jevišti

2001

23. 5.

Hálek má premiéru

JUBILEJNÍ POLSKÁ KREV ZDEŇKA VÁLKA
Zdeněk Válek oslavil 10. dubna při desáté repríze operety ,,Polská krev“ na scéně Hálkova městského
divadla v Nymburce své osmisté vystoupení na prknech, která znamenají svět. Po představení byl zavalen
květinami a gratulacemi od přátel a vděčných diváků.
Poslední, desáté představení operety ,,Polská krev“, uvedlo Hálkovo městské divadlo v Nymburce ve
čtvrtek 12. dubna. I když se s ní soubor neloučí, neboť na podzim už má režisér Adolf Toman naplánováno
několik hostování, a to i ve velkých kamenných divadlech.
Už proto, že se jednalo o domácí derniéru, mělo trochu výjimečný a slavnostnější charakter, s děkováním
všem, kteří se o realizaci inscenace zasloužili, mimořádné však bylo pro představitele role Jana Zaremby - Zdeňka
Válka. Jen málokterému amatérskému herci se poštěstí oslavit tak vysoký počet odehraných představení. Zdeněk
Válek stál na jevišti osmsetkrát. Věrní divadelní diváci si jej jistě vybaví v ,,Maškarádě“, ,,Tulákovi“, ,,Tvrdohlavé
ženě“, ,,Nebi na zemi“, ,,Lucerně“, ,,Vojně a míru“, ,,Mikuláši Dačickém“, ve skvělé hře ,,Casanova na duchcovském
zámku“, docela nedávno v roli vodníka v ,,Divotvorném hrnci“, z poslední doby jako režiséra ,,Výtečníků“ a pohádek ,,Ferda Mravenec“ či ,,Kubula a Kuba Kubikula“, kde si zahrál laskavého medvědáře. Role Jana Zaremby
v Nedbalově operetě ,,Polská krev“ je pro vyzrálého herce s příjemným hlasem, ve spojení s podmanivými melodiemi, opravdovou lahůdkou. A Zdeněk Válek se s ní vyrovnal v téměř profesionální kvalitě a s úžasným šarmem.
Ne náhodou měl potlesky na otevřené scéně a po písni ,,Jsem diplomat“ jej diváci za pomoci partnerky Barbary
Slezákové (Helena Zarembová) vyvolali zpět ze zákulisí. Stejnou píseň musel zopakovat v úplném závěru svého
benefičního představení, po dlouhé děkovačce, při níž ho přátelé zahrnuli květinami a poblahopřát mu přišel
i starosta města Ladislav Kutík. S hezkým přáním přišel jeho někdejší divadelní kolega Honza Rachlík ml.: „Za
celou svoji divadelní rodinu Rachlíků mám dvě přání: abys to dotáh na tisícovku a abych se toho dožil!“ Podobné
gratulace zazněly ten večer ze stovek úst: „Ještě hodně krásných rolí, Zdeňku!“

Divadelní soubor Hálek Nymburk představí ve
čtvrtek 24. května od 19. 30 hodin na domácí
půdě své nové představení. Jedná se o veselohru
Paula Vandenbergha „Hoši, dívky a psi“ v režii
Miroslava Fišera.
V pěti jevištních obrazech, které diváky zavedou do provinčního města nedaleko holandského
Amsterodamu, hrají Radim Keith, Martin Lišický,
Vítek Špinka, Jaroslav Prejza, Roman Šťastný, Petr
Čech, Miroslav Fišer, Jan Rambousek, Iva Pešková,
Blanka Fišerová, Petra Štychová a Miroslava
Vaníčková.

2001

30. 5.

Z. Válek jako Zaremba s B. Slezákovou v operetě Polská krev.

Hoši, dívky a psi

Režiséru Mirkovi Fišerovi se podařilo to, co nymburský divadelní spolek Hálek už dávno potřeboval: dát
dohromady partu mladých lidí, kteří se do amatérského divadla pustili s obrovskou chutí. Dramaturgický
výběr komedie Paula Vandenbergha „Hoši, dívky a psi“ se ukázal šťastným. Skupina studentů, kteří v koleji
tráví za trest prázdniny, nachází po nudě, nicotnostech, hádkách a rvačkách nový smysl života - pomáhat potřebným lidem. I když k tomu zvolí nezákonné prostředky, pohnutky a výsledky jejich konání jsou
natolik dobré, že se za podpory veřejného mínění nakonec vyhnou trestu. Zpracování komediální předlohy
souboru, jak se říká, sedlo. Když se skvěle baví herci na jevišti, velmi snadno naváží kontakt s divákem.
A tak se ve čtvrtek 24. května hlediště Hálkova divadla, bohužel zaplněné jen zpola, otřásalo smíchem
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a v závěru odměnilo protagonisty zaslouženým potleskem na několik opon. Jediné, co se dá mladému souboru vytknout, jsou určité problémy některých herců s jevištní řečí a příliš silná hudba přehlušující hezky
zpívané písničky. Rovněž textová předloha by snesla více škrtů. To se dá ale napravit už pro první reprízu,
která je plánována na 11. června.

2001

11. 7.

Toman předložil bilanci

2001

8. 8.

Začala rekonstrukce Hálkova divadla

Už rok hospodaří Adolf Toman v Hálkově divadle. Tomuto
období předcházel čas svárů a rozporných občanských
názorů na to, zda svěřit městský kulturní stánek fyzické
osobě. Rozhodnutí ve prospěch režiséra Tomana bylo podmíněno zprávou o hospodaření, která bude předložena po
roce jeho působení v divadle. Tuto skutečnost připomněli
zastupitelé města na nedávném veřejném zasedání. V této
chvíli již bilance existuje a společně s ní průvodní dopis,
který je adresován právě zastupitelům města.
„Doufám, že jste zaznamenali výrazné změny v programech Hálkova městského divadla a zvláště ve frekvenci
různých žánrů představení,“ uvádí se v dopise. Za minulou
sezonu bylo uskutečněno 120 představení. Vaši nejmenší měli možnost navštívit každou sobotu divadlo
a zhlédnout deset titulů klasických pohádek. Divadlo bylo dáno k dispozici s minimálním pronájmem na
různé akce ZŠ, Skautu, ZUŠ a zdarma pro koncerty internátní zvláštní školy. Rádi bychom v tomto trendu
pokračovali i v příštích sezonách a věříme, že sezona, kterou nabízíme, bude ještě úspěšnější než minulá.
Podařilo se nám zorganizovat vesnice a městečka v okolí Nymburka díky autobusovým svozům a zvýšené
reklamě, takže můžeme s uspokojením říci, že Hálkovo městské divadlo není jen městským, ale stává se
významným kulturním centrem celého regionu. Mimo lokální představení soubor zaznamenal úspěchy na
profesionálních scénách, jako je divadlo Mladá Boleslav, Kolín, Čáslav, Kutná Hora, Nový Bor, Česká Lípa
a další.“
To je bilance kulturní, její úspěch je ovšem vykoupen zvýšenými náklady provozními. O sedmdesát
tisíc stouply proti hospodaření Městského kulturního střediska výdaje za propagaci, o třiačtyřicet tisíc za
telefony, o třináct tisíc za poštovné, o téměř dvaadvacet tisíc za pojistné a pětadevadesát tisíc za provoz
a leasing vozidla. „Hlavním důvodem finanční ztráty a potřeby vyšší dotace ze strany města jsou zvýšené
náklady nejen vlivem zvýšeného provozu, ale hlavně vlivem zvýšeni cen energií o zhruba 40 procent, hodnotí Adolf Toman důvody ztráty. Výdaje za elektrickou energii jsou vyšší o 104 tisíce korun, za dodávku
tepla a teplé vody bylo zaplaceno více o 135 tisíc korun.
Celkové náklady převyšují hospodaření MěKS o 581 tisíc. Ovšem například na mzdách ušetřilo divadlo
27 tisíc korun. Adolf Toman se nároku na mzdy zcela vzdal.
„Díky mé iniciativě město dostalo dotaci milionů korun na rekonstrukci divadla,“ uvádí závěrem bilanční
list. „Takže vás budeme moci přivítat v září 2001 v nově opravené budově s návazností na příští rok, kdy
nám další dotace umožní zrekonstruovat interiéry.“
Pavla Kukalová

Hálkovo divadlo bude mít od půlky září novou fasádu včetně střechy, dveří, oken a požárních zařízení.
V první fázi vnitřních úprav se počítá s renovací požárních klapek nad jevištěm s protipožárními nátěry
všech konstrukcí, zrenovovány budou také toalety.
Budova divadla nebyla velice dlouho udržována. V loňském roce ji město poskytlo do užívání režiséru a producentovi Adolfu Tomanovi. Ten pomohl pro rekonstrukci divadla sehnat dotaci pěti milionů, s nimiž se počítalo
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na venkovní i vnitřní úpravy. Podle předběžných předpokladů zažádal ředitel radnici o dotaci 1 milionu 200 tisíc
korun a konečná suma, kterou dostalo divadlo v první fázi, byla 800 tisíc. „Rozdíl obou částek, tedy 400 tisíc
korun, byl rozdíl ve vstupních nákladech na energie a topení. Město nakonec rozhodlo o investicích do venkovních úprav. Pan starosta říká, že je sice hezké mít nové sedačky a krásně vymalované divadlo, ale když potom
zatéká střechou i okny, tak to nemá cenu,“ konstatoval Toman. Na příští sezónu se počítá s investicí tří milionů
korun. Ta by měla pokrýt konečnou fázi úprav Hálkova divadla. Předpokládané datum ukončení renovace je
1. září příštího roku. Nová sezóna je zajištěna včetně předprodeje a abonentních vstupenek.

2001

5. 9.

Divadlo zahájí sezónu později

2001

19. 9.

Slavnostní večer otevřel divadelní sezónu

2001

17. 10. Poprask na nymburské laguně

2001

24. 10. Nymburským ochotníkům se premiéra komedie povedla

Hálkovo divadlo kvůli zpoždění prací na opravě budovy nezahájí sezónu podle původního plánu, tedy
v pondělí 17. září, ale o pár dnů později. První abonentní představení, které mělo publikum v tomto termínu
vidět, museli pořadatelé přesunout na začátek října. „Přesný termín včas oznámíme. Ostatní představení
abonentního cyklu zůstávají samozřejmě beze změn,“ uvedl Miroslav Fišer z Hálkova divadla. „Zájemcům
o abonentní vstupenky na hry, dětská představení i koncerty tímto oznamujeme, že je ještě několik vstupenek volných a že je tedy možné si je v předprodeji zakoupit,“ dodal Fišer.

Minulé úterý se v penzionu Panorama konal za přítomnosti senátora Jiřího Lišky a dalších hostů z řad společenského a kulturního života slavnostní večer k zahájení divadelní sezóny Hálkova městského divadla Nymburk.
Celým galavečerem provázel přítomné hosty ředitel divadla a hlavní hostitel, režisér a producent Adolf Toman.
Mezi příjemnou hudbou proběhla módní přehlídka, ukázky společenských tanců a úryvek z muzikálu ,,Kočky“.
Do začátku divadelní sezóny, dostalo Hálkovo divadlo novou fasádu včetně střechy, dveří, oken a požárních zařízení. Při prvním představení se nymburským divákům představí v úterý 25. září Divadelní společnost Josefa Dvořáka ve hře ,,Jeppe z vršku“. V pátek 28. září je na programu představení Divadelního
spolku Hálek ,,Hoši, dívky a psi“, o den později repríza pohádky ,,Kocour v botách“. Předprodej vstupenek
je do dokončení prací na divadle přesunut do pokladny městského kulturního střediska.

Divadelní soubor Hálek v pátek premiérově uvede komedii ,,Poprask na nymburské laguně“. Tak se jmenuje úprava klasické komedie z 18. století italského autora Carla Goldoniho, kterou nastudoval Divadelní
soubor Hálek v režii Miroslava Ropka. Premiérově ji uvede v pátek 19. října v 19.30 hodin. Ve veselohře
o třech dějstvích se objeví písně Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého ,,Ach ta láska nebeská“, ,,Co jsem měl dnes
k obědu“, ,,Kapitáne, kam s tou naší lodí“ a další.
Hrají. Jaroslav Šturma, Lenka Koláčná, Tereza Tomanová, Martin Lišický, Jaroslav Kříž, Jiří Bohata, Sylva
Triantafillou, Gabriela Šimková, Lenka Hušnerová, Miloslav Mejstřík, Jana Šturmová, Lukáš Paclt, Pavel Procházka
a v alternacích Miroslav Ropek nebo Patrik Hasan. O hudební doprovod se stará Vítek Beneš a Stanislav Kříž.

Divadelní spolek Hálek v pátek v nymburském divadle publiku premiérově představil svou novou hru,
situační komedii italského dramatika Carla Goldoniho, kterou doplnil o klasické písničky Jiřího Suchého
a Jiřího Šlitra. Děj navíc autoři inscenace zasadili do nymburského prostředí. Odtud také její název ,,Poprask
na nymburské laguně“. Úskalím amatérských představení nezřídka bývá výběr vhodné látky, Goldoniho hry
jsou však osvědčenou sázkou na jistotu. Roztomilá situační komedie s jednoduchou dějovou linkou, nabitá
vtipnými gagy navíc nymburským ochotníkům v čele s režisérem Miroslavem Ropkem vyloženě sedla.
Jako šťastný se ukázal také nápad obohatit děj známými písničkami, které přímo na jevišti doprovázeli
hudebníci Vítek Beneš (klavír) a Stanislav Kříž (kontrabas). Také herci zvládli své role na výbornou. Přestože
dynamická veselohra se čtrnácti postavami a v podstatě bez jasných hlavních hrdinů nedává jednotlivým
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protagonistům příliš prostoru vyniknout, dá se říci, že se premiéra obzvláště vydařila Gabriele Šimkové,
Sylvě Triantafillou, Jiřímu Bohatovi a Lukáši Pacltovi. Jmenovat by se ale pochopitelně dali i další. Vždy
výborný Jaroslav Kříž má tentokrát málo času k rozehrání a totéž platí o Jaroslavu Šturmovi, který vzbudil
smích publika už jen svým vstupem na jeviště. Komedie se Hálkovcům určitě povedla. Jen dialogům, či
spíše handrkování po italsku, by neškodilo trochu ubrat na rychlosti, aby diváci stačili „pochytat“ všechny
repliky. Repríza ,,Poprasku na nymburské laguně“ se v Hálkově divadle uskuteční ve čtvrtek 25. října.

2001

7. 11.

,,Limonádový Joe“ dnes v Hálku

2001

11. 11. Koňská opera měla premiéru

Divadelní spolek Hálek dnes v premiéře uvede hudební komedii Jiřího Brdečky ,,Limonádový Joe, aneb
Koňská opera“. Ve známém parodickém příběhu o příkladném pistolníkovi a jeho zhýralých sourozencích
hrají: Jaroslav Kříž, Pavel Kolban, Dáša Benešová, Tereza Tomanová, Tomáš Březina, František Bárta. Režie
se ujal Jiří Beneš. Začátek je v půl osmé. Zítra hraje Hálkovo divadlo ,,Limonádového Joa“ v rámci abonentního cyklu. Začátek je také v 19:30 hodin.

Muzikál ,,Limonádový Joe“ měl premiéru na prknech Hálkova divadla. Nikdo z obecenstva nebyl zastřelen, herci padli všichni. Známá kovbojka třicátých let Jiřího Brdečky ,,Limonádový Joe, aneb Koňská opera“
v nastudování Divadelního spolku Hálek měla minulou středu v nymburském divadle premiéru.
Pod režijním vedením Jiřího Beneše (který současné vedl i divadelní orchestr) vytvořil soubor naprosto
excelentním způsobem veselou parodii na hollywoodské sériově vyráběné kovbojky třicátých let s mnoha
prvky groteskního humoru, zvládl zpracování na divadelních prknech velmi dobře. Po známém filmovém
zpracování to nebyl zrovna lehký úkol. V takřka naplněném hledišti to během celého představení vřelo.
Původní záměr autora - aby byla legrace - se doslova naplnil. Napomohla tomu jak nadsázka a spousta
nesmyslů, tak skvělé zpracování kostýmů a kulis. Atmosféru saloonu s mnoha výstřely střídala přírodní
scenérie s kaktusy. V hlavní roli se představil jako Limonádový Joe Jaroslav Kříž se svým pronikavým

Limonádový Joe, 2001, v horní řadě zleva: P. Kolban, T. Tomanová, J. Kříž, D. Krejčíková - Benešová a F. Bárta.
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tenorem, Pavel Kolban přesvědčivě nahradil filmového křiváka Horáce Miloše Kopeckého, naivní
Winifred ztvárnila Tereza Tomanová a ani Dagmar
Benešová nezůstala se svým uměním pozadu,
když jako Tornádo Lou sváděla erotické hrátky
s mužskou částí saloonu. Tvůrci představení velice
dobře zvolili ozvučení zpěvních částí hry. Všichni
zpívající herci měli na sobě upevněny malé mikrofony, takže bylo všemu velice dobře rozumět. Jako
amatérský soubor Hálkovci velice dobře obstáli
i přesto, že celou dobu představení pili Kolalokovu
limonádu. Reprízy: čtvrtek 15. listopadu, pátek
16. listopadu, začátky v 19.30 hodin.

Limonádový Joe, 2001, F. Bárta, S. Kubín, T. Březina a M. Kubálek.

2001

27. 11. Hálkovci opakují italskou komedii

2001

12. 12. Divadlo chystá dobročinnou akci

2002

23. 1.

Hned dvakrát během týdne budou mít zájemci možnost zhlédnout komedii Divadelního spolku Hálek
,,Poprask na nymburské laguně“, která měla premiéru minulý pátek. Poprvé to bude zítra a poté v sobotu
27. října. Obě představení v Hálkově divadle začínají v 19.30 hodin.
V sobotu 27. října ve 14.30 hodin navíc nymburské divadlo uvede pohádku Adolfa Tomana ,,Princezna
na hrášku“.
Ve středu 31. října DS Hálek reprízuje holandskou komedii ,,Hoši, dívky a psi“ v režii Miroslava Fišera.
Začíná v půl osmé.

Benefiční představení komedie ,,Poprask na nymburské laguně“ v podání nymburských ochotníků připravilo na středu 19. prosince Hálkovo divadlo. Akce se koná ve prospěch dětských domovů v Milovicích
a Nymburce. Představení začíná v 19:30 hodin, už od 14 hodin však v rámci akce začne prodej vánočních
kaprů, stromků a vánočních svícnů před divadlem za asistence vodníků, rybářů a kostýmovaných herců.
Každý, kdo si koupí kapra, dostane zdarma vstupenku na ,,Poprask na Laguně“ a skleničku svařeného vína.
V 16 hodin zazpívají děti ze základních škol a Dětského domova
vánoční koledy. „Přijďte se pobavit, zazpívat si koledy, koupit si kapra
a tím pomoci dětem z dětského domova“ zvou organizátoři. Zároveň
děkují všem, kteří věnovali kapry i víno pro akci, která se bude opakovat ve dnech 20. a 21. prosince.

Noc na Karlštejně měla premiéru

Premiéru hudební komedie Jaroslava Vrchlického Noc na
Karlštejně uvedli minulou středu v nymburském divadle místní
ochotníci z Divadla hudby. Muzikál s notoricky známým námětem
o králi Karlu IV. a lásce, která si žádá důkazy, sledovalo téměř naplněné hlediště.
Zejména svými pěveckými, ale i hereckými party v něm příjemně překvapili Radim Keith v roli Petra, krále cyperského a Zuzana
Bacílková, coby neteř purkrabího Alena. Hlasově dobře zvládli obtížné
zpívané části hry. Vyrovnaným partnerem jim byl i Jaroslav Šturma
jako bavorský vévoda Štěpán. Na výkonech ostatních členů souboru
se místy projevila premiérová nejistota i menší sžití s textem.
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Noc na Karlštejně, 2002, P. Lebduška jako
zbrojnoš.

Představení v režii Miroslava Fišera, v němž se o hudební spolupráci postarali Radim a Stanislav Keithovi,
však jako celek působilo sevřeně a dočkalo se uznalého potlesku publika. Repríza Noci na Karlštejně se
uskutečnila ve čtvrtek, znovu ji celý soubor uvede v nymburském divadle ještě 29. ledna.

Divadlo hudby připravilo Noc na Karlštejně

Příběh o zamilované manželce českého krále, která
hledá v převlečení důkaz jeho lásky, se stal vhodným
námětem pro dnešní premiéru Divadla hudby.
Pod režisérskou taktovkou Mirka Fišera se v hlavních rolích hudební komedie Jaroslava Vrchlického Noc
na Karlštejně představí Mirek Novák a Mirka Vaníčková
jako královský pár, Mirek Fišer, coby arcibiskup Arnošt
z Pardubic, a v roli odvážného mladého páru Aleny
a Peška uvidí diváci Zuzku Bacílkovou a Vítka Špinku.
O hudební spolupráci se postarali Radim a Standa
Keithovi.
Představení Noc na Karlštejně začíná v 19.30 hodin.
Repríza se uskuteční zítra a 29. ledna.

2002

30. 1. 	Hálkovo divadlo zkouší Hrabalovy
,,Postřižiny“

Hálkovo divadlo začíná zkoušet Hrabalovy ,,Postřižiny“. Román
o nymburském pivovaru, rodině Bohumila Hrabala i rázovitých
postavách malého města bude mít netradiční, muzikálovou
podobu. Dvacet písní o Nymburku, pivě a místních hospodách
připomene předválečná léta. „Písně jsme vkomponovali do děje,
aby příběh zlehčily, dodaly mu pohyb i atmosféru,“ uvedl režisér
Adolf Toman, který na inscenaci spolupracuje s autorem hudby
Jiřím Benešem. O texty se postaral Jan Jelínek.
Dojem co největší autenticity by měla vytvořit hudba stylizovaná
do 30. let spolu s originálními předměty zapůjčenými z nymburského
Hrabalova muzea. Samotný text ,,Postřižin“ prošel některými úpravami. Do inscenace Adolf Toman připsal scény, které jsou převzaté
z dalších Hrabalových knih, protože text ,,Postřižin“ byl pro divadlo Setkání dvou Pepinů, divadelního Jaroslava
příliš krátký. „Nejvíce jsem čerpal z ,,Městečka, kde se zastavil čas“. Šturmy a filmového Jaromíra Hanzlíka.
Na jevišti se objeví třeba scéna na Žofíně se slečnami,“ řekl Toman. Roli Francina, správce pivovaru, by
měl hrát pražský herec Petr Štěpánek, krásnou paní
pivovarníkovou Barbara Slezáková, sólistka Plzeňské
opery. Ukřičeného Pepina Jaroslav Šturma, který se
v okolí Nymburka již proslavil výstupy z této role.
„Do představení se zapojí i celá stará garda, která
bude hrát pana Knížka, Navrátila, Zálabu a další,“
dodal Toman. ,,Postřižiny“ uvidí diváci premiérově
v nymburském Hálkově divadle 13. března. I slavná
komínová scéna bude součástí představení, přestože Honza a kouzelná fazole, 2002, M. Mejstřík, S. Triantafillou, M. Lišický,
Z. Bacílková - Kloučková a P. Štychová.
její řešení na jevišti není jednoduché.
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2002

13. 2.

Pohádkový Honza se na nymburském jevišti učil anglicky

2002

27. 2.

Lid se dá oklamat vždy, obecenstvo nikdy

2002

7. 5. 	Nymburrští ochotníci hrají
Dalskabáty

Po lednové premiéře ,,Šípkové Růženky“, si nymburští ochotníci připravili pohádku ,,Honza a kouzelná fazole“.
Pohádka, jejíž premiéra byla před téměř zaplněným hledištěm Hálkova divadla uvedena v sobotu, představila
jednu zvláštnost: hlavní hrdina kromě obrů potkal i dívku, která mluvila anglicky. Podle ředitele divadla a autora
úprav Adolfa Tomana se tak stalo proto, aby si děti uvědomily, jak důležitá je znalost cizích jazyků.

Titulní citát lze použít jako motto zatím posledního pořadu
,,Dialog“, ve kterém se představili osobnosti společenského
života v Nymburce. Pořad připravuje město Nymburk, Městské
kulturní středisko s nymburskou Komerční bankou. Za velmi
dobré účasti diváků se 20. února představil Zdeněk Válek,
amatérský herec tělem i duší, který pro nymburský spolek
Hálek vytvořil na tři stovky rolí, mnoho režií a dal souboru kus
své invence. Léta soubor držel nad vodou, i když mnohým byl
trnem v oku, nelze mu upřít, že jeho jméno zůstane zapsáno
v historii Hálku. Zasloužil by si, aby to bylo jen v dobrém.
Společně s kolegou Pavlem Procházkou a muzikantem
Vítkem Benešem mezi povídáním a vzpomínáním Válek zazpíval, škoda, že ne v pohodě, písně ,,Granáda“, ,,Missisipi“, ,,Já se Soutěž monologů, Kutná Hora 1988, Z. Válek s vítěznou
dnes dopoledne žením“. Jeho hlasový fond je ale vynikající. ukázkou ze hry Maškaráda.
Předvedl několik monologů Lemontova ,,Maškaráda“, Shakespearův ,,Hamlet“ (Polonius) a úryvek z Dačického.
Škoda, že v prostředí zcela nedivadelním možná zapůsobila nervozita nebo tam nebyla ona prkna znamenající
svět, protože krásné úryvky se zdály být místy neprožité. Ale to neodráží skutečnost, že Zdeněk Válek je jedním z nejlepších herců Divadelního spolku Hálek. Na otázku, kterou z postav hrál nejraději, odpověděl: „Salieri,
Casanova, Doolittle, Dačický“ A co by si chtěl zahrát? „Cyrana.“ Byl to hezký večer a nezbývá než popřát, aby
roli Cyrana ve své amatérské divadelní společnosti mohl připsat do svých pamětí.
Eva Hrubá

Nymburský divadelní spolek Hálek se minulé úterý představil
na domácích prknech v premiéře pohádkové komedie Jana Drdy
,,Dalskabáty hříšná ves“. První repríza byla na programu ve čtvrtek, další nymburští ochotníci uvedou ve čtvrtek 16. května.

2002

24. 9. 	Divadlo oblékne červený samet

Přes půl milionu korun investovala nymburská radnice do
opravy železné protipožární opony v Hálkově městském divadle.
Podle slov starosty Nymburka Ladislava Kutíka se uskutečnila protipožární revize, která ukázala nutnost výměny pohonu opony
a její opravu. „Protipožární železná opona dostala nové motory
a mechaniku, po které jezdí. Výměnou pohonů se zrychlil její
pohyb. Dále dodavatelská firma vyměnila vrátek a ještě je potřeba
upevnit kladky nad jevištěm a vyměnit dřevěný rám za železný,“
uvedl ředitel divadla Adolf Toman a dodal, že divadlo konečně
splňuje všechny protipožární parametry. V rámci letošních úprav
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Plakát od J. Kolářové z roku 2002.

bude také vyměněna hlavní opona. „Má být z červeného sametu a podle projektu je barva stejná, jako na
nových sedačkách, které jsme nechali nainstalovat v loňském roce. S novou oponou počítáme tak okolo
Vánoc,“ řekl Toman.
Další práce na rekonstrukci divadla budou pokračovat až po vypršení smlouvy s cestovní kanceláří
Monatour, která momentálně sídlí v prostoru hlavního vchodu do divadla.

2002

10. 10. Jak měl Rumcajs Cipíska

Jak měl Rumcajs Cipíska, 2002, horní řada zleva: P. Procházka, L. Horčic, B. Fišerová, P. Štychová, L. Paclt, S. Triantafillou, M. Mejstřík, J. Habartová - Štychová, J. Šturma, M. Kubík a V. Špinka, dolní řada zprava: J. Jeník, I. Pešková - Špinková a J. Peťura.

2002

27. 11. Nymburské Postřižiny opět ožily

Premiéru muzikálu Jana Jelínka Postřižiny na motivy Bohumila
Hrabala, v nastudování divadelního spolku Hálek, uvedlo Hálkovo
městské divadlo v Nymburce.
Nové nastudování nymburských Postřižin uvedlo v premiéře
nymburské Hálkovo městské divadlo. Pod vedením režiséra Adolfa
Tomana měl divadelní soubor velice těžkou pozici. Postřižiny samy
o sobě patří ke klasickým dílům naší soudobé literatury a zásluhou filmové podoby se staly notoricky známými nejen u čtenářské veřejnosti. Muzikálové zpracování s hudbou Jiřího Beneše
a výmluvnou scénou Adély Houžvičkové však neubralo nic na osobitém kouzlu pivovarského prostředí včetně všech nymburských
figurek. Téměř čtyři stovky diváků měly možnost sledovat krásnou
a všemi obdivovanou paní správcovou Maryšku v podání Barbary
Slezákové nebo Pavla Kolba na v roli Francina. Jako každá premiéra, i tato přinesla pro herce řadu nečekaných situací, se kterými si museli poradit přímo na jevišti. Každým extempore si však Postřižiny, 2002, J. Šturma a B. Slezáková jako
Pepin s Maryškou na pivovarském komíně.
vysloužili velký potlesk obecenstva.
Asi nejvíce byli diváci zvědaví na Jaroslava Šturmu, který se mistrovsky zhostil zřejmě nejkouzelnější
role Postřižin, nahluchlého a věčně řvoucího strýčka Pepina. „Roli jsme dostali už v lednu, ale zkoušky na
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pódiu začaly daleko později,“ řekl Pepinův představitel Šturma. Měl velice těžkou úlohu, protože lidé
mají v paměti vynikajícího filmového Pepina Jaromíra
Hanzlíka. „Každá role je těžká, když ji neumíte, ale
potom už to není tak hrozné. Snažil jsem se hrát sám
za sebe a nikoho nenapodobovat. Pepinova role se mi
hrála dobře, i když jsem měl po nějaké době problém
s hlasivkami“, konstatoval Šturma. Repríza muzikálu
Postřižiny v Hálkově městském divadle čeká diváky
3., 5. a 17. prosince.

2002

28. 11. Ochotníci převyprávěli Kytici

Parta mladých lidí z Divadla hudby premiérově
představila publiku v nymburském Hálkově divadle
semaforskou Kytici.
Nymburk - Divadlo hudby MěKS Nymburk uvedlo
čtyři balady ze semaforské Kytice. Parta mladých lidí,
z nichž téměř polovina stála poprvé na prknech, jež
znamenají svět, připravila divákům v Hálkově městském divadle příjemnou podívanou.
Erbenova Kytice, která v Semaforu v režii Jiřího
Císlera měla premiéru před 30 lety, byla určitě nejúspěšnější inscenací pošlitrovského období tohoto divadla. Jiří Suchý převyprávěl, přebásnil a „přeložil“ do
slovníku sedmdesátých let 20. století jeden ze základních kamenů české poezie století devatenáctého.
Hálkovo divadlo tleskalo hudebním i pohybovým kreacím nymDivadlo hudby z původních šesti balad nastudo- Plné
burských ochotníků z Divadla hudby. Premiéra Kytice se vydařila.
valo čtyři - Svatební košili, Zlatý kolovrat, Polednici M. Novák a J,. Novotná - Havelková.
a Bludičku, kterou k Erbenovu dílu „dopsal“ Jiří Suchý. O režii se postarali Tomáš Březina a Radim Keith.
Radim spolu se svým otcem upravili a počítačové nahráli Havlíkovu muziku. A nahráli ji tak opravdově, že
vyzněla jako kdyby v orchestřišti spolu s dirigentem hráli muzikanti živě. „Hudební úprava byla minimální,
pouze dostala současné aranžmá,“ řekl Tomáš Březina. Podobně bylo zasahováno i do textu, do kterého
Divadlo hudby přidalo pouze pár
„aktuálních fórků“.
Kytice byla čtvrtou hrou,
kterou novodobé Divadlo hudby
nastudovalo. A všichni její protagonisté se na tom herecky
a především pěvecky velmi
dobře podíleli. Vyzdvihnout
určitě zaslouží výkony Gábiny
Šimkové ve Svatební košili,
Mirka Nováka a i Tomáše Březiny
a Radima Keitha v Polednici. Ve
Svatební košili byla i nejlépe Kytice, 2002, autor hudby Ferdinad Havlík Kytice, 2002, M. Vaníčková a R. Keith jako bludička
a poutník.
zvládnuta scénografie, kde cel- a G. Šimková po premiéře.
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kovou atmosféru podtrhla jednoduchá a funkční scéna. Tomáš Březina spolu s ostatními celkem zvládl
i neplánovanou technickou závadu, během představení se totiž zasekla opona. A možná právě proto
závěr inscenace vyzněl trošku nervózně a staticky. Talentovaná parta mladých lidí současného Divadla
hudby, kterou dělat divadlo bezesporu baví, by si dle mého názoru zasloužila odbornou výpomoc.
Protože i divadlo amatérské je dnes výrazovými prostředky trochu někde jinde. Přesto necelé dvě hodiny
strávené v jejich společnosti nebyly pro diváky v zaplněném Hálku ztraceným časem, což taky patřičně
ocenili potleskem nejen při děkovačce.

Jana Křížová

2003

2. 2.

Alibaba a loupežníci

Alibaba a loupežníci, 2009, M. Ropek, P. Douděra, J. Šturma, K. Šonská,
P. Pištěk a M. Mejstřík.

2003

Kašpárek a Šmidra v černém hradu, 2003, P. Procházka, V. Štych,
L. Habart, I. Pešková - Špinková, V. Špinka, J. Šturma a P. Pištěk.

10. 10. 	Kašpárek a Šmidra v černém hradu

Jak se stal Rumcajs loupežníkem, 2003, K. Šonská a V. Štych
jako víla a vodník.

Plakát k pohádce z roku 2003.
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2003

8. 12.

Stakonický dudák měl premiéru

Premiéru známé pohádky Josefa Kajetána Tyla Strakonický dudák
v nastudování domácího divadelního souboru v režii Adolfa Tomana
mělo včera na programu nymburské Hálkovo divadlo. Hlavní roli
dudáka Švandy ztvárnil Jaroslav Kříž. Celkem se v klasické inscenaci na
jevišti objeví na pětatřicet herců. „Tylova hra má stále co říct a vypovídá
o české povaze. Navíc české klasiky není v současnosti dost, na jevištích
je vidět málo. Přitom na ní stojí naše kultura,“ říká ke klasické předloze režisér Toman. Původně se měl po boku nymburských divadelníků
i Radovan Lukavský, podle Tomana se, ale omluvil kvůli zaneprázdněnosti. K souboru by se ale mohl připojit v lednu. Reprízu Strakonického
dudáka má divadlo na programu v sobotu 18. prosince.

Strakonický dudák, 2003, F. Bárta a J. Kříž.

Strakonický dudák, 2003.

2004

7. 1. 	V Hálku má zítra premiéru Vodní
družstvo v Polabí

Situační komedii Josefa Štolby Vodní družstvo nastudoval soubor nymburského Hálkova divadla. V režii Miroslava Ropka ji divákům představí v domácí premiéře ve čtvrtek v 19.30 hodin pod
názvem Vodní družstvo v Polabí.
Děj satirické hry o českém životě, která je podle tvůrců představení přes svůj pokročilý věk až nečekaně aktuální, je zasazen do
menšího okresního města, a jak autoři napovídají, možná i polabského. V inscenaci se představí ochotníci Zdeněk Piskáček, Petr Čech,
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Vodní družstvo, 2004, P. Pištěk jako regulační inženýr.

Gábina Šimková, Petr Pištěk, Martin Šturma a další. Divadelní představení Vodní družstvo bylo na prknech
nymburského divadla uvedeno už v prosinci roku 1928. Tehdy ho nastudoval soubor zdejšího gymnázia.
Vznik nové inscenace Vodní družstvo v Polabí podpořila nymburská radnice a Středočeský kraj. Reprízu
naplánoval soubor na 22. ledna.

2004

14. 1.

Ochotíci na premiéře excelovali

2004

10. 3.

Nová nymburská opereta má zítra premiéru

Povedlo se! Tak by mohla znít hodně stručná
charakteristika nového představení nymburských ochotníků Vodní družstvo v Polabí, které
si ve čtvrtek odbylo premiéru na domácí scéně
Hálkova divadla.
Tvůrci představení pod taktovkou režiséra
Miroslava Ropka měli šťastnou ruku jak s volbou
stařičkého, ale až překvapivě aktuálního textu
Josefa Štolby, který napasovali na Polabí, tak
s obsazením postav.
Jakmile se protagonisté situační komedie
naladili na správnou provozní teplotu, hráli jako
život a příliš netrpěli ani premiérovými neduhy.
Jazyky jim nepletla nervozita, ani poměrně lingvisticky náročný text hry o „vychcánkovství“
v české povaze.
Dá se také konstatovat, že téměř všichni
herci se do svých postav trefili takřka suverénně.
Přestože je inscenace kolektivní dílo a činili se
opravdu všichni, nelze než vyzdvihnout výkony
Petra Čecha v roli inženýra Silvestra Cirkla,
Gábiny Šimkové jako Boženky, Sylvy Triantafillou
v roli manželky radního a Šárky Čiperové jako
Aurélie Cafourkové. Pořekadlo, že není malých
rolí, dokazovaly „Lili a Meme“, Jana Eliášová
a Aneta Plzáková, a především Miloslav Mejstřík,
jemuž nadmíru sedla role čeledína Roberta
Vosyky.
V neposlední řadě je třeba pochválit také obecenstvo, které se sešlo v hojném počtu a pozorně
reagovalo na dění na jevišti. Je patrné, že ochotnické divadlo je v Nymburce stále ještě nepřehlédnutelnou společenskou událostí a s Vodním
družstvem i dobrou zábavou. O tom se lze jistě
přesvědčit i na repríze 22. ledna.

Premiéru komické operety Járy Beneše Na tý louce zelený má zítra soubor nymburského Hálkova divadla. Do nové inscenace producent a režisér Adolf Toman obsadil kromě místních ochotníků renomované
profesionální umělce. Role hajného Štětivce se zhostil Martin Štěpánek, v roli profesora Bulfínka diváci
uvidí člena plzeňské opery Miloše Gutha, jako jeho partnerku herečku Stelu Lekešovou a v roli majitelky
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lesního panství v Nymburce dobře známou operní pěvkyni Barbaru Slezákovou.
Účast přislíbila i Jaroslava Obermeierová, která se k souboru připojí později.
„Zatím má velký záskok v Praze, ale za tři týdny by měla nastoupit.“ uvedl režisér.
Divadelní kostým oblékne právě i Adolf Toman, v operetě si zahraje nadporučíka
Horowitze. „Původně jsem měl pražského herce, ale zkouší totéž v karlínském
divadle s Josefem Zímou, takže odřekl. „Nakonec jsem to vzal já.“, osvětlil producent, režisér a herec v jedné osobě návrat na jeviště.
Přípravu premiéry mírně zkomplikovala zdravotní indispozice Martina Štěpánka,
který je podle režiséra Tomana už připraven naskočit do finální fáze přípravy.
Čtvrteční premiéra komediální operety Na tý louce zelený začíná v Hálkové
divadle v půl osmé večer.

2004

17. 3.

Opereta měla premiéru

Několikaminutovým aplausem publika skončila ve čtvrtek v Hálkově divadle premiéra domácího divadelního souboru, který nastudoval komickou operetu s písničkami Járy Kohouta Na tý louce zelený. Režisér Adolf Toman vsadil při obsazení rolí
tý louce zelený, 2004,
na několik profesionálních umělců a nutno říct, že šťastně. V roli hajného Štětivce Na
K. Šonská a J. Kříž jako vesniexceluje Martin Štěpánek, herecky se „podařili“ i specialisté na operní zpěv a v nepo- čanka a Ing. Miláček.
slední řadě také domácí ochotníci, kteří rozhodně nezaostávají. U divadla platí, že udělat dobrou komiku,
frašku nebo parodii je často oříšek tvrdší, než by se na první pohled zdálo. Pokud jde ještě o operetu, platí
to dvojnásob. Tvůrci a protagonisté Na tý louce zelený to zvládli na jedničku a zdá se, že kvalita hálkovských
inscenací se zpěvy a pod režisérskou taktovkou Adolfa Tomana má stále stoupající tendenci. Pokud by někdo
měl strach z myslivecké tématiky nebo až příliš „tradičních“ melodií, měl by vědět, že v první řadě jde o dobrou zábavu, která místy pořádně zaměstnává bránici.
Může se o tom přesvědčit už zítra na první repríze.

Na tý louce zelený, 2004, Petr Štěpánek a Jana Habartová - Štychová.

2004

17. 3.

Divadlo hudby premiérově uvedlo Klarinety

Nymburské Divadlo hudby mělo včera po uzávěrce vydání v Hálkově divadle premiéru svého nového
představení, hudební komedie Kdyby tisíc klarinetů. Parta mladých lidí, z nichž někteří na divadelních
prknech stojí poprvé, sáhla pod režijní taktovkou Radima Keitha do semaforské dílny. V „Klarinetech“ zní
celkem čtrnáct písní a poprvé v novodobých dějinách Divadla hudby hraje více než dvacet herců v jedné
inscenaci. Hra Kdyby tisíc klarinetů byla zfilmována před čtyřiceti lety a patří mezi to nejlepší, dnes už
legendární dvojice Suchý Šlitr. Ve filmové verzi se představila tehdejší plejáda mladých hvězd, z nichž
některé na uměleckém nebi září dodnes. Jako například Eva Pilarová. Karel Gott, Hana Hegerová, nebo
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třeba režisér Jiří Menzel a v neposlední řadě Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Z některých písniček se staly evergreeny
a slavnou Terezu zpívá Waldemar Matuška dodnes. První repríza je naplánována na úterý 23. března.

2004

24. 3.

Cirkus Blecha

Plakát k pohádce Cirkus Blecha v režii
M. Ropka, 2004.

2004

24. 3.

Nymburské Klarinety si diváka najdou

Premiéru hudební komedie ,,Kdyby tisíc klarinetů“ v podání nymburského Divadla hudby sledovaly
v Hálkově městském divadle necelé tři stovky diváků. Ač premiérové představení provázela tréma, někdy ne
úplně čistý zpěv a hlavně problémy se zvukem, dostalo se účinkujícím zaslouženého potlesku.
V předvečer premiéry bylo Hálkovo divadlo obléháno vojskem. Nebylo to však jedno z opatření pro zvýšení bezpečnosti naší země, ale připomenutí že se večer hraje semaforská hudební komedie ,,Kdyby tisíc
klarinetů“. V té si v jednoduché a funkční scéně zahrálo více než dvacet převážně mladých lidí a někteří
stáli na prknech, jež znamenají svět, poprvé. „Trému jsem měl první větu, pak už ne,“ řekl po premiéře Míla
Vaníček, který na jevišti stál také poprvé a obstál dobře. Byl naprosto přirozený a má i komediální talent.
Ten má určitě, už trochu ostřílený, Tomáš Březina, který předvedl výkon, na nějž jsme u něj zvyklí. Další,
kdo není nováčkem, je Mirek Novák a myslím, že je čím dál lepší. Na jevišti se umí pohybovat a dobře, tak
jako další protagonistka hry Zdenka Šranková, zpívá. Ale obdiv si určitě zaslouží všichni, protože věnovat
se amatérskému divadlu není věcí jednoduchou.
„Klarinety“, jak řekl jeden z protagonistů, „se
rodily v bolestech“, a na premiéře to bylo znát.
Největším problémem byl zvuk, vypadávaly mikroporty, což způsobilo, že některé písničky, nebo jejich
část, nevyzněly úplně nejlépe, a tím pádem hudba
někdy byla mnohem hlasitější, než zpěv. Ten občas
ujel ne zrovna do správných tónů. „Měli jsme bohužel
pouze tři zvukové zkoušky,“ řekl po představení zvukař a režisér v jedné osobě Radim Keith.
Větší počet zkoušek by si nezasloužil pouze zvuk,
ale představení vůbec. Možná, že by si napříště
Divadlo hudby nemělo stanovovat předem pevný termín premiéry, aby byl čas vše pořádně nazkoušet Kdyby tisíc klarinetů, 2004, M. Novák a J. Novotná - Havelková.
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a doladit. Nadšení a chuť všech něco dělat je dobrá a velmi důležitá, ale to bohužel nestačí a možná by nebylo na škodu požádat
některého ze zkušených režisérů o radu a o pomoc.
Přes to všechno si „Klarinety“ určitě najdou svého diváka, kterému na pozadí humoru a písniček určitě neujde jedna z hlavních
myšlenek hry, a to, že by na světě bylo mnohem lépe s hudebními
nástroj než se zbraněmi.

2004

31. 3. 	Hrabalovy Postřižiny pod Palmovkou

V kalendáriu kulturních akcí věnovaných nedožitým devadesátým narozeninám Bohumila Hrabala má své místo i muzikál
,,Postřižiny“. V Praze bude poprvé uveden tuto neděli v libeňském Divadle pod Palmovkou. Muzikál na motivy stejnojmenné
Hrabalovy novely vznikl přímo v „městečku, kde se zastavil čas“,
tedy v Nymburce. Už druhou sezonu ho úspěšně uvádí tamní
Hálkovo městské divadlo v režii a produkci Adolfa Tomana,
hudbu složil Jiří Beneš, libreto je dílem Jana Jelínka. ,,Postřižiny“
patří k těm inscenacím, ve kterých Toman, zkušený divadelnik,
zběhlý v řemesle u nás i v Kanadě, zdařile kombinuje herectví Postřižiny, 2002, B. Slezáková jako Marie Hrabalová.
amatérů z místního spolku s výkony hostujících profesionálů (v nymburských ,,Postřižinách“ jsou to
Barbora Slezáková a Pavel Kolban jako Maryška a Francin). Nymburská scéna i libeňské divadlo jsou
osudově spjaty s Hrabalovým jménem. V Nymburce hrávala už spisovatelova matka, nadšená ochotnice,
v Libni strávil Hrabal několik let jako kulisák. Nedělní představení ,,Postřižin“ v Divadle pod Palmovkou
začíná v 19 hodin, ještě předtím jsou diváci zváni na ochutnávku nového piva z nymburského pivovaru
s názvem Bogan.

Postřižiny, 2002, V. Dittrichová a L. Habart jako nymburská měšťanka
a malý Bohumil Hrabal.

2004

6. 4.

Ženitba, 2004, vzadu režisér M. Ropek.

Ochotnící zkouší Gogolovu Ženitbu

Klasickou komedii Nikolaje Vaslljeviče Gogola zkoušejí v těchto dnech nymburští ochotníci pod režisérskou taktovkou Miroslava Ropka. Divákům ji mají v premiéře představit 5. května. Do hlavních rolí Jedné
z nejhranějších veseloher na domácích i zahraničních scénách režisér obsadil hosty, poděbradskou herečku
Janu Pospíšilovou (na snímku druhá zprava) a Jiřího Jeníka ze Sadské. Děj komedie se točí okolo chystané
ženitby vládního rady, starého mládence, kterou organizuje jeho přítel. Jestli však ke svatbě s vybranou
nevěstou dojde, prozradí v květnu ochotníci v Hálkově divadle.
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2004

14. 7.

Dožije se Hálek příštích narozenin ?

Dělá něco Hálek, nebo ne? Má fungující výbor? Proč Hálkovci, kteří „dělají“
pro Adolfa Tomana, splývají s jeho souborem a nikdo si ani nevzpomene,
že jde o divadelní spolek Hálek? Tyto otázky byly hlavním bodem nedávné
mimořádné veřejné schůze spolkového výboru. Na té se řešilo jediné: proč
divadelní spolek přestal de facto fungovat a proč, když někteří Hálkovci
hrají v představeních ředitele nymburského divadla Adolfa Tomana, není
spolek uváděn na plakátech. Skutečností je, že posledním představením
nymburského Divadelního spolku Hálek byla pohádka ,,Kašpárek a Šmidra v temném hradu“, kterou
Hálkovci uvedli na podzim loňského roku. Na první pohled žabomyší války. Ale! Kromě dlouholeté
tradice, příští rok spolek oslaví sto čtyřicet pět let od svého založení, je divadelní spolek Hálek jedním
ze zájmových kolektivů při Městském kulturním středisku, dotovaný městem. A jak známo, pokud
takovéto spolky přestanou fungovat, tak se prostě zruší. Alespoň jinde to tak dělají. Nakonec se po,
někdy nevybíravých, připomínkách přítomní usnesli, že v měsíci září stávající, dle názoru některých
nefungující, výbor svolá členskou schůzi. Tam by měl být zvolen nový výbor a možná, že zase o Hálku
uslyšíme, protože třeba zase začnou dělat amatérské divadlo.
A v čem vidí, pokud vidí, někteří Hálkovci příčinu stagnace výboru a spolku samotného?
Zdeněk Válek, dlouholetý člen spolku a dříve i výboru: „Výbor divadelního spolku Hálek se sestává
převážně ze zaměstnanců Adolfa Tomana, včetně jeho samotného.“
Miroslav Fišer, dlouholetý člen spolku, člen výboru, zaměstnanec Adolfa Tomana: „Když spolek
udělá dvě divadla za rok, domnívám se, že je to dostatečné a myslím si, že to není až tak hrozné, i když
by to mohlo být lepší. A bohužel někteří raději hrají pro Tomana, protože jim za to dá peníze.“
Adolf Toman, ředitel Hálkova městského divadla, člen výboru: „Já nevidím vůbec žádný problém
a necítím, že je nějaká krize. Nikdy jsem při produkci nerozlišoval, zda v mých představeních hrají
členové spolku nebo nečlenové. Prostě hrají pro Hálkovo městské divadlo. A myslím si, že Hálkovci
fungují velice dobře a kdokoliv má zájem hrát v nějaké mé hře, může za mnou kdykoliv přijít.“
Jaroslava Kolářová, dlouholetá členka spolku, dříve i výboru: „Poslední dobou je v Hálku skutečně
chaos a soubor je v pozadí. Jinak, já nejsem proti, aby členové spolku hráli pro Tomana, ale zároveň
by měl spolek více pracovat, a to musí iniciovat výbor.“
Petr Čech, šest let člen souboru: „Největší
problém vidím v tom, že současný výbor
2005 27. 1. Casanova
nepracuje. A jde mi jen o jednu věc, zaktivovat stávající členy spolku a také, aby byla
zachována tradice, tedy aby spolek uvedl alespoň jednu premiéru ročně. Současný výbor
bude třeba alespoň částečně vyměnit“
Věra Svobodová, ředitelka MěKS: „Mám
zájem na tom, aby Hálek pracoval. Oslovila
mě parta mladých Hálkovců, která chtějí dělat
divadlo a i lidi, kteří by se rádi členy spolku
stali. Bohužel momentálně spolek jako takový
nepracuje, protože polovina výboru pracuje
u pana Tomana a jak se říká ,,Vždy je bližší
košile než kabát“. Ráda bych aby Hálek byl
Casanova, 2005, V. Dittrichová a Z. Válek jako Žofie a Giaccomo.
znovu samostatným divadelním spolkem“.
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2005

4. 5. 	Divadelníci pořádají konkurz pro hru
Manon Lescaut

Chcete si zahrát, zazpívat a nebo se podílet na zajištění divadelního
představení ,,Manon Lescaut“? Máte jedinečnou příležitost: Divadelní
spolek Hálek pořádá dnes a pak i příští středu 11. května konkurz.
Divadelníci hledají talentované tváře starší 15 let v oborech herectví, hudba, zpěv a tanec. Přivítají také zájemce o přípravu a obsluhu
jevištní techniky. „Důležitý je talent a především chuť, zkušenosti
jsou vítány, ale rozhodně nejsou podmínkou, „řekl Petr Čech, předseda divadelního spolku. Konkurz se uskuteční dnes a příští středu
od 18 hodin v Městském kulturním středisku v Nymburce. Informace
podá pan Čech na telefonu 723 739 100. Na konkurz je třeba si vzít
sportovní oděv a obuv, případně hudební nástroj (k dispozici bude
jen klavír). Hru Vítězslava Nezvala o lásce, přátelství a podlosti uvede
Divadelní spolek Hálek u příležitosti 145. výročí existence spolku.

2005

16. 10. Divadlo Hudby má dnes premiéru

2005

2. 11.

Vyhoštěný anděl, 2005, E. Hrubá a R. Svoboda.

Nymburk – Soubor divadla hudby při Městském kulturním středisku Nymburk má dnes večer premiéru
nového představení. V režii Tomáše Březiny nastudoval hru Divadla AHA ,,Filip a Kateřina“. Představení
začne v Hálkově divadle v 19:30 hodin.

Tvrdohlavá žena má premiéru

Divadelní spolek Hálek zítra uvede premiéru hry J. K. Tyla ,,Tvrdohlavá žena“. Národní báchorka o síle
lásky, která s pomocí dobrého ducha obměkčí zatvrzelé ženské srdce, začíná v 19.30 hodin.

Tvrdohlavá žena, 2005, V. Dittrichová a I. Pešková - Špinková jako
„Naše stará“ a dcera Terezka.

2005

Tvrdohlavá žena, 2005, Z. Piskáček jako pacholek.

16. 11. Tylova žena je opravdu tvrdohlavá

Velký divácký úspěch sklidila slavnostní premiéra Tylovy hry Tvrdohlavá žena, kterou v podání divadelního
spolku Hálek vidělo téměř plné hlediště nymburského divadla. Vládl nadšený potlesk a smích, chvála byla slyšet i po představení ve Foyer. „Bylo to vážně skvělé. Tvrdohlavost hlavní postavy skutečně vystihli a dokázali
to podat tak vtipně, že i dnešní mladí lidé tomu rozumí a dobře se pobaví,“ zhodnotila hru jedna z mladých
divaček. Na scéně se objevila doktorka Věra Dittrichová coby tvrdohlavá žena, Iva Pešková jako Terezka
a Vítek Špinka jako Pěnkava. Ducha českých hor Zlatohlava ztvárnil Petr Pištěk. Nové představení režíroval Jan
Miller. Repríza je naplánována na 13. prosince. Hru ochotníci nastudovali k příležitosti 145. výročí založení
„Hálkovců“. Ve foyeru divadla je také k této příležitosti umístěna výstava Hálkovci a čas.
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2006

15. 3.

Martin Štěpánek dnes hostuje v Anglickém králi

Zatímco Jiří Menzel má za sebou teprve první natáčecí dny filmového zpracování Hrabalova románu
,,Obsluhoval jsem anglického krále“, v Hálkově městském divadle v Nymburce je už všechno připraveno
k dnešní premiéře téhož díla na divadelních prknech. Režisér Adolf Toman opět sáhl při tvorbě inscenace
k osvědčenému principu spolupráce profesionálních a ochotnických herců. Hned v několika rolích se na
nymburském jevišti představí také zkušený divadelní bard (ale též publicista a moderátor známý z vysílání
Rádia Svobodná Evropa) Martin Štěpánek. O přestávce generální zkoušky se svěřil, že ve hře podle románu
Bohumila Hrabala se cítí velmi dobře:
„Já mám Hrabala opravdu rád, také proto, že jeho humor i poetika v lecčem vychází a v lecčem navazuje na
Jaroslava Haška, mého nejoblíbenějšího spisovatele.“ A že většina jeho kolegů v nymburské inscenaci jsou herci
amatérští? „To mně vůbec nevadí, naopak. Spolupráce s nimi je příjemná a pomáháme si navzájem. Navíc režisér
Toman je můj dávný známý ještě ze studií na DAMU, takže jeho nabídku k hostování jsem rád přijal.“
Dodejme, že Martin Štěpánek už v nymburském divadle exceloval v klasické hudební komedii ,,Na tý
louce zelený“ v předloňské sezóně.

Obsluhoval jsem anglického krále, 2006, M. Štepánek a Š. Čiperová.

2006

3. 5.

Obsluhoval jsem anglického krále, 2006, K. Šonská.

Manon zítra zakončí oslavy Hálku

Čtvrteční premiérou ,,Manon Lescaut“ vyvrcholí oslavy 145. narozenin nymburského divadelního spolku
Hálek. Přípravu a režii této Nezvalovy hry svěřili Hálkovci režisérce Evě Hrubé. „Zpočátku jsem měla pochybnosti, zda je tento titul dobře
zvolen. Současná doba je jiná,
hektická, ale později se naštěstí
rozplynuly, „říká k výběru titulu
režisérka Eva Hrubá. V ,,Manon“,
věčném příběhu nešťastné lásky,
se představí řada mladých herců,
kteří budou na prknech, jež znamenají svět, stát poprvé. „Většina
lidí vyšla z konkurzu, který
jsme na obsazení Manon spolu
s Petrem Čechem uspořádali,“
popisuje výběr herců režisérka.
„Šestnáctiletá Nymburačka Šárka
Mokrá, představitelka hlavní role,
je obrovský talent a naprosto spl- Galavečer, 2005, M. Kubáčková a P. Čech
Plakát ke 145. výročí DS Hálek v roce 2005.
ňuje moje představy o Manon,“ při 145. výročí DS Hálek.
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dodává k výběru účinkujících Eva Hrubá. Dílo ,,Manon Lescaut“ bude na nymburských prknech uvedeno poprvé
celé. A jak tento křehký příběh avantgardní Nymburačka uchopila? „Musela jsem zvolit režijní a dramaturgický
přístup takový, aby oslovil širokou veřejnost a abych nezasáhla do díla pana Nezvala,“ vysvětluje. Vedle talentované Šárky Mokré uvidíme v představení plném barev Míru Nováka v roli rytíře Des Grieux, Tibergeho si jako host
zahraje vítěz několika ročníků celostátního soutěžního festivalu poezie ,,Wolkerův Prostějov“ Jan Klimeš. V dalších
rolích se představí například Jirka Vetešník nebo Aleš Misař. O hudbu k ,,Manon“ se postaral“ dvorní“ skladatel
Evy Hrubé Radek Svoboda, patronát nad projektem převzal scénárista, režisér a herec Vlastimil Venclík. Začátek
představení je v 19.30 hodin v Hálkově divadle. Repríza ,,Manon Lescaut“ je naplánována na 22. května v 19.30.

2006

10. 5.

Manon: důstojná oslava narozenin Hálku

Čtvrtek večer, plné Hálkovo městské divadlo, něco přes deset lidí na scéně, většina poprvé, pár minutová
tréma na začátku. Trochu pokulhávající choreografie - to jediné by se dalo vytknout premiéře Nezvalovy
,,Manon Lescaut“, kterou na závěr oslav 145. narozenin divadelního spolku Hálek připravila s partou mladých lidí Eva Hrubá. Přes tento malý premiérový neduh svým slovům, že se pokusila tento notoricky známý
příběh nepokazit, dostála. „Myslím si, že je to velice zajímavá inscenace, úctyhodná tím, že to dělali mladí
nezkušení herci. Představitelka Manon je velmi nadaná,“ řekl po představení jeho patron Vlastimil Venclík.
Debutující šestnáctiletá Šárka Mokrá byla křehká, okouzlující, zamilovaná, okouzlená přepychem i zbídačená, byla prostě ten večer Manon. Mirek Novák láskyplný a zraněný rytíř Des Grieux, Jiří Vetešník bohatý,
života si plnými doušky užívající pan Duval, který do dramatického příběhu vnesl nadsázku a humor. Jan
Klimeš byl důstojný, ale i intrikářský Tiberge. To vše dotvořeno ostatními protagonisty, zabaleno do jednoduché a funkční scény, podbarveno tóny z dílny Radka Svobody a barevně doladěno kostýmy. Tak by se
dalo charakterizovat premiérové představení ,,Manon Lescaut“, během něhož se účikujícím dostalo potlesku
na otevřené scéně a dlouhého na závěr. Důstojná tečka hálkovských narozenin a krásně strávený májový
večer. Kdo jste u toho nebyli, přijďte na reprízu 22. května, nebudete litovat.

Vyhoštěný anděl, 2005, E. Hrubá a A. Čechová před
představením.

2006

20. 9.

Galavečer, 2005, V. Špinka, J. Teper, Z. Piskáček a J. Šturma jako Ferda, autor
pohádky Ferda mravenec, šnek a brouk Pytlík.

Z divadla rovnou na ministerstvo

Ředitel nymburského divadla Adolf Toman v muzikálu ,,Na tý louce zelený“ šéfoval i nynějšímu ministrovi Martinu Štěpánkovi. Teď to bude naopak. Úderem úterní půlnoci se stal Adolf Toman, ředitel
Hálkova divadla v Nymburce, náměstkem ministra kultury Martina Štěpánka. Na starosti bude mít živou
hudbu, divadlo a lidové umění. Ambicí na post místostarosty Nymburka se však nevzdává. „Asi by to ale
musela být neuvolněná pozice,“ řekl Toman. Čeho se však musel vzdát, je nymburské divadlo. „Musel jsem
pozastavit obchodní činnost, ale rád bych na divadlo dál dohlížel“, dodal s tím, že novým ředitelem divadla
se stane jeho dlouholetý spolupracovník Miroslav Fišer. Martin Štěpánek si s Adolfem Tomanem do jisté
míry vymění role. Nový ministr totiž v Tomanově režii hostoval v nymburských inscenacích ,,Na tý louce
zelený“ a ,,Obsluhoval jsem anglického krále“. Nyní má režisérskou taktovku v rukou ministr Štěpánek.
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2006

27. 9.

Práce na Hálkově divadle finišují

Už jen necelý týden zbývá do ukončení rekonstrukce Hálkova divadla v Nymburce. „3. října už by mělo
být divadlo otevřené,“ řekl starosta města Ladislav Kutík. Na návštěvníky kulturního stánku čeká mnoho
změn. Jedna je však zásadní. Po mnoha letech se totiž přestěhoval hlavní vchod. Lidé už tak nebudou do
divadla vcházet z boku. Od nové se zóny totiž budou návštěvníci využívat vchod z Tyršovy ulice, kde donedávna sídlila cestovní agentura. S rekonstrukcí Hálkova divadla se začalo na konci července, zahrnovala
opravu schodiště, nákladního výtahu a foyer. „Vznikne tu také malý sál pro klubové divadlo,“ uvedl bývalý
ředitel Adolf Toman. Opravy budou stát dva a půl milionu korun.

Ferda mravenec, 2006, v horní řadě: V. Štych, P. Procházka, L. Toman Paclt, K. Šonská, J. Šturma, J. Bohata, J. Šturmová a L. Habart.

2006

25. 10. „Hálek“ má nový foyer

Slavnostní otevření 2. října. Město touto rekonstrukcí navázalo na předchozí etapy obnovy divadla,
při kterých byl nejdříve opraven vnější plášť divadla a zrekonstruováno jeviště. V následující etapě pak
prošlo generální rekonstrukcí hlediště včetně vybudování nové kabiny divadelní technologie a interiéru.
V této již třetí etapě byl obnoven hlavní vstup do divadla z Tyršovy ulice a současně byla provedena příprava umožňující budoucí propojení divadla s kaplí sv. Jana (vybudováním nového vstupu v obvodovém
zdivu divadla). Do těchto prostor byla umístěna i pokladna tak, aby mohla v budoucnu zajistit odbavení
návštěvníků divadla i kulturního stánku, vytvořeného z kaple. Na základě vyhodnocení současných
potřeb byly navrženy dispoziční úpravy ve foyeru divadla, mající za cíl umožnit kvalitní poskytování
nezbytného servisu návštěvníkům divadla a vytvoření dalšího víceúčelového prostoru pro kulturní akce
komornějšího rozsahu. Plochy šaten byly redukovány a přemístěny do prostor s nižší světlou výškou
a v uvolněném prostoru byl vybudován parket pro „malou scénu“, vytvořena výstavní plocha malé galerie, vestavěn pult občerstvení odpovídající společenskému využití. Současně bylo vybudováno i WC pro
imobilní návštěvníky divadla a nutné skladové prostory pro občerstvení a zázemí malé scény. Prostory
hlavního vstupu a foyeru byly nově zadlážděny, podhledy ve foyeru byly vyměněny za akustické, bylo
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osazeno nové osvětlení včetně osvětlení schodišť. Na schodištích bylo také vyměněno zábradlí splňující
současné předpisy. V návaznosti na stavební práce byla provedena i dodávka nezbytného interiérového
vybavení pokladny, šaten a pultu občerstvení. Snahou této rekonstrukce bylo evokovat atmosféru třicátých let, kdy bylo toto divadlo postaveno dle návrhu architekta Jaroslava Koska a architekta Ladislava
Caňkáře.
Architekt projektu: AMS- Architect Matyas Studio, akad. arch. Josef Matyáš, Pod Radnicí 2 a 150 00 Praha 5
Stavbu provedla společnost: PMS, spol. s r. o, Za Bažantnicí 290 01 Poděbrady • Dodavatel interiérového
vybavení: Dřevozpracující výrobní družstvo Stromořadní 1098 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Investor: Město Nymburk Tech. dozor investora: Michal Hrbáček, odbor SaRMM MěÚ
Doba výstavby: 08/2006-09/2006
Celkové náklady: cca 3,8 mil. Kč

2006

7. 11.

V nymburské premiéře

Po Manon Lescaut přichází Eva Hrubá s hrou o naší nedávné historii.
S nymburskými herci nastudovala příběh o písničkáři Karlu Hašlerovy.
S partou nymburských herců nastudovala Hrubá příběh o písničkáři
pod názvem Hašler, aneb co ty na to, národe? Hru Vlastimila Venclíka
doprovodí i písničky v autentickém podání samotného Hašlera. Premiéra
je v nymburském divadle naplánována už na dnešní večer. Co o svém
díle říká autor Vlastimil Venclík a Eva Hrubá?
Pane Venclíku, o čem hra je? Hra je především o neobyčejném
osudu českého umělce a jeho odvaze a vlastenectví. Toto jsou vlastnosti našim současníkům dosti vzdálené. A pokud budou diváci dílem
osloveni, vnímají tyto hodnoty jako potřebné.
Co očekáváte od hereckého a režijního pojetí? Hra byla napsána
před dvaceti lety, očekávám neotřelý pohled a doufám, že bude zajímat
dnešního diváka.
Takže nemáte obavy, že vám Eva Hrubá hru pokazí? Ne, nebojím se.
Myslím si, že se hry píší proto, aby se hráli. Riziko to je jak pro autora, Hašler aneb co ty na to, národe?, 2006, P. Čech
tak pro soubor a režiséra, který si hru vybere. Říká se, že dobrá hra jako Karel Hašler.
nese špatné provedení, ale v tomto případě věřím, že se povede a význam hry to jen umocní.
Co na hře zaujalo Vás, paní Hrubá? Zhostila jste se sama role Paní komisař? Hra mě zaujala už v době, kdy
jsem divadlo dělala ještě amatérsky. Bohužel jsem nenašla pochopení u tehdejších spoluherců. Teď konečně bude
uvedena v Nymburce poloprofesionálním souborem, a to v české premiéře. Hra je nádherně napsaná a svou
nadčasovostí oslovuje všechny generace. I když je to příběh Karla Hašlera, je příběhem každého z nás. Věřím, že
se tento příběh odráží i ve všech spoluhercích. Všem hercům děkuji za pracovní nasazení.
Vy sama jste se ujala kromě režie i dramaturgie, scénografie i choreografie. Podílela jste se na namalování
scény s Janem Kolářem, i na výběru hudby a její kompozici. Koho vedle Vás ještě uvidíme? Ve vyrovnaných
hereckých výkonech se představí Petr Čech (Hašler) a Jan Kolář (Hašler ml. ). Písničkářovu manželku si zahraje
Marcela Biháriová, jeho milenku Anna Bičáková. V roli hvězdy se představí Lucie Větrovská. Palce budeme držet
nováčkům Martinu Daňkovi (režisér), Janu Vlčkovi (Kameraman) a Adrianě Košvancové (Herečka). K posílení
emotivních tanečních posunů v ději, jsem přizvala Agátu Čechovou, hudebně celou inscenaci svými klavírními
a pěveckými sóly doplní Radim Keith. Neméně důležitým je i rekvizitář Jakub Chocholouš.
Na co se těšíte nejvíc? Nejvíc na spontánní projev šestiletého Venouška Ulrycha a nové pojetí zakomponování světel do děje inscenace (Luboš Milko). Pro návštěvníky premiéry jsme tak na 19. hodinu připravili výstavu
fotografií.
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Premiéra začne kdy? Dnes v 19. 30 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji v pokladně Hálkova divadla. Hru Hašler,
aneb co ty na to, národe? uvádějí Měks Nymburk, Divadlo EH, Divadelní spolek Hálek a Divadlo hudby Nymburk.

Hašler, aneb co ty na to, národe?, 2006, vlevo ukázka dekorace od J. Koláře a vpravo E. Hrubá s částí souboru.

2006

29. 11. Nikola s Eržikou nadchli

Premiéru zdržela autonehoda jednoho z herců. V Hálkové divadle měl povedenou premiéru kultovní
rockový muzikál ,,Balada pro banditu“. V hlavních rolích excelovali Jarda Kříž jako Nikola a Šárka Fidrantová
v roli Eržiky. Originální podobu dodaly upravené verze známých písní, které nově zaranžovala místní
skupina Crossband. Právě pěvecký výkon některých herců velmi příjemné překvapil, svoji roli Mageriho
si vychutnával i Pavel Kolban. „Celkově to bylo povedené. Jen mi nepřišlo, že Eržika měla dobovou podprsenku“, glosoval s úsměvem představení jeden z diváků, kterých se sešel plný sál. Začátek představení
opozdila autonehoda jednoho z herců, který se při cestě do divadla střetl ve Zvěřinku s podnapilým chodcem. Repríza ,,Balady pro banditu“ pod režijním vedením Adolfa Tomana je na programu ještě zítra od
19:30 hodin v Hálkově divadle.

Balada pro banditu, 2006, J. Kříž a Š. Fidrantová - Radkovská jako Nikola
a Eržika.
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Balada pro banditu, 2006, J. Kříž a T. Březina jako Nikola
a Derbak.

2006

20. 12. 	Blázinec dnes v Hálkově divadle

Veselohra ,,Blázinec v prvním poschodí“ v podání divadelního spolku Hálek bude k vidění dnes v Hálkově
divadle. Představení začíná v 19.30 hodin.

Blázinec v prvním poschodí, 2006, J. Habartová - Štychová, M. Fišer, M. Kubík, B. Fišerová a V. Špinka jako Kateřina, Jaroslav, Josef, kuchařka a Artur.

2007

16.1.	Náměstek poslal peníze divadlu - svému

Ministr kultury Martin Štěpánek kritizoval neprůhledné udělování grantů z doby svého předchůdce
Vítězslava Jandáka. Ani za jeho působení na ministerstvu se tomu však úřad nedokázal vyhnout.
Ministerstvo kultury vyplatilo v prosinci 2006 stovky tisíc korun na projekty, které neprošly grantovým
řízením. Kromě jiného získalo 280 tisíc také Hálkovo městské divadlo v Nymburce, jehož ředitelem byl
až do loňského září náměstek ministra kultury Adolf Toman. Peníze rozdělovalo ministerstvo ze zbytku
rozpočtu, který nejde převést do dalšího roku. Návrhy, komu přebytečné peníze dát, předkládali ministrovi
jeho náměstci. Toman, který má na starosti odbor umění, tak předkládal i návrh na podporu svého bývalého divadla. Grémium ministra, ve kterém Toman také sedí, pak peníze pro nymburské divadlo schválilo.
Deníku Aktuálně.cz to potvrdila mluvčí ministerstva Ludmila Kadrnková. Nymburské divadlo požádalo
o peníze v polovině prosince a před koncem roku už je mělo na účtě. Nymburk má problém... „Nestihli
jsme kvůli změnám ve vedení po odchodu pana Tomana podat grantovou žádost na kraj, který naše divadlo
podporoval dříve. Proto jsme se obrátili o pomoc na ministerstvo kultury,“ říká Miroslav Fišer, nový ředitel
nymburského divadla. Peníze podle něj poputují hlavně na honoráře hercům za loňský rok. Hálkovo městské divadlo založil v roce 2000 právě současný náměstek ministra Adolf Toman. Nejdříve v jeho divadle
pouze hostovaly soubory z jiných měst a občas vystupovali místní ochotníci. Vloni divadlo založilo vlastní
profesionální soubor.
Ministestvo kultury jej i proto považuje za soubor, který si státní podporu zaslouží. „Nymburské divadlo
je příkladem pro rozvoj kulturní diverzity konvenujícím ratifikačnímu procesu Úmluvy UNESCO o rozmanitosti kulturních projevů, který bourá hranice mezi uměním profesionálním a tzv. neprofesionálním,“ uvedlo
ve svém stanovisku pro Aktuálně.cz. Náměstek Toman v podpoře pro své bývalé divadlo rovněž problém
nevidí. „Grantové řízení je asi lepší cesta, ale toto je také transparentní. Sedneme si na to v kolečku
s panem ministrem a dalšími kolegy a rozhodneme, jaké projekty je dobré podpořit. Nevím, co na tom vadí,“
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řekl Aktuálně.cz náměstek Toman. Tento případ však není na ministerstvu kultury výjimkou. Podobných
výplat byly během roku 2006 desítky.
„Peníze mimo grantová řízení rozděloval už ministr Dostál, jeho nástupce Jandák v tom ale pokračoval.
Sám se svými kolegy z vedení rozhodoval o tom, kdo od ministerstva dostane podporu a kdo ne. Expertní
komise neměly šanci se k tomu vyjádřit,“ říká Yvona Kreuzmannová z Iniciativy pro kulturu, která lobbuje
za více peněz do kulturního rozpočtu. Vloni podle ní Jandák dokonce svévolně přesunul peníze určené
na granty právě na toto neprůhledné rozhodování. Ministr Štěpánek sliboval, že s podobnou praxí skončí.
V rozhovoru pro Lidové noviny minulou sobotu uvedl, že za jeho působení byly veškeré granty na rozdíl
od Jandáka zcela otevřené. „Jandák se tím zabýval tak, že vlastně on byl tou rozhodčí osobností. To grantové řízení bylo naprosto neprůhledné. My to teď udělali naprosto otevřené,“ uvedl v rozhovoru Štěpánek.
Případ nymburského divadla však dokazuje opak. Exministr Štěpánek se k případu nevyjádřil. „Předávám
ministerstvo. Na tohle opravdu nemám čas..., řekl a zavěsil.
Kromě něj dostalo před koncem roku 350 tisíc také kulturní centrum Bazilika z Českých Budějovic.
To získalo dotaci i v řádném grantovém řízení ministerstva. Na provoz mu však nestačila,a proto požádalo o další mimořádnou pomoc. Ministerstvo ji ze zbytku rozpočtu poskytlo. Ředitelka centra Kateřina
Melenová uznává, že tato forma podpory není zcela systémová. „Ovšem tady chybí vůbec celý systém
financování kultury. Desetimilionové dotace dostávají velká divadla a nikdo se přitom neptá, jestli nabízejí
kvalitní produkci a jestli na ni chodí diváci. Do našeho centra přijde ročně 100 tisíc lidí a přitom musíme
bojovat o každou korunu,“ dodává Melenová.

2007

17. 1. 	Hálkovo divadlo dostalo 280 tisíc

2007

28. 6.

Sehnal bývalý ředitel Toman peníze na platy herců? Při rozdělování peněz ze zbytku rozpočtu ministerstva
kultury nepřišlo zkrátka ani Hálkovo divadlo v Nymburce. Na konci roku dostalo 280 tisíc korun. Jistě k tomu
přispěl i fakt, že od podzimu je bývalý ředitel nymburského kulturního stánku Adolf Toman náměstkem ministra
kultury. Že by však ministerstvo přidělilo peníze Hálkovu divadlu s jeho přispěním, Deníku Toman nepotvrdil.
„Kvůli změnám ve vedení divadla jsme nestihli podat grantovou žádost na kraj, který naše divadlo podporoval
dříve,“ vysvětlil ředitel nymburského divadla Miroslav Fišer s tím, že právě proto požádal o pomoc ministerstvo
kultury. Část peněz podle Fišera poputuje na platy herců za loňský rok, část na náklady spojené s provozem
divadla. „Peníze nám moc pomohly. Málokdo si dovede představit, kolik provoz divadla spolkne. Divadlo tu má
dobrou pověst a zajištění zázemí pro herce i personál něco stojí,“ řekl Fišer s tím, že ochotníkům lidé rozhodně
závidět nemusí. „Hodiny ve volném čase tráví na zkouškách, s představeními jezdí po republice a kolikrát si
musí vybrat volno ve svém zaměstnání,“ dodal Fišer. Návrhy, komu přebytečné peníze vyplatit, podávali ministru
jeho náměstci. Mezi nimi je od loňského září i bývalý ředitel a zakladatel Hálkova divadla Adolf Toman. Ten
se právě díky své nové funkci musel ředitelování divadla vzdát a jeho nástupcem byl jmenován Miroslav Fišer.
Zůstane Toman náměstkem? Po střídání stráží na ministerstvu kultury ale není jasné, zda Adolf Toman, který
má jako náměstek ministra na starosti odbor umění, ve své funkci nadále zůstane a nevrátí se k ředitelování
nymburského divadla. „Náměstkem jsem stále. Je však možné, že po hlasování o důvěře nové vládě si nový
ministr přivede někoho jiného,“ připustil Toman. Současný ředitel má s městem uzavřenou smlouvu o pronájmu
divadla na dobu určitou, a to do konce července. „S podmínkou, že je možné ji prodloužit,“ dodal místostarosta
Miloš Petera.

Náměstek ministra kultury Toman rezignoval

Náměstek ministra kultury Adolf Toman rezignoval na svou funkci. Podle mluvčí ministerstva Marcely
Žižkové se tak rozhodl sám. Ministr Václav Jehlička (KDU-ČSL) podle mluvčí Tomanovu rezignaci přijal.
Toman odchází z funkce ke 30. červnu a jeho sekci ministr podřídil náměstkovi Františku Mikešovi.
Ten se od 1. července stane prvním náměstkem, kterým dosud je Jaromír Talíř. Toman jako jeden ze čtyř
náměstků měl ve své sekci odbor regionální kultury a významný odbor umění a knihoven, který rozdě-
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luje desítky miliónů korun v grantových řízeních. Mikeš tedy tyto dva odbory nyní bude spravovat spolu
s odbory památkové péče a ochrany movitého kulturního dědictví. Působnost zbylých dvou náměstků
Jaromíra Talíře a Antonína Tesaříka zůstala podle mluvčí nezměněna.
Za Tomanovou rezignací by mohl stát záměr ministerstva sloučit Divadelní ústav s organizací NIPOS
(Národní informační a poradenské středisko pro kulturu), Toman údajně s tímto krokem nesouhlasí. Měl
také ve své sekci množství příspěvkových organizací, jejichž počet plánuje ministr redukovat. Ten uvažuje
také o záměru spojit obě zmíněné organizace.

2007

20. 8.

Na Loučeni hledali poklad a sháněli čertici ženicha

Na nedávno otevřeném loučeňském zámku bylo o víkendu živo. Pro děti bylo připraveno zábavné
odpoledne s hledáním pokladu i divadelní pohádka. Dopoledne i odpoledne mohli navíc zájemci zhlédnout
v přírodním amfiteátru pohádku nymburských ochotníků ,,Ženich pro čertici“. Největší atrakcí pro děti ale
byly beze sporu nové zahradní labyrinty.

Ženich pro čertici, 2007, B. Fišerová, V. Špinka, I. Pešková - Špinková
jako Pápěrová, švec Pápěra a kmotra Vědělka.

2007

1. 9.

Ženich pro čertici, 2007, B. Fišerová, P. a J. Kubíkovi, V. a I. Špinkovi,
M. Fišer, J. Habartová - Štychová, P. Štychová a J. Šturma.

Jak Kašpárek vysvobodil krále Honzu

Jak Kašpárek vysvobodil krále Honzu, 2007, M. Kubát a J. Kolmanová jako Kašpárek a bludička.
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2007

5. 9. 	Ochotníci si střihli Nebe na zemi

Premiéru hry Jana Wericha a Jiřího
Voskovce ,,Nebe na zemi“ v pondělí v Hálkově
divadle sehráli nymburští ochotníci. Pondělní
představení si nenechalo ujít téměř plné hlediště diváků. „Hálek se ke hře ,,Nebe na zemi“
vrátil po třiceti letech. Divák si může ověřit, že děj je v některých případech shodný
se současností,“ řekl režisér Zdeněk Válek.
Režisér dal prý šanci hlavně mladým hercům. Choreografie se ujala Tereza Tomanová,
hudební spolupráce pak Jiří Beneš. Repríza
představení je v plánu v pondělí 10. září
v Hálkově divadle od 19.30 hodin.

Nebe na zemi, 2007, T. Březina a J. Vetešník.

2007

Nebe na zemi, 2007, I. Pešková - Špinková, V. Špinka, T. Březina a B. Fišerová
jako sousedka, rakvář, velekněz a služebná.

Nebe na zemi, 2007, M. Kubík a T. Březina jako kostelník a velekněz.

24. 10. Pojďte s námi do pohádky

Eva Hrubá uvede na Den dětí v Hálkově divadle „fantazii“ ,,Pojďte s námi do pohádky“. Divadelní fantazie o hodném a zlém klukovi. Takový nese podtitul pohádka pro děti
i dospělé. Přesně na Den dětí, tedy 1. června od 17 hodin
v Hálkově divadle uvede režisérka a herečka Eva Hrubá svou
novou autorskou hru. Tentokrát jde o pohádku s výmluvným názvem ,,Pojďte s námi do pohádky“. „Ráda bych oslovila nejmenší, mladé, ale i dospělé diváky. Pohádku může
vidět každý a Den dětí je k tomu přímo stvořen,“ řekla Eva
Hrubá. ,,Pojďte s námi do pohádky“ je podle Hrubé fantazie
o hodném a zlém klukovi, kde hezká čarodějnice v přírodě
vyvede neplechy, kluci se poperou a víla o všem rozhodne.
Mezi účinkujícími se objeví tradičně Agáta Čechová, dále
například Daniel Plachý nebo Katka Michlová. „Diváci by si to měli užít, na závěr je připraven i ohňostroj přímo
na jevišti,“ uvedla Hrubá s tím, že v pohádce hrají i děti Sabinka, Natálka a Honzík. O hudbu se postaral další
starý známý z představení Evy Hrubé - Radek Svoboda. „Jinak ale v pohádce hraje většina vůbec poprvé, z toho
mám největší radost,“ dodala Hrubá.
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2007

1. 12.

Mrazík

24. 1.

Jeppe z vršku

Mrazík, 2007

2008

Jeppe z vršku, 2007, M. Ropek, M. Vaníček, M. Šturma, S. Triantafillou, J. Pospíšilová, J. Šturma, J. Vetešník, R. Štastný a P. Matyášová.

2008

18. 3

Nymburští ochotníci zvou na Dívčí válku

Ti, kdo nestihli premiéru historické veselohry Františka Ringo Čecha ,,Dívčí válka“, mohou na novou hru
nymburských ochotníků vyrazit opět dnes večer. A diváci se mají na co těšit! „Premiéra měla velký úspěch,
diváci skvěle reagovali, trému měla snad jenom krysa vynálezce Okova Rakve,“ řekl ředitel divadla Miroslav
Fišer, který ve hře hraje také, a to roli nezkušeného panice Ctirada. Hru ochotníci zkoušeli asi tři čtvrtě
roku. „Na začátku to byla spíš legrace. Když se začalo představení blížit, vzali to ale zodpovědně,“ dodal
Fišer.
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,,Dívčí válka“ je režijní prvotinou Vítka
Špinky, a podle Fišera se svého úkolu zhostil na
výbornou.
V parodii na známou pověst Aloise Jiráska
o dívčí válce se představí i Petr Bendl (Přemysl),
Blanka Fišerová (Vlasta), Tomáš Vydra (Bivoj), Jana
Štychová (Kazi), Petra Štychová (Šárka), Mirek
Novák (Vojen - Častava), Miloš Kubík (Lumír), Eva
Špinková (Okov Rakev). Představení, po delší době
na zprovozněné točně, začíná v 19.30 hodin. Další
repríza je v plánu na 4. dubna.

2008

Dívčí válka, 2009, J. Habartová - Štychová, P. Štychová, M. Novák
a I. Pešková - Špinková jako Kazi, Šárka, Častava a Vlasta.

1. 4. 	Petice pro zachování stávajícího vedení Hálkova městského
divadla v Nymburce

Rada města rozhodla o výpovědi pro pana Miroslava Fišera, ředitele Hálkova městského divadla
v Nymburce. Zároveň s tím se vypisuje výběrové řízení na místo ředitele HMD. Text petice můžete podepsat
v Hálkově městském divadle v Nymburce.
My, níže podepsaní, nesouhlasíme s odvoláním současného ředitele, pana Miroslava Fišera, a v případě
vypsání výběrového řízení podporujeme jeho setrvání v současné funkci nájemce divadla.
Důvody pro zachování pana Miroslava Fišera ve funkci ředitele HMD v Nymburce:
1. Kvalitní repertoár – velice pestré spektrum pořadů: od klubových pořadů a pohádek přes komedie až
k dramatům.
2. Spolupráce s mnoha divadly a agenturami – v divadle hostují i soubory, které dříve na scéně HMD nevystupovaly a spolupráci přímo odmítaly z důvodů nekomunikativnosti předchozího ředitele pana Adolfa
Tomana.
3. Nárůst návštěvnosti – právě díky rozmanitosti a kvalitním dílům chodí do HMD stále více lidí.
4. Úroveň – návštěvníci chodí do divadla daleko více ve společenských šatech, návštěva HMD je pro ně opět
svátkem zásluhou elegance a kultivovanosti současného pana ředitele, který před každým představením
komunikuje s návštěvníky atd. Pan ředitel se zasloužil o naprostou čistotu ve všech prostorách HMD
a tímto je respektována všemi diváky.
5. Nerušené zážitky – diváci nejsou během představení obtěžování hlukem podnapilých a nevhodně se
chovajících osob z foyeru.
6. Občerstvení – kvalita nabízených služeb v kiosku ve foyeru příchodem pana Petra Čecha stoupla na
skvělou úroveň a občerstvení se těší velké oblíbenosti.
7. Pokles stížností – zkvalitnění služeb vede k úbytku nespokojených zákazníků HMD, pokud přece jen
dojde k nespokojenosti zákazníka je pan ředitel Fišer k zastižení a je ochoten stížnost okamžitě řešit.
8. Zázemí pro účinkující – za 2 roky působení pana ředitele Fišera došlo k zásadním změnám: vymalování
šaten herců, oprava zříceného stropu na zadním schodišti, zavedení teplé vody do šaten, což oceňují
hostující profesionální soubory a zejména naši nymburští ochotníci.
9. Zkvalitnění služeb pro divadelní spolek Hálek – pan ředitel Fišer společně s personálem vychází divadelnímu spolku Hálek a všem ostatním jako je Divadlo EH a Divadlo hudby, maximálně vstříc (plánování zkoušek, premiéry, technické zázemí, úroveň služeb atd. ). Také nechal na vlastní náklady vyprat
kostýmy.
10. Pořádání výstav – foyer bylo upraveno k pořádání klubových pořadů a za stávajícího ředitele posunuto
o úroveň výš pravidelným pořádáním výstav. Toto otevírá unikátní možnost nejen pro výtvarníky,ale
především pro návštěvníky divadelních představení o další hodnotný umělecký zážitek.
Závěr: Všech těchto deset bodů naší petice je založeno na pravdě, a proto Vám ji s pokorou předkládáme.
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Tento text je peticí ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.
Za petiční výbor: Petra Štychová, U hřiště 1784, Nymburk 288 02, Vít Špinka, Černohorského 1862, Nymburk
288 02, Eva Hrubá, Sídliště 1886, Nymburk 288 02

2008

21. 4.

Učinilo Divadlo hudby Neapol krásnou?

To posoudíte nejlépe vlastním zážitkem na některé z repríz, pokud už jste to
neviděli v prvotním provedení. Byv požádán o „kritiku“, pokusím se aspoň o několik osobních postřehů právě z premiéry.
Duo Keith - Vetešník poprvé přineslo
nymburskému publiku autorskou hru. Stalo
se tak premiérově pod hlavičkou „Divadla
hudby“ na prknech Hálku 15. 4. 2008.
Pod režisérskou taktovkou Dany Vaníčkové
účinkovala většina členů souboru „relativně“ mladého, jak svou základnu popisuje
na webových stránkách.
Počítal jsem s tím, že nejdu na žádné
hlubokomyslné drama lidských duší, ale Krásná je Neapol, 2008, M. Novák, R. Keith, J. Vetešník a M. Kubát.
na oddychovou komedii. Věděl jsem, že se musím odvázat a pokusit od srdce smát nebo aspoň poťouchle
usmívat, jinak dojdu ke zklamání. Často se to k mé radosti zdařilo, přece nejsem takový filosofický suchar!
A podle akustických ozev se příjemně naladilo i zúčastněné publikum. Kdyby náhodou někdo usínal, autentický štěkot koltů by ho už naučil způsobnému chování!
S jiným než uvolněným naladěním ani na představení chodit nedoporučuji, ačkoli vážné téma lidskému
svědomí přece jen dalo zpod povrchu vytáhnout. Ale raději doufejte ve splnění přání „dobré zábavy“ uzavírající dvoustránkový plakátek k představení. Shrnuto: jde o jakousi komedii plnou omylů, jíž by slušelo
přízvisko „mafiánská“ anebo „černá“. Dojde tu na vraždy, výhružky vraždou (obzvláště Pavel Lebduška si
s nimi nedá pokoj), přeháňky kulek, rvačky, opilství, drcení živého odpadu, nařčení z fetišismu atd. Celá ta
věcička stojí na šikovně upředené zápletce, za kterou vděčí šikovně předoucím scénáristům.
Dva kamarádi Mário a Fabio nemají do čeho píchnout, potloukají se Neapolí bez zaměstnání, flamendrují
po nocích a není divu, že do nich manželky ryjí v tom smyslu, aby si už konečně něco našli. Hoši, dobráci od kosti, se zjevně pod vlivem ovínění (a pod pantoflem) rozhodnou hned do nějaké práce uvrtnout.
Protože jsme v Neapoli, není nic lehčího, než si najmout do služeb mafiánské kluky. V Neapoli spolu zrovna
na smrt zápolí dva klany využívají zákazu alkoholu k výnosnému obchodování s tímto žádaným zbožím.
Dva parťáci začnou pracovat pro dona Alfonza (Miki Mejstřík) a hned dostanou za úkol zavraždit nepřátelského bosse dona Federika (Tomáš Březina). Na zabíjení ale nemají labilní hoši dost silný žaludek, proto
se naivně rozhodnou, že raději dona Frederika v míru přemluví, aby Neapol bez boje opustil. Bohužel pro
ně a bohudík pro komická zřídla zápletky dojde k omylu, když při předávce zboží nedopatřením „zastřelí“
člena vlastního gangu Venicia. Uvozovky jsou na místě, chlapík byl zabit pouze zdánlivě, ve skutečnosti ho
praštil štaflemi jakýsi natěrač jako na potvoru zrovna ve chvíli, kdy neopatrný Fabio pustil ránu z koltu.
Kamarádi ale o šťastném pochybení nevědí, sebe tedy pokládají za vrahy a Venicia za mrtvolu, které je
třeba se zbavit. Tak tahají bezvládné tělo domů pod postel, před bossem ho vydávají za opilce, nakonec ho
schovají na půdu, kde se probere a vrátí se do hry, aby tímto procitnutím způsobil další vtipná zauzlení.
Tolik základní zápletka, již nebudu dále rozvádět, jen oznámím, že hra doputovala k očekávanému happyendu, takže divák po ní nebude usínat s takovou tísní, jakou asi trpěli Federikovi muži, když byli v drsném
zúčtování sešrotovaní do plechovek mezi olejovky (odřezky padnou do kočičího žrádla!).
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Nyní pohlédnu subjektivním kukátkem na herecké výkony, které mi utkvěly ať už pro své klady nebo
zápory. Charismatickou postavu inspektora ztělesnil Milan Kubát, sympaťák každým coulem, když promluvil svým hlubokým hlasem, musel snad rozechvívat ženská srdce až do zadních řad. Vynikajícího opileckého svědka nehody sehrál Martin Daněk, motání a vyšinutá očka se mu povedly geniálně. Nevím sice, zda
se na roli třeba nepřipravil v zákulisí, na každý pád jeho si zapamatuji.
Ústřední dvojka mafiánských nešiků hrála přesvědčivě s nasazením. A to je ta potíž, že někdy až s přílišným, dalo by se říci totálním nasazením, které často přecházelo do jakési obdoby extatického třasu.
Bylo vidět, že si hru jakožto autoři užívají a chtějí se do ní vložit všemi rezervami sil a elánu, a to naprosto
chápu, asi bych v jejich kůži nejednal jinak, jenže s očima diváka to nadšení chtělo trochu krotit. Výsledkem
bylo, že takříkajíc „přehrávali“, což sice může zabrat u publika, které nezná jejich styl, ale u zkušenějších
diváků se to úsilí jeví průhledným a pak už více smíchu nevyždímají ani z nejvtipnější situace. Podobný
neduh trápí i Mikiho Mejstříka, který snažně tryská hrubozrnné řečnické figury rámované rozmáchlými
gesty jako by odkoukanými od jednoho kníratého diktátora. Říkám „hrozí“, protože u jeho výstupů se
bavím ještě dřív, než začnu přemýšlet, takže to ochotně promíjím. Nebyl by to zkrátka Miki, kdyby na
jevišti nebouřil a nedštil rétorické plameny. Jeho ztvárnění dona Alfonza s labužnickou rozkoší prohlašuji
za hvězdnou úlohu, jíž ale ještě o vlásek zastínila barvitá role Víta Špinky. Ten sice útrpně sehrál většinu
času v „tuhém“ stavu, ale vše si vynahradil po svém probuzení z mrákot. Jeho kreace idiota, v něhož se
proměnil kouzelným úderem štaflí, vyvolávala hotové příbojové vlny smíchu.
Chvála patří scénografům. Dali si práci pokrýt pozadí téměř po celé délce; jejich do detailu vykreslené
kulisy mě vtáhly do Neapole na první pohled, i ty italské nápisy byly věrně vyvedeny. Oceňuji také režii paní
Vaníčkové a její nápaditost, za všechny třeba honička mafiánů s ústředními hrdiny, střídáním světla a tmy rozdělená do sekvencí pohybu a strnutí. Chytré bylo paralelní rozložení scény do různých prostorů ale stejného
času - tedy ložnic Mária a Fabia - na jediné scéně vedle sebe při telefonických hovorech. Povedly se i plynulé
přechody aktérů muzikantů-herců z činohry do hudebních čísel. Kapela nijak nerušila spád děje a naopak ho
kořenila přiléhavými písněmi kabaretního střihu. „Federikovy olejovky uzavřené do plechovky“ jsem si pobrukoval celou cestu domů až na kutě. Komedie by mohla klidně dostat další přízvisko „hudební“.
Možná že po skončení přišel poněkud vlažný aplaus, nezaplněné divadlo bylo jasnou příčinou, ale
to není důvod k zoufání. Ty rozhodující ovace jsou skryté a dlouhodobé a patří sympatické vůli všech
ochotníků, kteří se do podniku zapojili a nejen do přípravy tohoto představení, spousta jiných už
předcházelo. Ale právě Neapol dodává snažení zvláštní punc originality v tom, že je první autorským
kusem. Divadlo hudby tím podává příjemný důkaz, že i v našich končinách stojí mladým lidem za to
obětovat osobní čas umění, a tudíž tvorbě hodnot pro druhé. A dobrá zpráva, je že ještě v takovém
hojném obsazení!

Aleš Misař

2008

14. 5.

O Hálkovo divadlo bojují tři zájemci

Adolf Toman, Miroslav Fišer a Radim Keith. To jsou tři zájemci, kteří se přihlásili do výběrového řízení na výpůjčku a provozování Hálkova divadla v Nymburce.
A podle radnice se žádné překvapení nekonalo. Do soutěže se zájemci přihlásili
každý se svou vizí. Například Miroslav Fišer by rád pokračoval v tom, co během
uplynulých měsíců začal. „Mám i další projekty, které bych rád uskutečnil,“ řekl
Fišer. I Adolf Toman by rád navázal tam, kde přestal. „Chci se hlavně soustředit
na lokální produkci,“ nastínil svou představu. Rád by tak dal v divadle více šancí
ochotnickým spolkům regionu. Podle třetího zájemce o provozování Hálkova
divadla chybí ve městě program pro zahraniční návštěvníky nebo studenty, kteří
v regionu bydlí. „Byl bych pro nějaký pořad v angličtině, nebo představení v cizím jazyce. Rád bych také znovu do
divadla přitáhl Hálkovce, kteří tu v současné době fungují vlastně jen na papíře,“ řekl Radim Keith. Výběrové řízení
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radnice vyhlásila začátkem dubna, termín pro podání nabídek skončil 5. května. V pondělí měly být obálky s nabídkami otevřeny. „22. května komise vybere vítěze,“ řekl místostarosta Miloš Petera.

2008

6.5.

Divadlo: Fišer versus Toman

Doposud všechny diskuze na téma divadlo probíhaly spíše v rovině dojmů a osobních sympatií. Pokusme
se nyní o objektivní pohled, co se od nástupu nového ředitele (pronajimatele) divadla změnilo.
Miroslav Fišer se ujal řízení divadla 20. září roku 2006, po odchodu Adolfa Tomana na Ministerstvo kultury, kam si ho vybral za náměstka dlouholetý kamarád Martin Štěpánek. Už tehdy Adolf Toman odcházel
s úmyslem, že se po skončení náměstkování vrátí, jakmile to bude možné. Smlouva s Fišerem byla proto
koncipována na dobu určitou, která byla poprvé 30. 6. 2007 bez námitek prodloužena. Druhého prodloužení se letos už nedočkala, neboť staronový pronajimatel se přihlásil o to, „na co má nárok“. Jak se nakonec
ukázalo, Toman v Praze nevydržel ani rok a jelikož mu v této době končí i roční zákaz vykonávání divadelní
činnosti, může se směle přihlásit do konkurzu na místo nového ředitele Hálkova divadla. A doufat, že opět
po dvou letech bude pokračovat tam kde přestal…
Do divadla město investovalo cca 25. mil. Kč
Adolf Toman bude chtít určitě navázat na další modernizaci divadla, vždyť město za posledních 10 let
investovalo do divadla cca 25 mil. Kč. Díky novým exteriérům může zdejší divadlo poskytnout zázemí i pro
další akce nedivadelního charakteru a zde se nabízí velký podnikatelský prostor. Bohužel se Adolf Toman
v posledních letech začal věnovat celé řadě nedivadelních aktivit, takže divadlo na svůj velký rozjezd pod
jeho vedením stále čekalo, jmenujme Tomanovy neúspěšné plány o koupi kina v Sadské, K ulturního domu
v Nymburce, stále hledání využití Staré Pošty atd.
Náročná představení lákají
Ovšem za dva roky, které měly v podstatě být jen jakýmsi provizoriem, se udály pod novým vedením
Miroslava Fišera zásadní věci, které dle našeho názoru, posouvají nymburské divadlo o stupínek výše.
Letošní divadelní sezóna 2007/08 byla vlastně první, na které se výrazně projevil rukopis pana Fišera,
neboť sezóna 2006/07 byla ještě naplánována starým vedením. Už při prvním pohledu je znát patrný
rozdíl. V nabídce se objevuje celá řada vážnějších divadelních představení (Divadlo pod Palmovkou, Divadlo
v Celené, Divadlo Kalich atd.), Fišer opustil Tomanovo zahledění pouze na lehké zábavné komedie s odůvodněním, že repertoár kvalitního divadla se skládá ze všech žánrů a v něm má mít své pevné místo i skutečné
umění. Paradoxně Toman nadále trval na každoměsíčních komediích i v době, když se potýkal s poklesem
abonentů, kteří už opouštěli nymburské divadlo z důvodu zahlcení komediálními kusy. Po zahrnutí do
nabídky i skutečně náročných her (O myších a lidech, Gazdina roba, Richard III.) ředitelem Fišerem následovalo nejen zastavení poklesu, ale byl zaznamenán dokonce nárůst abonentů.
Do divadla přicházejí výstavy
Od svého nástupu do funkce nabídl Miroslav Fišer návštěvníkům divadla vedle divadelního umění,
také výtvarné umění. Nově vybílené prostory odmítl po vzoru Tomana opět oblepit divadelními plakáty
a poskytl volné divadelní stěny pro výstavy malířů a fotografů. Tyto akce se setkaly s velkým ohlasem
a během krátké doby se ve foyer divadla objevily klipy s foto k akci Paraple (viz. článek z února 2007 na
tomto webu), dále obrazy Marka Krejčíka, malby zpěvačky Evy Pilarové, Ivy Hüttnerové, Dušana Křivského
a v blízké budoucnosti Jaroslavy Kolářové.
Nové šatny, užší spolupráce a čínský rok
Současně Miroslav Fišer v letních měsících 2007 zaměřil svou pozornost na zlepšení podmínek nejenom
publika, ale také samotných herců. Dal do pořádku šatny pro herce. Kde až doposud nebyla např. zavedena
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ani teplá voda. V letní sezóně tak poprvé pracovníci divadla nedostali neplacené volno, jak to dělával Adolf
Toman, ale všichni přiložili ruku k dílu při budování nového zázemí pro herce.
Fišer neztrácel ze zřetele ani závazky k ostatním divadelním souborům ve městě i v blízkém okolí.
Zejména chudším divadelním souborům v Poděbradech a v Sadské rád zapůjčil kostýmy a dekorace a jiné.
Fišer si také letos vyzkoušel pozvat do divadla nový projekt Zahájení čínského roku, který se také setkal
s velmi vřelým ohlasem.
Za dva roky udělal Fišer mnohé
Na závěr si dovolujeme konstatovat, že přínos Miroslava Fišera pro nymburské divadlo je poměrně
zásadní, a bezpochyby by si Fišer zasloužil, aby dále mohl pokračovat v nastoleném trendu. Výpověď se
nedává snad za to, že člověk pracuje dobře a dbá o úspěšný rozkvět jemu svěřené instituce. Dne 5. května
skončilo podávání přihlášek do výběrového řízení a tak už můžeme jen čekat, zda rada města upřednostní
stranický zájem nad zájem města a hladu veřejnosti po kvalitním divadle.
Autoři JN a JH

2008

21. 8.

V Hálku vystavuje známá nymburská výtvarnice Jaroslava Kolářová

2008

27. 8.

Funguje v Nymburce vůbec ještě Hálkovo divadlo?

2008

8. 10.

Zahráli i v jiřické věznici

Hálkovo divadlo zve na novou výstavu. Ve foyer i na schodech jsou k vidění práce nymburské výtvarnice Jaroslavy Kolářové. Její nezaměnitelnou tečkovací metodu Nymburáci znají z kulturních programů
kina, divadla nebo letáků různých kulturních akcí, ale i z městských vyznamenání či pamětních listů pro
nymburské maturanty. Její zatím poslední akcí jsou razítka s motivem borovice k poslednímu ročníku
Hrabalova Kerska, které se koná tuto sobotu. Výstava bude v divadle k vidění zhruba do 20. června.

Už několik měsíců „zdobí“ budovu Hálkova divadla nápis „álkovo městské divadl“. Některá zbývající
písmena jsou přitom nakloněná a očividně drží jen silou vůle. Podle ředitele kulturního stánku vznikla současná podoba nápisu po rekonstrukci fasády. „Písmena jsou umístěna na umělohmotných držácích, které
zřejmě nevydržely mrazy,“ řekl Miroslav Fišer. Brzy by však údajně mělo dojít k nápravě. „Jsme v kontaktu
s odborem správy a rozvoje městského majetku. Až bude příhodnější počasí, nápis opravíme,“ dodal Fišer
s tím, že písmena, která upadla, má prý schovaná. Hlavně aby zima netrvala už moc dlouho. . .

Nymburští ochotníci měli nabité divadelní léto. Podle ředitele Hálkova divadla a také ochotníka
Miroslava Fišera prý takto napilno snad ještě neměli. „Oproti jiným létům jsme hráli asi nejvíc,“ uvedl
Fišer. Hálkovce přivítalo například krásné přírodní divadlo ve Sloupu v Čechách. „Tam je scéna ve skále,
hráli jsme tam pohádku ,,Ženich pro čertici“,“, řekl
Fišer. „Ženicha“ střídali herci hlavně s populární
úpravou ,,Dívčí války“. Tu hráli například na náměstí
v Liberci. Podle Fišera by prý mezi lidmi nepropadl
špendlík. ,,Dívčí válka“ se ovšem dostala ještě na
jedno zajímavé místo, a to do věznice v Jiřicích.
„Hráli jsme v lesoparku vycházkového prostoru pro
vybranou skupinu vězňů,“ uvedl Fišer s tím, že měli
potlesk na otevřené scéně. Představení zařídil herec
Miloš Kubík, který pracuje ve věznici jako vychovatel. Podle internetových stránek věznice viděli
někteří odsouzení divadlo na profesionální úrovni
Dívčí válka 2008, P. Štychová a M. Fišer jako Šárka a panic Ctirad.
vůbec poprvé.
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2008

10. 12. Divadlu bude šéfovat opět Adolf Toman

2009

21. 1.

Nymburští radní vybrali nového provozovatele Hálkova divadla. Od ledna bude nymburskému kulturnímu
stánku znovu šéfovat Adolf Toman. Po měsících dohadů radní v úterý rozhodli o novém provozovateli Hálkova
divadla v Nymburce. Od nového roku se jím stane Adolf
Toman. „Rada se shodla jednomyslně,“ řekl místostarosta
Miloš Petera. Tedy až na samotného radního Tomana, který
se projednávání tohoto bodu nezúčastnil. Jednomyslná
shoda však nepanovala ve výběrové komisi. Tomana do
funkce provozovatele doporučili čtyři ze sedmi jejích členů.
Z výsledku není nadšený zatím současný provozovatel Hálkova divadla Miroslav Fišer, který před dvěma lety
divadlo převzal od Adolfa Tomana poté, co se Toman
kvůli funkci náměstka ministra kultury musel šéfování
divadla vzdát. Na ministerstvu však vydržel rok. „Odešel
jsem tehdy ze zaměstnání, abych se mohl naplno věno- Kocour v Botách, 2006, L. Toman Paclt a K. Šonská.
vat divadlu. Teď mám dva roky do důchodu a opravdu
nevím, co budu dělat,“ řekl Deníku Fišer. Ten se netajil
tím, že rozhodnutí cítí jako křivdu. „Připadá mi to, jako
když někomu dají hračku, ten pak získá lepší a tu starou zahodí. Druhý tu starou zvedne, dá ji do pořádku,
a když toho prvního přestane nová hračka bavit, chce tu
starou zpátky,“ řekl Fišer.
A co na to Nymburáci? „Za ředitele Fišera jsem chodil
do divadla nejen na skvělá představení, ale byl to vždycky
i celkově uvolněný večer v hezkém a příjemném prostředí.
Mám jen obavy, že s příchodem ředitele Tomana se vrátí
do kiosku „krabicák“ a chaos do ostatních prostor. Je Sněhurka a sedm trpaslíků, 2006, M. Mejstřík, K. Šonská
hrozná škoda, že tito dva pánové se nedohodnou na spo- a B. Kuželová jako myslivec, Sněhurka a královna.
lupráci, protože dohromady by byli skvělý tým,“ píše se
na webu nymburk.info. Spolupráce je však na dohodě
obou pánů. Adolf Toman se k možné spolupráci vyjádřit
nechtěl. S divadlem má však své plány. „Chci navázat tam,
kde jsem před dvěma lety skončil,“ řekl. Nymburáci se prý
mohou těšit na kvalitní představení a levnější vstupenky.

Sobotní pohádka v divadle

Na pohádku ,,Kocour v botách“ mohou děti vyrazit
v sobotu 24. ledna do Hálkova divadla. Pohádka Jiřího
Tepera v podání Hálkova městského divadla začíná ve
14.30 hodin.

Sněhurka (K. Šonská) a sedm trpaslíků, 2006.

2009

28. 1. 	Hudební balady z Erbenovy Kytice zazní v divadle

2009

11. 2.

Divadlo hudby Nymburk ve čtvrtek 29. ledna uvede hudební baladu ,,Kytice“. Začátek je v 19:30.

V Nymburce budou k vidění Hrabalovy Ostře sledované vlaky

Čtvrtek bude v Hálkově divadle ve znamení Hrabalova dramatu ,,Ostře sledované vlaky“. Lidé mohou na
představení vyrazit v 19:30 hodin.
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Ostře sledované vlaky, 2009, P. Procházka, D. Krejčíková - Benešová a L. Toman Paclt.

2009

1. 4.

Loupežník v Hálkově divadle

Loupežník, 2009, O. Pšenička a B. Kolářová.

2009

10. 4.

Ostře sledované vlaky, 2009, výpravčí Hubička (P. Procházka) razítkuje Zdeničku Svatou (A. Votrubová).

Král 3.333, 2009, P. Štychová, V. Štych a J. Habartová - Štychová jako princezna
Georgína, komoří a chůva Matramaréna.

S čerty nejsou žádné žerty ani v poklidném Nymburce

Divadlo hudby připravilo pro své obecenstvo další premiéru. Tentokrát zpracovalo známou televizní
pohádku. Místní Divadlo hudby představilo ve čtvrtek v Hálkově divadle premiéru divadelní adaptace
známé pohádky ,,S čerty nejsou žerty“. Plné divadlo dalo jasně najevo, že diváky zajímá, jak si početný
ansámbl, který čítal 25 herců, s pohádkou poradí. Potlesk, který nebral konce po skončení představení,
mluvil za vše. „Čerty jsem prožíval jako každou premiéru. Cítil jsem trochu nervozitu,“ přiznal Radim
Keith, který představuje roli správce. Bravurně se s rolemi sžili například Jiří Vetešník (kaprál), Mirek
Novák (Lucifer) nebo právě Radim Keith. Na pohádku se můžete vypravit do Hálkova divadla ještě například 25. dubna či 21. května.
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S čerty nejsou žerty, 2009, J. Truhlářová a M. Kubát jako princezna Adélka
a Kníže.

2009

S čerty nejsou žerty, 2009, M. Dovičín, T. Vydra a D. Dragoun jako
vojáci s Petrem Máchalem.

15. 5. 	Poprvé po jedenácti letech bude v Nymburce k vidění muzikál
Divotvorný hrnec

Kromě dvaceti nových hereckých talentů se
diváci mohou těšit i na původní herce. ,,Divotvorný
hrnec“, známý americký muzikál v úpravě Jiřího
Voskovce a Jana Wericha o hrnci plném zlata,
který byl ukraden českému vodníku Čochtanovi
a v Americe svou zázračnou mocí dopomohl k blahobytu a štěstí celé Nebrazské doliny, dnes v 19.30
hodin uvede v premiéře Hálkovo městské divadlo.
Muzikál se v Nymburce bude hrát poprvé po
jedenácti letech. „Podařilo se nám obsadit většinu hlavních rolí původními herci. Jen vodníka
Čochtana si nezahraje Zdeněk Válek, ale Jan Divotvorný hrnec, 2009.
Miller,“ řekl ředitel divadla Adolf Toman. Celkem by se v představení mělo objevit dvacet nových hereckých
talentů z Nymburka i Poděbrad. Mnozí z nich budou stát na jevišti poprvé. Herce bude doprovázet osmičlenný živý orchestr pod taktovkou Jiřího Beneše. Choreografie se ujal Jiří Ševčík.
Před jedenácti lety mělo představení velký úspěch. Hrálo se šestnáctkrát před vyprodaným jevištěm.
„Jsem zvědav, jestli dnes, v době takzvané krize, budou Nymburáci schopni naplnit divadlo,“ dodal Toman
s tím, že na dnešní premiéru přislíbil účast i starosta Nymburka Ladislav Kutík a oba místostarostové.
„Těšíme se také na přízeň dívek z Košíku, které před lety viděly toto představení šestnáctkrát vždy v první
řadě. I když dnes už mají děti, na představení se těší,“ řekl Toman.

2009

20. 5.

Muzikál Divotvorný hrnec má za sebou úspěšnou premiéru

Diváci z Nymburka a okolí zcela zaplnili v úterý 19. května městské Hálkovo divadlo při premiéře slavného muzikálu ,,Divotvorný hrnec“. Inscenace byla odměněna dlouhým potleskem a v příštích týdnech se
dočká několika repríz.
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„Naše provedení je kromě jiného vzpomínkou
na ,,Divotvorný hrnec“, uvedený v Hálkově divadle
před jedenácti lety. Původně jsem chtěl, aby se
v muzikálu objevilo co nejvíce protagonistů, kteří
v tomto zpracování hráli. Nakonec je všechno
jinak a řada herců byla poprvé na jevišti. Mám
radost, že to baví a zajímá i mladou generaci,“
uvedl režisér inscenace Adolf Toman. Hlavní role,
vodníka Čochtana se ujal Jan Miller, v těch dalších se objevila Šárka Fidrantová, Jaroslav Kříž,
František Bárta, Tereza Tomanová, Jarda Šturma,
Lukáš Toman Paclt a další herci. Soubor doplnili
i ochotníci z Poděbrad.

2009

Divotvorný hrnec, 2009, J. Kříž, Š. Fidrantová - Radkovská a F. Bárta jako
Woody a Káča s tátou.

23. 9. 	Netradiční divadelní projekt - Britannic aneb záhada svítící kostky
v Nymburce

Zítra reprízuje studentský divadelní soubor JeLiTa z Nymburka původní, autorskou hru „Britannic, aneb
záhada svítící kostky“, která komediální formou vypráví příběh potopení slavného parníku.
Na samý začátek divadelní sezóny připadá do Hálkova divadla v Nymburce představení hostující skupiny
„Jedineční Lidoví Taškáři z Nymburka“ (nebo také Nymburská JeLiTa) pod názvem „Britannic, aneb záhada
svítící kostky.“ Je to hra autorská a na svědomí ji má režisér a principál spolku, Michal Douša. Jedná se
o svébytnou, lehce mystifikující inscenaci, která se, až na drobnosti, nijak neodkazuje ani na film o potopení
Britannicu, ani se nesnaží nějak parodovat oskarovou tragickou romanci o Titanicu.
„Navazuje to na směr, kterým se náš spolek snaží ubírat po celou dobu své existence -vystupovat především s notnou dávkou komiky a nadsázky. Neděláme studentskou recesi, snažíme se o opravdové divadlo,
přesto je to divadlo mladých lidí a je to znát“, podotkl režisér.
Ve své dosavadní tříleté existenci má tento soubor zatím dvě dílka - tím prvním je humorná adaptace pohádky ,,Alibaba a 40 loupežníků“, za kterým pak následovala již první autorská hra, a to ,,Noc na
Karlíku“, jež by se dala charakterizovat jako ,,Noc na Karlštejně“ naruby. Tato hra byla uvedena například
i na Studentském divadelním festivalu pořádaném v paláci Akropolis v Praze. „V ,,Noci na Karlíku“ jsem
si zahrála Markétu, vévodkyni bavorskou, jejímž mužským předobrazem byl Miloš Kopecký v roli vévody
Štěpána. V Britannicu, což je naše doposud největší hra, pak ztvárňuji nevěrnou ženu kapitána lodi, Luisu,
jež vstoupí do děje především románkem s Helmutem - opravářem komínů,“ vypověděla jedna z hereček.
Samotné nazkoušení hry prý zabralo celý rok a diváci se mohou krom jiného těšit na svérázné operní mini
intermezzo, či menší akrobatický kousek v závěru představení. Co se ohlasů z premiéry týče, diváci se mají
na co se těšit. Představení začíná v 19. 30 hodin.

2009

30. 9.

Bílá nemoc v moderní úpravě

Teroristé, lasery, promítání na projekční plátna. I na to se mohou těšit lidé, kteří vyrazí na hru ,,Bílá
nemoc“ v podání nejen nymburských herců.
V plném proudu jsou zkoušky na premiéru nové hry Hálkova městského divadla Nymburk. Nymburští
ochotníci spolu se známými herci budou k vidění v současné dramatizaci hry Karla Čapka ,,Bílá nemoc“.
Čapkovu známou hru upravil Ladislav Langr. Režisérské taktovky se ujal Adolf Toman. „Bude to takové
současné akční drama, ale s respektem k Čapkovi se zachováním jeho myšlenek. Pracovali jsme na tom
s panem Langrem půl roku,“ přiblížil představení, které diváky zavede do současnosti boje proti terorismu.
Toman. Ve hře se objeví teroristická skupina, která se pomocí speciálního viru Morbus Tschengi snaží
uchvátit moc, helikoptérové přepady a řada efektů jako třeba moderní formy laserů. „Také použijeme
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tři projekční plátna, na která se bude promítat živý obraz,“ doplnil Toman. Hlavní roli si zahraje Martin
Štěpánek, v představení se objeví i známá televizní hlasatelka Pavla Charvátová. Diváci se mohou těšit i na
Pavla Kolbana – hejtmana ze seriálu Ordinace v růžové zahradě. A svou účast přislíbil i Tomáš Etzler nebo
Jaroslava Obermaierová. A samozřejmě nesmí chybět ani místní herci jako například Jiří Teper, Jan Müller,
Jarda Kříž, Zdeněk Piskáček a řada dalších.
Premiéra hry bude v Hálkově divadle k vidění v úterý 6. října v 19,30 hodin a vstupenky jsou stále
k dispozici. Na reprízu mohou lidé vyrazit 8. nebo 27. října ve stejném čase.

Bílá nemoc, 2009, P. Charvátová, P. Kolban, L. Toman Paclt, M. Štěpánek, J. Miler, J. Teper, P. Procházka a F. Bárta.

2009

14. 10. Premiéra Čapkovy Bílé nemoci

Střílečky, projekce, ale i vrtulník. To vše mohli diváci spatřit na premiéře Čapkovy ,,Bílé nemoci“. Dlouho připravovaná premiéra současné dramatizace hry Karla Čapka ,,Bílá nemoc“, kterou uvedlo Hálkovo městské divadlo
v Nymburce, přinesla pro diváky mnohá překvapení. Autor Ladislav Langr v ní zanechal hlavní myšlenku doktora
Galéna (v podání Jiřího Tepera), člověka s dobrým srdcem, bojujícího proti násilí, který odmítal léčit svým zázračným elixírem, dokud nebude vyhlášen mír. V inscenaci se však objevují novodobí teroristé, kteří chtějí
pomoci speciálního viru Morbus Tschengi získat moc.
Na pódiu jsou tři projekční plátna, z jednoho z nich
v průběhu představení hlásá někdejší televizní moderátorka Pavla Charvátová nové zprávy a během představení se i několikrát střílí a ze stropu se za velkého
hřmotu vrtulníku snášejí na provazech vojáci.
Celá inscenace je plná napětí a hlubokých
myšlenek. Ladislav Langr velmi citlivě přepracoval
Čapkovu hru, která už pro dnešní mladé generace
Bílá nemoc, 2009, M. Štěpánek a J. Teper jako Maršal a Dr. Galén.
ztrácela svou důležitost.
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Velkým přínosem pro herecký tým pod vedením režiséra Adolfa Tomana je jeho přítel, herec Martin
Štěpánek, symbolicky v roli Maršála, kterého v nejslavnější filmovém zpracování kdysi ztvárnil jeho o mnoho
slavnější otec, herec Zdeněk Štěpánek. I v této inscenaci přijde maršál na to, že když nemá zdraví a jde mu
o život, je schopen vše zastavit a změnit své přesvědčení. Bohužel ale pozdě . . .
Další představení ,,Bílé nemoci“ mohou lidé zhlédnout ještě 3. a 16. listopadu.

2009

4. 11.

Při zkouškách hry bylo několik odřenin

2009

9. 12.

Hálkovo divadlo zve na vanoční akce

Hra Karla Čapka ,,Bílá nemoc“ v novém pojetí má dnes reprízu. Ředitel Hálkova divadla a režisér Adolf
Toman prozradil, jak to bylo s její přípravou.
Ve vašem zpracování je několik technických scén. Jak se vám podařilo je zvládnout?
Pravda je, že při zkouškách došlo několikrát k odřeninám, objevila se nějaká ta naražená žebra a odřené
lokty. Nad pódiem je v deseti metrech lávka, ze které skáčou horolezci jako z vrtulníku. Jsou to ale lidé,
kteří jsou zvyklí. Pavel Lebduška nám zajišťuje všechny kaskadérské kousky.
Kdo přišel na to, pojmout hru tak klasickou vyloženě moderním způsobem?
Vymyslel jsem si to já. Chtěl jsem najít něco, co by bylo poplatné dnešnímu mladému divákovi. Infiltrace
viru teroristy, krize, nezaměstnanost, to je dnešní dilema společnosti. Snažil jsem se mládež donutit
k zamyšlení nad těmito problémy.
Jak se vám spolupracovalo se scénáristou Ladislavem Langrem?
Bylo to pro oba náročné. Pan Langr čtyřikrát přepracovával scénář, než vznikla ta podoba, která se líbila.
Jakou předpokládáte návštěvnost dnešní reprízy?
Ohlásily se nám dvě třídy z pražských škol, protože se na internetu studenti dozvěděli o našem experimentu. Chtějí to prostě
vidět.
Bylo těžké zajistit všechny rekvizity a obleky?
Běhal jsem po army šopech a kupoval vybavení. Další obleky,
a za to děkujeme ředitelství, nám půjčila nymburská nemocnice.
Živé vstupy Pavly Charvátové se natáčely kamerou Milana Bareše
ve foyeru divadla a další věci, které se dávaly dohromady počítačově, má na svědomí Jiří Vetešník.
Jak dlouho vám trvalo nastudování hry?
Měli jsme poměrně krátkou dobu na nastudování, protože
nebylo možné pražské herce dlouho vytěžovat. Celkem jsme na to
měli šest týdnů. Na druhou stranu to bylo velmi intenzivní zkouBílá nemoc, 2009, J. Kříž a A. Votrubová - Stehnová.
šení, které já osobně velmi preferuji.
Kdy se diváci mohou těšit na další reprízu ,,Bílé nemoci“?
Po dnešní repríze budeme ještě hrát 10. listopadu pro školy a 16. listopadu v předvečer oslav Sametové
revoluce. Dál to necháváme otevřené, protože se nám už ozvali z Poděbrad, Kolína a Kutné Hory, že by rádi
,,Bílou nemoc“ viděli i tam. Takže se může stát, že ji budeme hrát ještě půl roku.
Můžete divákům prozradit, co chystáte dalšího?
V první řadě je to ,,Romeo a Julie“, premiéra by měla být 19. ledna v Hálkově divadle, dále připravujeme pro děti ,,Ferdu mravence“, jehož premiéra je nasměrována na 21. listopadu, a brodwayský muzikál
,,Kabaret“ s premiérou někdy koncem února.

Hálkovo městské divadlo končí sezónu tohoto roku adventním programem. Pro ty nejmenší uvádí
tuto sobotu od 14. 30 hodin oblíbenou pohádku Boženy Němcové ,,Šípková Růženka“, kterou reprízuje
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na přání hlavně malých diváků. Pro celou
rodinu bude uvedena slavná hra Charlese
Dickense ,,Vánoční sen“. Tento příběh je
o zlém strýci Scroogovi, kterému duch
Vánoc ukáže správnou cestu a pomůže
zachránit malého Tima. Toto představení
je plné všech známých koled a vánočních
písní v podání dětského sboru a členky
Státní opery v Praze Barbary Slezákové.
V hlavní roli vystoupí známý Ivan Vyskočil
spolu s nymburskými herci např. Miki
Mejstříkem, Jardou Šturmou, Lukášem
Tomanem Pacltem, Terezou Tomanovou, Šípková Růženka, 2009, T. Březina, Š. Mokrá, A. Votrubová - Stehnová, L. Toman
Katkou Šonskou a dalšími. Představení Paclt, R. Keith, N. Březinová, K. Šonská a Z. Šranková.
bude uvedeno v úterý 15. prosince od 19.30 hodin a v sobotu 19. prosince od 14.30 hodin. Nenechte si
ujít tento dojímavý vánoční příběh, který pro celou rodinu navodí tu správnou vánoční atmosféru.
Populárními se staly ,,Večery v klubu“ s Jardou Křížem a Davidem Šitavancem, kteří si zvou zajímavé
hosty. V sobotu 19. prosince od 20 hodin přivítají herce Ivana Vyskočila a nymburského flašinetáře Zdeňka
Kopečka.
Divadlo se s vámi pro tento rok loučí s přáním krásných Vánoc a mnoha úspěchů v příštím roce. Děkuje
všem svým návštěvníkům a těší se na setkání v roce 2010.

Vánoční sen, 2009, uprostřed (ve fraku) I. Vyskočil, napravo od něj: M. Mejstřík, B. Slezáková, L. Toman Paclt, J. Šturma a T. Brandová.

2010

3. 2. 	Nymburk má svého Romea a Julii

Druhou reprízu nedávno nastudované úpravy Shakespearova ,,Romea a Julie“ uvedli nymburští ochotníci v produkci Adolfa Tomana v Hálkově divadle. Příběh dvou milenců ze dvou znepřátelených rodů,
jehož režie se tentokrát zhostil Ladislav Langr, vezme za srdce snad zástupce každé generace. V hlavních rolích milenců Romea a Julie se osvědčili studenti vyšší odborné herecké školy Ondřej Pšenička
a Barbora Kolářová. Kdo ještě neměl možnost inscenaci vidět, má ještě šanci v pondělí 15. února od
10 a od 18 hodin.
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Romeo a Julie, 2010, B. Kolářová a O. Pšenička.

2010

10. 4.

Romeo a Julie, 2010, R. Keith jako vévoda.

Ferda mravenec

Ferda mravenec, 2010, v horní řadě zleva: I. Špinková, P. Štychová, K. Šonská, P. Douděra, P. Pištěk, M. Tomanová, J. Šturma a P. Procházka.

2010

14. 4. 	Se šípkovou nebo se zelím, znělo nymburským divadlem

Kouzelné postavičky z povídkové knížky Bohumila Hrabala ,,Slavnosti sněženek“ a stejnojmenného
filmu Jiřího Menzla ožily v Hálkově městském divadle. U příležitosti 150. výročí založení Divadelního
spolku Hálek uvedli inscenaci z lesního městečka v Kersku nymburští ochotníci. Divákům nabídli
půvabné fresky žánrových příběhů lidí a lidiček. Na jevišti se objevil pan Franc s rodinou, pan Leli
se svým královstvím, hostinský a jeho manželka z Hájenky a další známé figury. Nelze opomenout
nezapomenutelný příběh sporu dvou mysliveckých jednot nad zastřeleným kancem. Ostatně právě
přetahování nebohého kňoura vzbudilo díky neplánovaně vytržené nožce upřímné veselí. Podobně
jako v předloze, tak i na jevišti se snoubila poetika s realistickým tvarem, nadsázka s humorem,
veselé události s těmi smutnějšími. „Považuji za nevýhodu pustit se do dramatizace díla, které již
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bylo převedeno do filmové podoby. Ovšem obliba autora jeho díla u mě zvítězila nad počáteční
nejistotou. Dovolil jsem si připsat i postavu Bohumila Hrabala, který občas s nadhledem vstupuje do děje,“ uvedl režisér Vít Špinka. Další repríza ,,Slavnosti sněženek“ je na programu ve středu
12. května od 19.30 hodin.

Plakát od A. Tepera ke hře Slavnosti sněženek ke 150. výročí DS Hálek v roce 2010.

Slavnosti sněženek, 2010, představení ke 150. výročí DS Hálek, D. Lorenzová - Vaníčková - Štěpánková, E. Válková ml., P. Bendl, J. Habartová Štychová, M. Kubát, V. Špinka, I. Pešková - Špinková, L. Habart, P. Štychová, T. Březina, J. Šturma, M. Otta, M. Kučera, K. Walterová,
P. Procházka, V. Jeníková, J. Bohata, J. Marvan, M. Šturma, V. Dittrichová, J. Vetešník, R. Keith a Z. Válek..
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2010

7. 5.

Na Sněženkách se diváci dobře bavili

Divadelní spolek Hálek se přihlásil k Bohumilu Hrabalovi u příležitosti 150. výročí svého založení uvedením inscenace Slavnosti sněženek. Ve středu 7. května ožil ve zcela zaplněném Hálkově městském divadle
v premiéře poetický příběh svérázných lidí z lesního městečka Kersko, v němž si členové dvou mysliveckých
společností osobují právo na zastřeleného divočáka, aby jejich spor nakonec vyvrcholil na „neutrální půdě“
v restauraci Hájenka společnou hostinou.
Mladý režisér Vít Špinka si na svá bedra nakladl velmi těžký úkol - inscenovat „Slavnosti“ podle filmového scénáře. Tím se vystavil nekompromisnímu diváckému srovnávání s legendárním filmem Jiřího
Menzela. Lze ale s uspokojením říci, že z něho vyšel se ctí. Až na dvě tři pasáže, které by snesly drobné
škrty, se příběh odvíjí svěžím tempem, s použitím divadelních prostředků, dramatických zkratek a vtipných
gagů. Například scénu „to je dost, žes nás taky jednou vyvez!“ vyřešil režisér pro jeviště s vtipem - pan
Franc veze svoji věčně nespokojenou manželku na dvoukolové ruční káře.
Do původního scénáře si režisér dopsal postavu samotného Bogana Hrabala, který v roli vypravěče
uvede příběh a poté do něj vstupuje ve zlomových okamžicích, aby navodil situaci. Herecky velmi dobře si
s ní poradil Zdeněk Válek, ovšem až na několikerý výpadek textu, pro který si musel dojít k nápovědě až do
portálu. Diváci to ale vzali jako hezký divadelní folklór a dokonce Zdeňkovi upřímně zatleskali.
Naprosto jasně herecky zazářil Tomáš Březina v roli Leliho - hrál ho s lehkostí a přirozeností, která
mu byla ostatně vlastní i v předešlých divadelních rolích. Další skvělé výkony odvedli Milan Kubát v roli
pana France a jeho ukřičená manželka Dana Vaníčková, po jejímž výkonu si nejeden z diváků řekl, že by ji
doma mít nechtěl, Petr Bendl v roli akademického malíře Junka, jenž rezolutně odmítá spravovat prdelky
gypsovým andílkům, Jana Štychová ve dvojroli prodavačky a Leliho družky a Iva Špinková a Jiří Vetešník
jako Hostinská a Hostinský z Hájenky. Rovněž ostatní figurky z Kerska: Eva Válková - mladá Francová,

S. Kubín v roli „mistra“ Karla (vpravo) a J. Bohata v roli Trnky.
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Jakub Marvan - Drogista, Radim Keith v dvojroli Heinrich a Janeček, Iva Lucie Špinková - Francova vnučka,
Jaroslav Šturma - Myslivec, Pavel Procházka - Příslušník VB, Ladislav Habart - Myslivec, Věra Dittrichová - ve
dvojroli Sousedky a paní Karlové, Jiří Bohata jako Trnka, Petra Štychová v roli Učitelky, Václav Štych jako
Zahrádkář a Myslivec, byly podány přesvědčivě, a to včetně skupinky dětí (M. Otta, W. Jeníková, K. Walterová
a M. Kučera). Naprosto bezkonkurenčně si ale vychutnal svoji roličku „mistra“ Karla, který myslivcům sežere
při uzení salámy, Standa Kubín, který se po letech vrátil na divadelní prkna. Dokonale vystihl povahu své
postavy a vytvořil komickou karikaturu jak verbálně, tak výrazem a nonverbálními prostředky.
Závěrečná scéna, v níž pan Leli umírá, když veze kamarádům do Hájenky půlnoční dršťkovou polévku, je
vytvořena s citem - mnohá divačka zamáčkne slzu, ale publikum neodchází domů se smutkem a nostalgií.
Naopak - všichni se velmi dobře bavili.
Nymburští divadelníci, věrni stopadesátileté tradici svého spolku, se ctí a velmi nadějně vykročili do
dalších let své činnosti. K tomu nezbývá nežli jim popřát
Zlomte vaz!
Honza Řehounek

Z. Válek jako „Bogan“.

K. Walterová, M. Kučera, V. Jeníková a M. Bohata jako školáci.

L. Habart, J. Šturma, M. Kubát, T. Březina, J. Marvan, M. Šturma a S. Kubín.

P. Bendl a J. Habartová - Štychová jako malíř Junek a prodavačka.
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Slavnosti sněženek, 2010, S. Kubín jako mistr.

2010

30. 5.

Slavnosti sněženek, 2010, J. Šturma, M. Kubát., P. Procházka, M. Šturma a L.Habart.

Nymburk opět přivítal Elišku Přemyslovnu po 700 letech

Královna připlula v bohatém doprovodu po Labi k hradbám, kde ji přivítali doboví i současní poddaní. Ti z ní nespustili zrak, když na koni projela branami města. Je tomu již sedmset let, co královské
město Nymburk navštívila Eliška Přemyslovna. Tuto historickou událost se rozhodli připomenout ochotníci
z Hálkova divadla pod záštitou města.
Toto neobvyklé historické představení přilákalo v sobotu pod městské hradby desítky lidí, kteří
mohli vidět dobové oblečení, rytířské souboje a hlavně se mohli podívat „jak to tenkrát vlastně bylo.“
Rekonstrukci návštěvy přálo také počasí, které s sebou z minulosti Eliška třeba přivezla. Pořadatelé
děkují všem zúčastněným a hlavně publiku, které se sešlo v hojném počtu a bez kterého by tato akce
ztrácela význam.

L. Toman Paclt a T. Tomanová jako Jan Lucemburský
a Eliška Přemyslovna.

2010

23. 9.

A. Votrubová - Stehnová, V. Dittrichová, P. Douděra, T. Tomanová,
V. Špinka, L. Toman Paclt a J. Vetešník.

Divadelníci z Hálku a sbor Hlahol slavili ve velkém 150. výročí

Úterní večer patřil důstojným oslavám divadelního spolku Hálek a smíšeného pěveckého sboru Hlahol.
Oba soubory mají už od začátku ve svém křestním listu stejný rok narození, a to 1860. Všechno se tedy
na slavnostním galavečeru v nymburském Hálkově divadle točilo kolem kulatého výročí 150 let od založení
obou souborů. Režisér, dramatik a herec Adolf Toman převzal na pódiu ocenění Nymburský lev 2. třídy.
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Zahájení výstavy fotografií v nymburské radnici ke 150. výročí založení DS Hálek v roce 2010.

Dramatický odbor závodní rady ROH
Vzpomínání na léta minulá nebylo uplakané, ale laskavé a mělo vyloudit u diváků úsměv. Záměr moderátora hálkovských vstupů Vítka Špinky se podařil.
Na pozadí pódia se na plátno promítala historie spolku doplněná fotografiemi. „V roce 1936 bylo otevřeno Hálkovo divadlo představením ,,Lucerna“ Aloise Jiráska. Jedinkrát Hálkovci nedohráli svou hru v roce
1944 z důvodu hlášení náletu,“ připomněl Špinka vybraná data.
Jak si s námi novodobá historie zahrávala v době po
roce 1948, naznačuje okamžitě tehdejší název souboru,
v němž jméno Vítězslava Hálka nenajdete. „Jeho název
zněl Dramatický odbor závodní rady ROH dílen ČSD
v Nymburce,“ přeříkal celý pro dnešní generaci nesmyslný název Špinka.
Dvacet repríz Nymburské rychty
Špinka si zval na jeviště několik osobností, které
působily a některé ještě působí v Hálku. Jedním z nich
byl i herec a režisér Miroslav Fišer. Ten komentoval fotogalerii z her, kde sám hrál. „Na toto dílo strašně rád
vzpomínám, hra se jmenovala ,,Nymburská rychta“ a já
jsem představoval syna rychtáře. Hráli jsme ji jedenadvacektrát téměř vždy před zaplněným divadlem.
Spolupracovali jsme i s Národním divadlem, odkud
jsme si zapůjčili zbroj a také s Českou televizí, která nás
oblékla do kostýmů,“ vzpomínal Fišer, který vystupoval
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V. Špinka a J. Kříž provázeli diváky Galavečerem ke 150. výročí
založení souboru Hálek a Hlahol.

ještě například v ,,Dětech Slovače“, ,,Matce“, ,,Noci na Karlštejně“ či ,,Lucerně“. Tady zářili jako hosté i známí
herci Radovan Lukavský a Petr Štěpánek.
Historické setkání Berušek
Veselým a hravým bodem programu se stalo setkání Berušek, tedy postav z pohádky ,,Ferda Mravenec“
z pera Jiřího Tepera. Ten měl za úkol seřadit Berušky podle toho, jak hrály po sobě. „Pohádku jsem napsal
v roce 1979 a některé inscenace jsem neviděl. Vím ale, že první Berušku hrála Dana Lorenzová – Vaníčková
a poslední Katka Šonská,“ pousmál se Teper, který v premiéře představoval postavu brouka Pytlíka. Na
jeviště byl přizván i vůbec první Ferda mravenec, kterého ztvárnil Čestmír Řízek. V těchto místech galavečer gradoval.

Dana Lorenzová
1979

Žaneta Benešová
1992

Lenka Langová
1995

Iva Pešková
1996

Výroční fotografie souboru Hálek ke 150. výročí založení.
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Lenka Peldová
1999

Petra Štychová
2010

Kateřina šonská
2010

Cena pro Horčice
Dojemným okamžikem se stalo předání ocenění Ladislavu Horčicovi, dlouholetému ochotníkovi Hálku. Tomu donesli květiny do třetí řady, kde
seděl.
Několikrát se vzpomnělo na duši divadla Honzu
Krupičku, který prý pro nymburské divadlo dýchal
a zároveň v něm i bydlel. „Měl služební byt tam,
kde je dnes vchod do šatny. Vyráběl scény,“ zavzpomínal Mirek Fišer. Nemohlo se zapomenout ani na
skvělého režiséra Jana Paulů.

Dívčí válka, 2010, R. Keith a P. Štychová jako panic Ctirad a Šárka.

Nadýchl jsem se u zadku prasete. Musel jsem si dát panáka!
Dlouholetý ochotník divadelního spolku Hálek Ivan
Müller byl posledním hostem galavečera k 150. výročí od
vzniku. A také nejvtipnějším. Vyprávěl příhodu, jak v představení ,,Nebe na Zemi“ hrálo i živé prase. „Půjčili nám ho
z JZD v Kostomlatech. Místní pastevec Zdeněk Kopeček ho
přes týden živil a v den vystoupení mu nedával nic. Když ho
ale osvětlovači nasvítili, vzedmul se seleti zadek. Najednou
slyším během hry: „Nočník, dej mu nočník!“ Přiběhl jsem
tedy s nočníkem a pašík vykonával na pódiu potřebu. Měl
to tuhé a jezeďáci z Kostomlat se mohli potrhat smíchy.
Když jsem si myslel, že je hotovo, poodešel jsem. Jenže to
začalo nařídko. Já se v tu chvíli v místech zadku nadechl
a myslel jsem, že omdlím. Byl jsem bledej jak křída. Dostal
jsem panáka a pak ještě jednoho. Jenže mi pak z toho alkoholu úplně zdřevěněl jazyk a to je kumšt dobrat se zdárně Slavnosti sněženek, 2010, M. Kubát, D. Lorenzová - Vaníčková
- Štěpánková a E. Válková ml. jako Francova rodina.
přestávky,“ vyprávěl jedním dechem Müller.

2010

19.10. Premiéra Knížete se hercům v Hálku povedla

Čtvrteční večer patřil divadlu. V nymburském Hálkově
divadle byla představena premiéra představení Jak ulovit knížete od ruského prozaika Fjodora Dostojevského.
Tato hra je režijním debutem Jiřího Vetešníka, který
působí v Divadle hudby, což je sdružení mladých amatérských herců. Divadlo hudby má za sebou již několik
divadelních představení a muzikálů. Hra Jak ulovit knížete je zatím posledním počinem mladých herců.
„Z řad diváků jsem fandila mojí sestře Monice,
která svou roli zvládla výborně, ráda jsem se zasmála
a velkým oživením pro mě byla role Jirky Vetešníka.
Rozesmával celé divadlo,“ přiznala sestra jedné
z hereček Veronika. Dalším příjemným zážitkem se Jak ulovit knížete, 2010, J. Šturmová, Z. Šranková, D. Pecháčková
stala postava Aleše Misaře, který svou rolí celý příběh a M. Mejstřík.
uzavírá. Závěrečný potlesk vrátil mladé herce třikrát zpátky na prkna, která znamenají svět. Tak se naplnila
slova Radima Keitha, který před začátkem vyslovil, aby se nám „Kníže“ líbil.
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2010

25. 10. Honza a kouzelná fazole

Honza a kouzelná fazole, 2010, K. Šonská, J. Štychová, T. Brandová,
M. Mejstřík.

Broučci, 2010, A. Toman ml. a L. Toman Paclt jako brouček s tatínkem.

2010

30. 11. V nymburském Hálku premiérově vzlétli Broučci

2010

4. 12.

Městské divadlo Nymburk uvedlo premiéru ,,Broučků“ na motivy těch Karafiátových, jako poslední listopadové představení. Plné hlediště dětí i dospělých zhlédlo divadelní hru v úpravě Jiřího Tepera a režii
Adolfa Tomana. Spontánní potlesk sklízely nejen písničky Antonína Hlavičky, ale také výkony nejmenších
herců, kteří zvládli svou úlohu přirozeně a roztomile třeba už ve svých čtyřech letech.
„S napětím jsme očekávali tušené létací scény a děti pak byly u vytržení,“ kolovaly zážitky také z technického zpracování hry cestou z představení. Na kouzelné ,,Broučky“, kde se objevuje také aktuální předvánoční
čas, se mohou nejen rodiče s dětmi vypravit ještě v sobotu 11. prosince, hra začíná ve 14.30 hodin.

V Sedlčanech se přesvědčí, že s čerty nejsou žádné žerty

Příbramský deník 4. 12. 2010
Divadelní adaptaci oblíbené televizní pohádky S čerty nejsou žerty, přivezou už zítra do sedlčanského
Kulturního domu Josefa Suka herci Divadla hudby Nymburk. Příběh, ve kterém pekelníci pomohou mlynáři
Petru Máchalovi ke štěstí, začíná v 15 hodin.
„Jako mladý kolektiv amatérského divadla jsme v souboru vždy kladli důraz na hry, kde se vyskytovalo
větší herecké obsazení, abychom si zkrátka zahráli všichni. Když režisér Vítek Špinka přišel s nápadem
uvést právě tuto pohádku, byli jsme všichni jednoznačně pro. Už jen z toho důvodu, že se nám pohádka,
S čerty nejsou žerty, vždy líbila,“ vysvětlil představitel lucifera Mirek Novák. Premiéru měla pohádka pro
děti i dospělé loni v dubnu v nymburském divadle a doposud herci sehráli pět repríz. Od filmové verze se
téměř neliší, jen se jednotlivé obrazy musely upravit tak, aby vše šlo sehrát na divadle. V režii Vítka Špinky
vytvářejí hlavní role Tomáš Vydra, Martin Daněk, Dana Vaníčková, Radim Keith a Milan Kubát.
Prakticky všechna představení Divadla hudby Nymburk jsou uváděna pro děti i dospělé. Za deset let jich
soubor nastudoval jedenáct, mimo jiné Cindy, Noc na Karlštejně, Filip a Kateřina, semaforská Kytice, S čerty
nejsou žerty nebo pohádka Mikulášská nadílka.
„To všechno jsou hry, které může vidět opravdu jakýkoli člen rodiny,“ zdůraznil Mirek Novák. Nymburské
divadlo v Sedlčanech dosud nevystupovalo.
Na svoji zdejší premiéru se mladí herci těší a věří, že bude úspěšná. „Několik členů souboru ovšem do
Sedlčan již několikrát zavítalo, ovšem v souvislosti s rychlostní kanoistikou,“ poznamenal herec. Ihned po
skončení pohádky obdrží každé dítě ve vstupní hale sedlčanského kulturního domu malý dárek přímo od
samotného Mikuláš.
Karel Souček
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S čerty nejsou žerty, 2010, zleva: V. Štych, J. Štychová, M. Kubát, M. Dovičín, I. Špinková, M. Doležal, R. Keith, V. Špinka, J. Truhlářová, P. Kurtiš,
J. Dobiáš, D. Dragoun, Z. Šranková, J. Vetešník, M. Čejková, M. Novák, M. Kučera, A. Vaníčková, V. Jeníková, T. Vydra, J. Jeník a D. Štěpánková.

2010

15. 12. Betlémská hvězda

Betlémská hvězda, 2010, B. Slezáková a J. Šturma jako Marie a Josef.

Betlémská hvězda, 2010.

Betlémská hvězda, 2010, L. Toman Paclt jako anděl.
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Krátká historie v obrazech

V Praze 12. září 1878.
Vážený pane. Odpovídaje ku ctěnému listu Vašemu ze dne 11. t. m. svoluji milerád ku provozování dramatu „Černé duše“ a těším se z toho
velice, že ctěná jednota Vaše kus můj volila. Již dříve bylo mi potěšením dočísti se, že jste, vážení pánové, také veselohře mé „Pan Měsíček“
pozornosti věnovali a ji provozovali. Vyslovuje přání, aby ctěné jednotě Vaší co nejlépe se dařilo, poroučím se Vaší přízni tvoje v úctě zvláštní
L Stroupežnický

Představitelé města a souboru Hálek při slavnostním otevření budovy Hálkova divadla v Nymburce v roce 1936.
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Členka souboru Hálek Marie Hrabalová se někdy po roce 1930
procházela po nymburském náměstí s kozou.

Pohled z nynějšího muzea na budovu bývalé nymburské radnice na
místě dnešního Hálkova městského divadla.

Veduta od Alfonse Muchy, která po jistý čas zdobila železnou oponu
v Hálkově divadle.

Vážený pane režisére,
Musím Vám ještě jednou z Prahy poděkovat za všechno potěšení, které
jste mi způsobili Vy a Vaše družina, v pravdě umělecká a označení
toho zasluhující spíš než mnohý sbor herců z povolání, nastudováním
a skvělým provedením mé hry „Slunovrat“. Ten nedělní večer i s jeho
dozvuky v „Zálabí“ bude mi vždy velmi příjemnou upomínkou na
Nymburk a „Hálka“. Všechny pány srdečně pozdravuje a dámám ruce
líbá Váš K M Čapek.
Za dodání hotelu zvláštní dík.

Dovoluji provozování hudby ke Kaj. Tylu nymburským divad. ochotníkům.
V Praze 5. 10. 1882. Antonín Dvořák
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Jan Krupička (1913 – 1992), byl jako nemluvně nalezen poblíž nymburského kostela sv. Jiljí a vychován
v pěstounské péči. Později vykonával dlouholetou
funkci správce Hálkova divadla a byl nepostradatelnou součástí souboru.

Návrh nové divadelní budovy v Nymburce z roku 1934.

Nová budova divadla v Nymburce krátce po svém otevření v roce 1936.

Náhodný občan se na konci 60. let mohl na ohradě kolem staveniště u divadla
dočíst, že dnes se opravdu hrát nebude.
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Divadelní slavnost souboru Hálek na nymburském
náměstí po roce 1930.

Původní železné schodiště u zadního vchodu do divadla vedlo kolem šaten v prvním patře.
Dnes je v tomto prostoru přístavba kotelny a ostatní technické zázemí.

Průvod Divadelního souboru Hálek na nymburském náměstí v roce 1913.

Členové souboru Hálek při šlechtění interiéru divadla, 60. léta 20. století.
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Podrobný přehled činnosti DS Hálek
v letech 1980 – 2000
Pokud je někdo z vás, čtenářů této knížky, nadšen vždy, když se v publikaci objeví nějaká tabulka se spoustou názvů, jmen a čísel, věřte, že budete na několika příštích stránkách jako v ráji. Ti z vás, u kterých podobné
věci vzbuzují hrůzu a pocit zbytečně ztraceného času, nechť se zkusí přesvědčit, zda je tomu i tentokrát.
Kapitola o podrobné činnosti DS Hálek v letech 1980 – 2000 vznikla přepisem tehdejších záznamů
z evidenční knihy o představeních. Tu vedla od roku 1980 významná členka souboru Olga Vencourová,
po ní převzala agendu Dagmar Krejčíková – Benešová, která ji vedla přibližně do roku 1995. Záznamy
z tohoto období vždy evidují název hry, autora, žánr, režii, pořadí hry od vzniku souboru v roce 1860, místo
a datum zájezdových představení, někdy i časový záznam o začátku představení a v poslední řadě kolonku
s poznámkou. Díky této evidenci bylo možné sledovat četnost představení v jednotlivých letech a získávat
další statistické údaje. Velice cenným byl záznam o počtu představení jednotlivých herců. Na jeho základě
se pak konala benefiční představení jednotlivých členů souboru. K těm nejznámějším patří benefice Olgy
Vencourové ve hře Stromy umírají vstoje. Zde ztvárnila postavu babičky a oslavila tím svých 42 let působení v souboru. Druhou byla benefice zasloužilé členky Hálku Růženy Rachlíkové v roce 1983 postavou
Gizely v představení Kočičí hra. Představení bylo uspořádáno na oslavu její nepřetržité šedesátileté činnosti
v Hálku. Jan Paulů si svou benefici odbyl v roce 1987 ke svému tisícímu představení. Absolvoval ho rolí
poustevníka Školastika ve veselohře Hrátky s čertem. Postavou blázna ve Voskovcově a Werichově hře Kat
a blázen v roce 1990, završil svých 300 představení Karel Schuh. Osmisté vystoupení Zdeňka Válka rolí
starého Zaremby v operetě Polská krev v režii a produkci A. Tomana se uskutečnilo v roce 2001. Zatím
poslední benefiční hrou členky souboru byla veselohra Dalskabáty, hříšná ves v režii A. Tomana v roce
2002. Ta se stala slavnostním představením Lenky Koláčné, která ztvárnila starou Plajznerku.
Záznamy o činnosti DS Hálek od roku 1995 do května 2000 byly převzaty ze zápisu schůze výboru, do
kterého je zapsal Vladimír Kolář a Miroslav Fišer a které se zaměřují na základní informace o konané akci.
Rokem 2000 tak poprvé po 140 letech trvání spolku skončila podrobná evidence jeho činnosti. Dobrou
zprávou je, že od ledna 2011 jsme tuto agendu obnovili společně s novou kronikou souboru. Co do počtu
jednotlivých představení v Nymburce a zájezdů po jiných městech se však poslední zanedbané desetiletí
už přesně zaznamenat nepodaří.
Vy, kteří zaznamenané produkce pamatujete, můžete na ně s následující tabulkovou přílohou zavzpomínat. Pro ostatní to může být prezentace velikého kusu odvedené práce.
Autor

Název hry

Režie

Žánr

Poznámka

Hráno - místo/datum

1980
Jiří Teper

Ferda Mravenec

Zdeněk Válek

pohádka

Nymburk 19. 1. , 24. 11. , Praha 20. 1. , Čelákovice 24. 2. , Kutná Hora 13. 4. , Žleby 29. 5. , Lysá n. L. 30. 5. , Rakovník 27. 11. ,
Poděbrady 30. 11.
Jan Neruda

Irena Ceeová

pásmo veršů

Ale, ale, páni čerti !

Josef Krejčík

pohádka

Kočičí hra

František Málek

tragikomedie

Pásmo z veršů

Poděbrady 25. 1. , Sadská 6. 2.
Josef Krejčík
Nymburk 26. 1.
István Örkeny

Dobrovice 29. 2. , 17. 5. , Rakovník 6. 3. , Mladá Boleslav 21. 3. , Nymburk 25. 4. , Libochovice 31. 5.
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Jan Paulů

Námluvy princezny Georgíny

Jan Paulů

pohádka

Nymburk 1. 3. , 2. 3. , 8. 3. , 9. 3. , 16. 10. , Zavadilka 4. 10. , Chomutov 12. 10. , Chrudim 16. 11. , Sadská 22. 11.
Čeští básníci

S kytičkou veršů

Irena Ceeová

pásmo veršů

Píšou mi psaní

Irena Ceeová

pásmo veršů

Kvetoucí trnka

Irena Ceeová

pásmo veršů

35. výročí osvobození

Irena Ceeová

pásmo veršů

Jan Paulů

historická hra

Nymburk 5. 3. , 26. 3.
Fráňa Šrámek
Nymburk 26. 3.
L. Stehlík
Nymburk 31. 3.
Čeští básníci

Čelákovice 12. 5. , Nymburk 15. 5. , 12. 11. , Činěves 7. 11.
Ladislav Stroupežnický Mikuláš Dačický z Heslova

Nymburk 4. 9. , 5. 9. , 6. 9. , 13. 9. , 14. 9. , 25. 10. , 26. 10. , Chomutov 15. 11. , Sadská 22. 11.
Nechvátal, Szikorská

Verše

Irena Ceeová

pásmo veršů

120. výročí souborů Hálek
a Hlahol

Irena Ceeová

pásmo veršů

O vodníku Leknínkovi

Stanislav Holík

pohádka

Nymburk 20. 11.
Vítězslav Hálek
Nymburk 28. 11.
Josef Krejčík

Nymburk 6. 12. , 7. 12. , 13. 12. , 14. 12. , 20. 12. , 21. 12.

1981
Jiří Teper

Ferda Mravenec

Zdeněk Válek

pohádka

Pásmo k MDŽ

Irena Ceeová

pásmo veršů

O vodníku Leknínkovi

Stanislav Holík

pohádka

Říčany 1. 3.
Irena Ceeová
Nymburk 10. 3.
Josef Krejčík

Loučeň 29. 3. , Nymburk 4. 4. , Opolany 10. 6. , Lysá n. L. 12. 6. , 21. 11. , Poděbrady 31. 10. , Rakovník 23. 11.
Ladislav Stroupežnický Mikuláš Dačický z Heslova

Jan Paulů

historická hra

Irena Ceeová

pásmo veršů

Jan Paulů

činohra

Jiří Bohata

pohádka

Recitace k VŘSR

Jan Řehounek

pásmo veršů

Kde zimostráz nekvete

Jan Paulů

činohra

Irena Ceeová

pohádka

Nymburk 15. 5. , Chrudim 16. 5. , Libochovice 30. 5.
Irena Ceeová

Zpěvy sladké Francie

Lysá n. L. 12. 9. Křinec 18. 12.
Otto Zelenka

Námluvy

Nymburk 3. 10. , 4. 10. , 10. 10. , 11. 10. , 13. 10. , 15. 10.
V. Čtvrtek, S. Lichý

Jak měl Rumcajs Cipíska

Nymburk 24. 10. , 25. 10. , 7. 11. , 8. 11. , Loučeň 22. 11.
Nymburk 10. 11.
Valerij Krasuogorov

Nymburk 12. 11. , 14. 11. , 17. 11. , Sadská 21. 11.
Karel Svoboda

Sólo pro čerta

Nymburk 5. 12. , 6. 12. , 12. 12. , 13. 12. , 19. 12.

1982
V. Čtvrtek, S. Lichý

Jak měl Rumcajs Cipíska

Jiří Bohata

pohádka

Zpěvy sladké Francie

Irena Ceeová

pásmo veršů

Nymburk 9. 1. , 1. 4. ,
Irena Ceeová

Nymburk 11. 2. , 16. 2. , 28. 5. 19. 11.
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28. 5. - 200. vystoupení
Ireny Ceeové

V. Renčín, J. Brabec

Nejkrásnější válka

Jan Paulů

muzikál

Nymburk 25. 2. , 26. 2. , 28. 2. , 2. 3. , 5. 3. , 6. 3. , 16. 4. , 7. 5.
Karel Svoboda

Irena Ceeová

pohádka

Irena Ceeová

pásmo veršů

Kde zimostráz nekvete

Jan Paulů

činohra

O mlynáři Jankovi a Cecilce ze
zámku

Miroslav Fišer

pohádka

Sólo pro čerta

Poděbrady 7. 3. , Horní Počáply 13. 3.
Irena Ceeová

Pásmo veršů

Nymburk 17. 3. , 23. 11. Sadská 23. 3
Valerij Krasuogorov
Nymburk 9. 4.
V. Novák, S. Oubram

Nymburk 24. 4. , 25. 4. , 16. 5. , 9. 10. , Žleby 20. 5. , Městec Králové 17. 10.
Jan Řehounek

Sláva květnu

Jan Řehounek

pásmo veršů

Krojovaná promenáda

oslavy

Stromy umírají vstoje

Jan Paulů

činohra

To byl ten listopad

Jan Řehounek

pásmo veršů

Velký říjen

Jan Řehounek

pásmo veršů

O vodníku Leknínkovi

Stanislav Holík

pohádka

Divadlo v kufru

Jan Řehounek

pohádkové pásmo

Diskohrátky s čertem

Jan Řehounek

zábavný pořad pro děti

Nezbedný Vašek a Mikuláši

Jan Paulů

pohádka

Nymburk 5. 5.
Nymburk 18. 9. , 19. 9.
Alejandro Casona

100. výročí železnice Poříčany Nymburk - Jičín

Nymburk 12. 10. , 14. 10. , 15. 10. , 16. 10.
Jan Řehounek

15. 10. - benefice
O. Vencourové

Pečky 18. 4.
Jan Řehounek
Nymburk 3. 11.
Josef Krejčík
Chomutov 14. 11.
Jan Řehounek
Nymburk 3. 12. , 15. 12.
Jan Řehounek
Nymburk 5. 12.
Jan Paulů

Nymburk 4. 12. , 5. 12. , 11. 12. , 12. 12. , 16. 12. , 18. 12, Městec Králové 19. 12.
Dostál, Pogoda

Policajti kontra bába Hopkinsová

Zdeněk Válek, Eva
Jurkovičová

muzikál

Nymburk 31. 12.

1983
Dostál, Pogoda

Policajti kontra bába Hopkinsová

Zdeněk Válek, Eva
Jurkovičová

muzikál

Eva Hrubá

scénická skladba

Nymburk 20. 1. , 21. 1. , 1. 2. , 8. 3. , 10. 3.
Eva Hrubá

Klopýtání aneb Kardiogram
blázna

Nymburk 3. 2. , 7. 4. , 31. 5. , Poděbrady 17. 2. , 19. 2. , Slaný 23. 3. , Praha 26. 3. , 8. 6. , 9. 6. ,13. 6. , 10. 11. , Kněžičky 21.
4. , Mladá Boleslav 20. 4. , Kutná Hora 23. 4. , Sázava 10. 6. , Čelákovice 20. 10. , Valašské Meziříčí 27. 10. , Cheb 25. 11. ,
Liberec 6. 12. , Rakovník 19. 12. , Mariánské lázně 26. 11.
Jan Řehounek

Galantní poezie

Jan Řehounek

estráda

Staronové souboje

Eva Hrubá

scénická skladba

Jiří Bohata

estráda

Nymburk 9. 3. , 25. 6.
Eva Hrubá

Nymburk 1. 9. , 3. 9. , 13. 9. , Poděbrady 15. 9.
Bohata, Bártů,
Řehounek

Estráda k MDŽ

Nymburk 2. 3. , 13. 3. , 15. 3. , Straky 12. 3.
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Irena Ceeová

Zpěvy sladké Francie

Irena Ceeová

pásmo veršů

Rok českého divadla

Stanislav Holík

beseda

O mlynáři Jankovi a Cecilce ze
zámku

Miroslav Fišer

pohádka

Poděbrady 3. 3.
Stanislav Holík
Nymburk 3. 3.
V. Novák, S. Oubram

Nymburk 24. 3. , 28. 3. , Chomutov 2. 4. , Říčany 15. 5. , Libice n. C. 4. 6.
Alejandro Casona

Jan Paulů

činohra

Konference KDŽ

Hrubá, Bártů

zábavný program

Kočičí hra

František Málek

tragikomedie

Stará historie

Jan Paulů

komedie

Jan Paulů

pohádka

Fišer, Holík

pohádka

Stromy umírají vstoje

Nymburk 26. 3. , Litoměřice 21. 4. , Libochovice 21. 5.
Hrubá, Bártů
Nymburk 22. 4.
István Örkeny
Nymburk 4. 11.
Julius Zeyer

Nymburk 8. 11. , 11. 11. , 12. 11. , 30. 11. , Sadská 24. 11.
Jan Paulů

Nezbedný Vašek a Mikuláši

Chrudim 26. 11. , 27. 11. , Mladá Boleslav 27. 9.
Lisická, Bourek

Ženich pro čertici

Nymburk 3. 12. , 4. 12. , 10. 12. , 11. 12. , 14. 12. , 17. 12. , 18. 12.

1984
Julius Zeyer

Stará historie

Jan Paulů

komedie

Eva Hrubá

scénická skladba

Nymburk 7. 3. , 5. 4. Libochovice 26. 5. , Loučeň 17. 8. ,
Eva Hrubá

Dopis milému

Poděbrady 9. 2. , 22. 3. , Brandýs n. L. 24. 3. , Čelákovice 25. 3. , Nymburk 30. 3.
Radoslav Lošťák

Poněkud ztracená princezna

Miroslav Fišer

pohádka

Radan Rusev

drama

Josef Krejčík

pohádka

Nymburk 24. 4. , Žebrák 25. 11.
Peter Shaffer

Amadeus

Nymburk 23. 11. , 24. 11. , Sadská 30. 11.
Josef Krejčík

Čerti to umí

Nymburk 1. 12. , 2. 12. , 8. 12. , 9. 12. , 15. 12. , 16. 12. , 17. 12.

1985
Peter Shaffer

Amadeus

Radan Rusev

drama

František Málek

drama

Jan Paulů

pohádka

Nymburk 28. 1. , 29. 1. , 9. 3. , Praha 1. 2.
Karel Čapek

Matka

Nymburk 23. 10. , 26. 10. , 12. 11. , Sadská 23. 11.
Jan Paulů

Nesnáze draka Bracha

Nymburk 30. 11. , 1. 12. , 7. 12. , 8. 12. , 14. 12. , 15. 12. , 20. 12.

1986
Josef Krejčík

Čerti to umí

Josef Krejčík

pohádka

Miroslav Fišer

pohádka

Libice n. C. 31. 5. , Lysá n. L. 20. 6.
Miloš Stránský

Kašpárkovy čertoviny

Nymburk 29. 11. , 30. 11. , 6. 12. , 7. 12. , 13. 12. , 14. 12.
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60 let nepřetržité činnosti p. Rachlíkové

1987
Jiří Hubač

Miroslav Ropek

Generálka

komedie

Nymburk 25. 6. , 30. 9. , 2. 10. , 29. 10. , 8. 11. , Loučeň 14. 8. , Straky 5. 12. , Sadská 12. 11.
Voskovec, Werich

Caesar

Přemysl Vrhel

komedie

16. 10. - 800 vystoupení Stanislava Holíka

Jan Paulů

pohádka

27. 11. - 1000 vystoupení Jana Paulů

Nymburk 16. 10. , Neratovice 21. 10.
Jan Drda

Hrátky s čertem

Nymburk 27. 11. , 28. 11. , 29. 11. , 5. 12. , 6. 12. , 12. 12. , 13. 12. , 19. 12. , 20. 12.

1988
Jiří Hubač

Miroslav Ropek

Generálka

komedie

Nymburk 28. 1. , 18. 2. , 4. 3. , 28. 3. , 25. 4. , 26. 4. , 24. 5. , 11. 10. , 17. 10. , Poděbrady 3. 2. , Čachovice-Vlkava 9. 4. ,
Rumburk 27. 4. , Kolín 19. 5. , Košík 21. 5. , Městec Králové 3. 6. , Chomutov 22. 10.
Karl Gassauer

Casanova na duchcovském zámku Miroslav Ropek

činohra

Nymburk 19. 11. , 7. 12. , 8. 12. 15. 12.
J. Pálka

Fišer, Holík

Jak byla čertům v pekle zima

pohádka

Nymburk 26. 11. , 3. 12. , 10. 12. , 11. 12.

1989
Jiří Hubač

Miroslav Ropek

Generálka

komedie

Kopidlno 18. 1. , Počernice 25. 1. Nymburk 14. 2. , 25. 5. , Všechlapy 14. 3. , Praha 16. 5. , 23. 5.
Karl Gassauer

Casanova na duchcovském zámku Miroslav Ropek

činohra

Nymburk 26. 1. , 16. 2. , 18. 3. , Rakovník 12. 3. , Chlumec n. C. 27. 5. , Praha 2. 6. , Lysá n. L. 15. 6. , Poděbrady 13. 7.
Vrtník

Jan Řehounek

lidové divadlo

Zapomeňte na Hérostrata

Miroslav Ropek

drama

Josef Krejčík

pohádka

Nymburk 2. 9. , 31. 10.
Gorin

Nymburk 25. 5. , Poděbrady 14. 7.
Josef Krejčík

Princezny se nekradou

Nymburk 2. 12. , 3. 12. , 9. 12. , 10. 12.

1990
Gorin

Zapomeňte na Hérostrata

Miroslav Fišer

drama

Princezny se nekradou

Josef Krejčík

pohádka

Kat a blázen

Karel Hron

komedie

Že ta naše láska

Karel Hron

operetní melodie

Okouzlení

Miloslav Mejstřík

divadlo hudby

Nebojte se poezie

Eva Hrubá

scénická skladba

Noc na Karlštejně

Nataša Dobiášová

komedie

Zdeněk Válek

monology, povídky

Sadská 11. 1.
Josef Krejčík
Český Brod 10. 2.
Voskovec, Werich

Nymburk 6. 2. , 27. 2. , 30. 3. , 25. 11. , Chlumec n. C. 19. 5.
Nymburk 17. 11.
Nymburk19. 11.
Nymbur 21. 11.
Jaroslav Vrchlický

Nymburk 23. 11. , 15. 12.
Večer ve foyeru
Nymburk 24. 11.
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1991
Miloslav Mejstřik

Mládí W. A. Mozarta

Miloslav Mejstřík

divadlo hudby

Doba pošetilosti a zrání W. A.
Mozart

Nataša Dobiášová

divadlo hudby

Nataša Dobiášová

komedie

Miroslav Ropek

komedie

Nymburk 11. 2. , 21. 3.
Miloslav Mejstřík

Nymburk 4. 3. , 28. 3. , Poděbrady 4. 4.
Jaroslav Vrchlický

Noc na Karlštejně

Nymburk 5. 4. , 1. 5. , Chlumec n. C. 17. 5.
Boris Riegler

Zelňačka

Nymburk 13. 6. , 31. 8. , 2. 9. , 29. 10. , 12. 12. , Sadská 23. 9. , Lysá n. L. 15. 12.
Jiří Teper

Zdeněk Válek

pohádka

O Slunečníku, Měsíčníku, Větrníku Miroslav Fišer

pohádka

Ferda Mravenec

Nymburk 9. 11. , 16. 11. , 26. 11. , 26. 12.
František Molík

Nymburk 30. 11. , 1. 12. , 7. 12. , 8. 12. , 14. 12. , 15. 12.

1992
Mamzelle Nitouche

Přemysl Vrhel

opereta

Miroslav Ropek

komedie

Martin Eichler

pohádka

Nymburk 27. 5. , 4. 6. , 30. 6. , 6. 9. , Chlumec n. C. 31. 5.
Boris Riegler

Zelňačka

Nymburk 18. 2. , 15. 4. , 14. 5. , Poděbrady 3. 6.
Miloslav Mejstřík

Jak Honza k princezně přišel

Nymburk 15. 11. , 6. 12. , 12. 12. , 17. 12. , Městec Králové 21. 11.

1993
Gala ples
Nymburk 16. 2.
Dostál

Výtečníci

Zdeněk Válek

veselohra

Miroslav Fišer

pohádka

Přemysl Vrhel

opereta

Nymburk 29. 6. , 18. 9. , 30. 9.
Mluvící prsten
Nymburk 4. 12. , 5. 12. , 11. 12. , 12. 12.
Mamzelle Nitouche
Nymburk 30. 9.

1994
Voskovec, Werich

Balada z Hadrů

Vrhel, Válek

muzikál

Miroslav Fišer

pohádka

Zdeněk Válek

pohádka

Nymburk 16. 10. , 23. 10. , 30. 10.
Mluvící prsten
Mělník 30. 1. , Kralupy 10. 4.
Kubula a Kuba Kubikula
Nymburk 3. 12. , 4. 12. , 11. 12.

1995
Kubula a Kuba Kubikula

Zdeněk Válek

pohádka

Nymburk 10. 2. , Mělník 8. 1. , Kralupy 11. 2.
Karl Gassauer

Casanova na duchcovském zámku Miroslav Ropek

činohra

Nymburk 2. 9. , Poděbrady 5. 9.
Jiří Teper

Ferda Mravenec

Zdeněk Válek

Nymburk 16. 12. , 17. 12.
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pohádka

1996
Jiří Teper

Ferda Mravenec

Zdeněk Válek

pohádka

Nymburk 23. 2. , Mělník 21. 1. , Kralupy 9. 3. , Kutná Hora 17. 3.
Gala ples
Nymburk 27. 1.
Kubula a Kuba Kubikula

Zdeněk Válek

pohádka

Miroslav Fišer

pohádka

Nymburk 23. 3.
Obří slalom praseniorů
Paseky n. J. 30. 3.
Lisická, Bourek

Ženich pro čertici

Nymburk 13. 4. , 20. 4. , 26. 10.
Karl Gassauer

Casanova na duchcovském zámku Miroslav Ropek

činohra

Nymburk 7. 9.

1997
Zvíkovský rarášek a Paní
mincmistrová

Rusev, Válek

historická hra

Ženich pro čertici

Miroslav Fišer

pohádka

Ferda Mravenec

Zdeněk Válek

pohádka

Zdeněk Válek

pohádka

Miroslav Fišer

pohádka

Nymburk 21. 2. , 10. 9. , Kutná Hora 9. 9.
Lisická, Bourek
Mělník 2. 3.
Jiří Teper

Nymburk 21. 3. , 23. 5. , 30. 5. , Čelákovice 23. 3.
Kubula a Kuba Kubikula
Nymburk 6. 12. , 26. 12. , Neratovice 7. 7.
Zlatovláska
Nymburk 13. 12. , 14. 12.

1998
Zlatovláska

Miroslav Fišer

pohádka

Nymburk 31. 1. , 23. 4. , 24. 4. , Mělník 22. 3. , Libice n. C. 5. 4.
Divotvorný hrnec

Adolf Toman

muzikál

Nymburk 28. 3. , 29. 3. , 2. 4. , 3. 4. , 4. 4. , 28. 4. , 29. 4. , 28. 10. , 29. 10.
Setkání pamětníků DS Hálek
Nymburk 28. 5.
Dostál

Výtečníci

Zdeněk Válek

veselohra

Miroslav Fišer

pohádka

Nymburk 19. 6. , 18. 9. , 20. 9. , Sadská 23. 6.
Poklad kapitána Habakuka
Nymburk 5. 12. , 6. 12.

1999
Poklad kapitána Habakuka

Miroslav Fišer

Nymburk 23. 1. , Mělník 24. 1. , Dobrovice 15. 5.
Divadlení ples
Nymburk 19. 2.
Obří slalom praseniorů
Paseky n. J. 27. 2.
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pohádka

My Fair Lady

Adolf Toman

muzikál

Nymburk 25. 3. , 26. 3. , 2. 4. , 8. 4. , 9. 4. , 16. 4. , 22. 4. , 23. 4. , 29. 4. , 21. 9. , 26. 10. , Jičín 27. 9. , Kolín 30. 9. , Čáslav
10. 10. , Kutná Hora 19. 10.
Dostál

Výtečníci

Zdeněk Válek

veselohra

Ferda Mravenec

Zdeněk Válek

pohádka

Vánoční čtení v knihovně

Kubáčková, Kolář

Mělník 11. 6.
Jiří Teper
Nymburk 4. 12.
Nymburk 6. 12. , 13. 12. 20. 12.

2000
Jiří Teper

Ferda Mravenec

Zdeněk Válek

pohádka

Adolf Toman

muzikál

Mělník 30. 1. , Kutná Hora 11. 2.
Obří slalom praseniorů
Paseky n. J. 19. 3.
Divadelní ples
Nymburk 25. 2.
Oklahoma
Nymburk 21. 3. , 22. 3. , 5. 4. , 19. 4. , 25. 4.
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Ostatní umělecká tělesa v Nymburce
Při mapování historie Divadelního souboru Hálek a nymburské divadelní scény jsem si uvědomil, že jsou
jejich členy i lidé, kteří dělají ještě i jinou činnost. Ostatní se pohybují jenom ve svých souborech, které
vznikly převážně v letech 2000 – 2010. Domnívám se ale, že nebude na škodu, když vám v této kapitole
přiblížím jejich činnost trochu podrobněji, protože součástí nymburské kulturní scény bezesporu jsou.

Divadlo Evy Hrubé

Několik třísek z prken, co znamenají svět. . . . ???
Pokud Vás zajímá profese, tak od rehabilitační
sestry po svobodné povolání, jak jinak než v oboru divadelnickém a básnickém. Dá se říct, že jsem. . .
vydáno 1O básnických sbírek, vytvořeno víc než 15OO div. představení, režie několika div. souborů, od roku
1987 v profi seznamu, vystudovala Lidovou konzervatoř ve třech oborech - dnešní Ježkova konzervatoř
Praha.
Jak začít psát sama o sobě? Těžko, jiní by měli, ale jiní rádi svalí prácičku na druhé. Tak tedy jméno
znáte a s divadlem jsem si potřásla rukou s roztřesenými koleny už ve svých pěti letech. Tenkrát jsem
hrála hvězdičku, měla jsem šaty z krepového papíru, na hlavě hvězdu se žárovkou co svítila. Šaty mi šila
maminka, hvězdu vyrobil táta - a že svítila? Asi proto, že byl nejen letec, ale i elektrikář. Z vyprávění vím,
že jsem měla 39°C horečky, ale bylo to skvělé.
Potom nastal jakýsi útlum. Věnovala jsem se sportu a možná bylo dobře, že jsem ho musela pověsit vedle
kabátů a vzít si klobouk, knihy a vyrazit do Prahy za učením se - a tak se stalo. V roce 198O jsem nastoupila v kulturním domě, jako vedoucí Klubu mladých a „páč“ mi zůstala jakási zodpovědnost, učila jsem se
a učila a pak vyrukovala na veřejnost s prvním vystoupením vlastní poezie „Amatér“ - vidíte v tom názvu tu
skromnost? Nu a pak už jelo jedno představení za druhým. Nějak mne to vzalo, šminky, vůně divadla, lidi,
potlesk, hvízdot, probdělé noci, radost, pláč a zase práce a tvořit a tvořit, vše se dělalo doma. Rozházela jsem
po zemi texty a vybírala a škrtala, byla jsem jako režisér a stále jsem k sobě neúprosná, tvrdá a především ve
vší té tvorbě pokorná k řemeslu, ke kumštu, k sobě samé. Nadutost se nenosí a nikdy jsem si s ní netykala.
Mám ráda kolem sebe mladé lidi, ráda je něčemu přiučím, ráda jim dám šanci tvořit a vytvářet se. Nikdy ale
nezapomenu na slova, která jsem se naučila ve škole. Nezapomínám na pana Stanislavského, nezapomínám
na to, že žádný umělec, ať už amatérský, či profesionální by neměl být epigon, ani náfuka, ani cokoliv jiného.
. . domýšlivost není dvojče dobrého kumštu. . . mnozí si teď položí otázku a co je dobrý kumšt. . . odpovím:
ten, když se na něj nezapomene, ani za dvacet i víc let, ten,že když divák odchází z divadla, a musí přemýšlet
a nemůže mluvit o ničem jiném, ten, kdy herec a divák v jedno splynou. . . . . . . . . . a je toho ještě víc.
Tak první byl „Amatér“, poté jsem založila
divadlo KLUMLAD, hrozný název, a protože byl
krkolomný a porotám na klubových národních
soutěžních přehlídkách, či Wolkerově Prostějově,
nebo Dělnickém mládí lámal jazyky, tak se po roce
změnil na název Adie. H experimentální studio D. S.
Hálek. Nu, fakt to zní lépe a tenkrát v roce 1982
společně s Pavlem Klicperou a Janou Habartovou
jsme objížděli všechny soutěže s představením,
jasně že autorským, „Klopýtání, aneb Kardiogram
blázna“, že bylo na onu dobu představením, ve
kterém se velmi hledalo, to je jasné, ono se hle- Potichu do ticha, 2000, E. Hrubá a P. Hausner.
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dalo i v dalších, nebylo, co nalézt, ale byla jsem stále na „červeném koberci“, co nemá nic společného se
současným celebriťáckým. Nu, měla jsem i zákaz hraní a publikování. . . . bylo to fakt veselé. . . . tak třeba
Kardiogram vyhrál spoustu cen a další představení „Proč?“, také zvítězili jsem na Přehlídce Klubové tvorby
v celostátním měřítku v Olomouci, a tam jsme jim to fakt nandali, hráli jsem od půlnoci, Svaz mládeže
nás nechtěl pustit i po vítězných kolech, asi dostal befel, přesto jsme jeli a hráli, dost těžké přestavení, od
půlnoci. A vůbec jsme nedoufali a nezapomenu na to nikdy, nechtěli nás diváci pustit. Naši „soupeři v té
době byli Martin Dejdar, nebo Barbara Hrzánová( tenkrát Damáci) a my to s Pavlem prostě zaváleli. . . . .
O tomto představení by se dalo hodně mluvit, ale ostatně o všech, každé, mělo potíže u vrchnosti a každé
bylo skvěle přijato a každé, ač „páni řvali“ stalo se vítězem na soutěžích. Poté, ještě vzniklo představení
„Nosnost 2OOO tun, aneb protože přesto“, s tím jsme reprezentovali na Wolkerově Prostějově. Ještě jsem
tam zavítala vícekrát, protože jsem režírovala soubory v Sobotce, Městci Králové atd.
Po čase odešel Pavel Klicpera, Jana skončila po prvním představení a vrátila se do Hálku Zůstala jsem sama, což mi ani tak nevadilo, režie a soutěže s jinými soubory mne plně vytěžovaly. Pomalu
jsem dokončila školu a mezitím si střihla autorské divadlo jednoho
herce „Had a Jablko, Papírovej svět, Láska je když, Rekviem za lásku,
Láska to dokáže / L. Ferllingheti/. Zajela jsem si do mnoha měst, na
mnohé přehlídky a bylo to všechno moc opojné a prima lidi a vzácné
a nezapomenutelné. Jakoby z každého představení jsme si přivezli
nejen květiny, ale o něco víc citu, duší a dušiček a podaných rukou nezapomenutelné. Díky všem, kteří v té době se mnou spolupracovali,
a které jsem na svých cestách potkala, nebýt vás, nebylo by ani mne.
Skvělý zážitek, prostě se nám sešla dvě představení, jedno v Klubu
Dvojka na Vinohradech a druhé v Řeznické. Jak to stihnout? Prostě
se neodličovat. A tak jsme s pruhy na obličeji a v kostýmech vyrazili
- no jasně, že nás stopli!!! Ale bylo to pohodové. Pamatuju na kouzelnou atmosféru v divadle Rubín, vždy mi bylo ctí tam vystupovat.
Prostě vše mělo své kouzlo, jak Viola, tak Bratislava, kluby v Brně,
Chomutově, v Liberci, kulturák v Teplicích, nebo Mariánské lázně, či Eva Hrubá ve svém prvním představení v roce
1956 jako Hvězdička.
Karlovy Vary, to nelze popisovat, to se musí odžít.
Období těsně před „sametem“ jsem po dokončení školy, absolvovala „přehrávky (nutné v té době)
a vyrazila na profi dráhu. Nebylo to lehké, protože
divadla stagnovala. Avšak v mém přístupu a cítění se nic nezměnilo a nikdy nezmění. Divadlo, kumšt,
poezie, myšlenky, tvorba, kreativita a osobitost.
Vzniklo Srdce, Smekat se po slzách do smíchu, Potichu do ticha, Vyhoštěný anděl. Nejbližší spolupracovníci Radek Svoboda - hudba a Agáta Čechová, Lída Žembery, vše autorské. Poté i velké projekty s divadelníky z Hálku, nebo z konkurzu např. Petr a Lucie, Manon Lescaut, Hašler-aneb co ty na to národe, Pojďte
s námi do pohádky. Občas mi z toho hrabalo v hlavě a velmi, a to častěji, jsem byla šťastná, protože pracovat a tvořit je dar, je to anděl, který mi sedí stále v hlavě a říká: Evo piš, Evo tvoř. . . lidé, i když konzumní,
i když jiní, i když občas závistiví a občas laskaví ještě mají potřebu slyšet a vidět. A tak tvořím a tak pláču
a tak si mlátím do staré hlavy texty a tak učím mladé adepty divadla hrát a psát a tak se snažím být stále
pokorná a laskavá a milující. . . . . . . . . .
děkuji Vám, že jste. . . . . . . . . . .
Malý přídavek. . na závěr. . . . . . . . o sobě jsem se pokusila napsat takovou malou kostku, pár divadelních
prken porovnaných do kostičky, dost hodně let vtěsnaných do několika řádků. . . . . ale teď spíš všeobecně.
. . . o divadle jako takovém . O fenoménu krásy, duševna, vtělění se do jinam, vstoupení do druhých, vklínění se do extáze stylizací, do euforie nápadů a ohně ,když se hlava vypaluje a myšlenky vytékají i ušima,
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Prostě o divadle. . . jako náladě, jako zachycení okamžiku, jako motýlu, co létá a usedá a zůstává připíchnut
pod sklem, jako vzpomínka. . . . . . o něčem, co je pomíjivé a přitom nemizí ,o herectví, které je horkým
pískem i duhou i mořem a slzou, o herectví, které je ornamentem na duši všech, kteří se tomuto daru
oddali a podlehli. O kumštu, které je provázáno vším, jak výtvarnem, tak hudebnictvím, tak darem pohybu,
darem. . . . protože hrát---je DAR!!!! a díky , že jsem mohla tento dar předávat dalším a díky, pokud si ti
další. . . kousíček z něho vzali a díky, pokud jim ještě doma stále někde hluboko v mysli netrouchniví, ale
ožívá. . . . .
S kostkou z jevištních prken jsem ráda, mačkám ji v dlani a možná z ní ještě někdy umačkám kouli,
v které se zazrcadlí nějaké ,možné, představení. . . Hrajte, pokud Vám voní všechno co divadelem se nazývá.
. . . . . . . . . . a to už je fakt všechno. . . . . Zlomte vaz Eva Hrubá

Divadelní soubor JeLiTa - neboli Jedineční Lidoví Taškáři

Naše historie se nedá označit za nijak závratně dlouhou, neboť
jsme se dali dohromady v září roku 2006, tehdy ještě všichni jako
studenti a žáci nymburského gymnázia, kde jsme také veškeré svoje
umělecké choutky chtěli uspokojovat.
Bylo nás tehdy méně než dnes, asi patnáct a v tomto počtu jsme
se hned pustili do adaptace první hříčky, konkrétně do Alí Baby
a čtyřiceti loupežníků, v níž vystoupili takřka všichni naši tehdejší „protagonisté“ a to Kája Kropáčková, Katka Michlová, Terka
Jílková, Tereza Dulovcová, Martina Strnadová, Lucka Eichlerová, Míša
Hercoková, Tomáš Novotný, Aleš Hrubý, Honza Otta a další, kteří již
byli nenávratně zapomenuti. Scénář a jakousi „protorežii“ si tehdy
vzalo na starosti trio Blanka Mikulová, Tomáš Vaněk a Michal Douša.
Tato hříčka znamenala také naše první veřejné vystoupení, a to na
školní vánoční besídce, kde se zúčastněným spolužákům, rodičům
a prarodičům vcelku líbila, a tak jsme si řekli, že dělat „divadlo“ je
docela zábavná a příjemná činnost, takže to zkusíme i dál.
Samotný nápad pokusit se sestavit nějaký divadelní soubor neměl Sněhurákův velmi perný Štědrý večer, 2009,
žádné hlubší opodstatnění, žádné kořeny, žádnou tradici ani žádný J. Rosůlek a E. Hradilová.
jiný divadelní pupek, to jen tak na okraj. O to složitější bylo potom pokoušet se nějakou divadelní tradici
opravdu založit. Pomoct v tom měla další hra, jež se zvala „Noc na Karlíku“, tedy jak čtenář sám odvodí,
byla to Noc na Karlštejně naruby, čili jakýsi poloautorský počin, který za pomoci našeho tehdejšího supervizora pana učitele Pavla Janíka, nazkoušelo duo Blanka Mikulová a Michal Douša a asi 12 herců plus
klavíristka a trumpetista. Tuto hru jsme několikrát během roku 2007 sehráli v auditoriu ZŠ Komenského
v Nymburce a jednou na festivalu v Praze. Rádi na
ni vzpomínáme, protože i přes její těžkou banalitu
jsme se u ní dobře bavili. Během práce na této
hře jsme taky poznali nutnost zvolit si svůj název,
a tak po krátké diskusi a bez jakéhokoli výběrového řízení jsme se stali Jedinečnými Lidovými
Taškáři, protože jsme JeLiTa.
Poté jsme začali pracovat na tom, aby nás
mohlo jednou vidět nymburské publikum na
hlavní scéně, tedy v městském divadle, což se
nakonec uskutečnilo o dva roky později, tedy
v červnu 2009 při první ryze autorské hře jmé- Ukradený měsíc, 2010.
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nem Britannic. Tehdy nás již bylo mnohem více
a kompletní výčty kumštýřů, jež se tam představili, by nebylo záhodno uvádět a je možné se
k nim dostat na našich internetových stránkách,
tedy www.jelita.eu.
V Hálkově divadle jsme pak ještě o rok později uvedli hru Ukradený měsíc, v ještě větším
počtu herců a s větší výpravou, bohužel s menším
počtem repríz. Vše o této hře rovněž je možno
dočíst se na stránkách výše uvedených.
Krom těchto větších pokusů jsme také sehráli
komornější věci; jednoaktovku s názvem Dnes Ukradený měsíc, 2010, I. Zenklová, D. Plachý, M. Rylich, J. Otta a D. Kyncl.
ještě neumírám, Červenou Karkulku pro malé děti
či s naší „dětskou divizí – Jelítky“ Sněhulákův
velmi perný štědrý večer a možné i jiné srandičky.
Někteří naši herci, jmenoval bych především
Michala Rylicha, v tomto směru nejaktivnějšího,
měli tu možnost hostovat i v hrách jiných souborů; s poděbradským režisérem Ladislavem
Langrem ve hře Romeo a Julie či s tímto stejným pánem v jednoaktovce šlechtického názvu
„Utajená schůzka na zámku Kačina v roce 1805“
(či tak nějak, mistr promine. . ). Jiní, třebas Katka
Michlová či Dan Plachý, hostovali v počinech Evy
Hrubé, především v pohádce s názvem „Pojďte
Alíbaba a 40 loupežníků, 2006, J. Otta a K. Michlová.
s námi do Pohádky“. Těch hostování bylo dozajista vícero, ale není to to nejpodstatnější ve vesmíru, co se JeLiT týče.
Nyní existujeme pátým rokem a od založení
jsme se dost proměnili. Aktuálně je nás asi 25,
ale pochopitelně ne všichni se podílejí stejnou
měrou. Z těch, kdo v tomto příspěvku nebyli zmíněni, ale fungují s námi nějak, je to mezi jinými
Anička Brabcová, Iveta Zenklová, Aneta Mýtová,
Eliška Zalabáková, Žaneta Martínková či Monika
Hamplová mezi dívkami a mnoho chlapců, nad
jiné Jakub Kubečka, Oskar Holoubek, Martin Fritzl,
Filip Voskovec, Ondra Ženatý, Martin Rakušan,
David a Martin Hantonové, Ondra Koucký, Honza Noc na Karlíku, 2007, M. Hanton a M. Rylich.
Kubeš a kdovíkdo další.
Připravujeme nyní hru Lumíra Kubátka a Lukáše Dospivy s názvem Ducháčkové, autorskou hru Oskara
Holoubka pojmenovanou Evoluce s intelektuály nepočítá a Život je sen Mileny Frydrychové.
Naší hlavní myšlenkou do budoucna, jakkoli ji nikdo zatím nevyslovil, je především na divadlo nezanevřít a pokračovat v nejapné a nekultivované zábavě, kterou jsme dosud tvořili.
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Zrcadlení duší

Pořady Zrcadlení duší jsou literárně - divadelní večírky zaměřené
na poezii, povídkovou tvorbu a krátké divadelní skeče. Nedílnou
součástí jsou i vystoupení hudebníků z Nymburka a blízkého okolí.
Produkci obstarává Městské kulturní středisko v Nymburce.
Základní koncepci večera vtiskl Miki Mejstřík, který s obdobně
laděnými pořady koketuje od šedesátých let dvacátého století.
Tenkrát se jednalo o pořady s reprodukovanou taneční hudbou,
doplněné například soutěžemi krásy, recitačními soutěžemi či přehlídkou kulturistů jako ideálu krásy těla. V letech 1980 – 1995
uvádí komponované pořady o hudebních klasicích s ukázkami
tvorby a inscenovanými scénkami z jejich života. Nejbližším inspiračním zdrojem popsaných pořadů jsou kabarety.
U pořadu Zrcadlení duší jsou hlavní náplní autorská čtení, recitace, divadelní ukázky, scénky, aktovky a skeče. Najde se místo
i pro prezentaci obrazů a soch. Účinkující vystupují neformálně
a pořad nebývá dopředu zkoušen. Vzniká přímo na místě a nabízí
tak prostor i pro improvizaci a přímou reakci na podněty publika.
Pravidelnou rotaci pořadu můžeme sledovat od roku 2002 až dodnes. Během let se měnil počet pomocných organizátorů, kterými se Miki Mejstřík obklopoval. V roce 2006 došlo ke krátkodobému rozkladu
organizační skupiny, čímž došlo k souběhu dvou obdobných pořadů Slova na strunách a Zrcadlení duší.
K opětovnému scelení obou pořadů do jednoho došlo v roce 2007. V roce 2009 opouští Miki Mejstřík realizační skupinu a odchází do ústraní. Do dnešních dnů je pořad veden triumvirátem dlouholetých organizátorů. Inovací je redakční činnost při vydávání kulturního čtvrtletníku KUKU, který vychází v den konání
pořadu.

Večery v klubu

Nápad dělat pořad Večery v klubu vznikl v našich
líných hlavách bezpochyby někde v hospůdce, na kolech
či na vodě – to už si s určitostí nepamatujeme.
S určitostí si však pamatujeme, že se v naší blízkosti
vyskytoval někdo, kdo žehral na Nymburk, a dokonce
prohlásil, že je to díra zakopaná, kde se nic neděje
a vůbec, nikdo „zajímavej“ tu prý ani není. Nato jsme si
z hlavy vyjmenovali asi 40 lidí, o nichž jsme věděli, že
jsou pravým opakem svrchu řečeného, zajímaví určitě
jsou, a to svým životním příběhem, povoláním či úspěchem v nejrůznějších oblastech lidského konání. Napadlo
nás, že dojem dotyčného kverulanta – a fakt už nevíme,
kdo to byl – možná vznikl tak, že se o těchto zajímavých
výtečnících ani neví a že by se to dalo napravit právě
pomocí takových povídacích večerních setkání (Jaroslav jest světoběžník, pročež tomu říká tólkšou, ale je
to to samé).
Jako mnoho našich nápadů, nepřekročil by asi ani tento fázi hospodského plkání, nebýt toho, že se
o něm zmínil Jaroslav panu Tomanu Adolfovi, řečenému Áda, shodou příznivých okolností ředitelujícímu
nymburské Hálkovo divadlo. Jaké bylo naše překvapení, když jsme jednoho dne zjistili, že náš pořad, který
byl stále ve fázi pozapomenutého nápadu, je zařazen do programu divadla a že zbývá maličkost – uvést
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jej během 14 dnů do reality. Od té doby se o to se střídavým pocitem spokojenosti snažíme a doufáme, že
svým malým dílem přispějeme jednak tomu, že:
- zajímaví lidé z našeho okolí se budou moci podělit o své zážitky, zkušenosti, vzpomínky a vidění světa
s námi ostatními,
- že jejich schopnosti a dovednosti dojdou uznání,
- že se třeba stanou inspirací a vzorem pro někoho, kdo si žije své sny a bojí se je uskutečnit
a že nám při tom ještě navíc bude příjemno a hezky.
Kdesi jsme se dočetli, že si někdo dal tu práci a spočítal, že kdokoli na Zemi se s kýmkoli jiným zná
osobně přes nejvýše šest prostředníků, což je zajímavý fakt, který posílil naši víru ve schopnost přivést do
našeho pořadu hosty, kteří přímý vztah k Nymburku sice nemají, ale splňují naše očekávání ohledně jejich
zajímavosti a schopnosti se o sebe podělit s ostatními.
A doplnění celého večerního povídání vystoupením nejrůznějších muzikantů zdejších i okolních, často
v různých improvizovaných sestavách, které jindy neuvidíte, bylo jen závěrečným doplněním tváře pořadu.
Takže, naší milí hosté, budete-li mít (každou čtvrtou středu v měsíci) chuť strávit příjemný večer u kávy,
vína, zapálených svíček a muziky a poznat přitom hosty, z nichž u mnohých možná ani netušíte, jak jsou
zajímaví, přijďte, budeme se na Vás těšit.
Zdraví Vás a na shledanou se těší
(Kum)pánové Kříž a Šitavanc

Aleš Misař – nymburský básnický aktivista

Aleš Misař se narodil v roce 1984 v Nymburce, ve městě vyklopeném na
pánev středního Polabí v podobě úhledných dětských báboviček. Jeho rodiště
zůstává i nadále jeho bydlištěm a místem, kde rozpíná křídla tvůrčí aktivity.
Psaním se vážně zabývá od doby, kdy poprvé vyrazil do tanečních. Následovalo
zběsilé chrlení inkoustu, v němž se hledal za cenu kaněk a přešlapů čistotu
stylu. Časem přeletěl od prvních pokusů ve verši, přes úvahy o společnosti,
politické glosy, nedonošené povídky, dramatické náznaky, fejetony, recenze
(novinové útvary si vyzkoušel na stránkách webmagazinu Rozhledna a také
v časopise studentů Filosofické fakulty UK), až zahnízdil v žánru, který považuje za výsostný mezi ostatními - v poezii. První původní báseň v regionálním
deníku otiskl ve svých 16 letech, na vytouženou knižní premiéru si musel
počkat další čtyři léta, než vyšlo: Neštěstí v lásce, štěstí v poezii (2004), nákladem vlastním, poté Proti armádě tvé krásy (2006), za plné podpory města A. Misař.
Nymburka a konečně v roce 2009 třetí sbírka Patřím noci, opět nákladem vlastním. A zatímco čtvrtá
sbírka se už vrtí v šuplíku, pátá pomalounku vzniká. Aleš Misař byl promiskuitní vůči básnickým vzorům,
postupně vystřídal Máchu, Seiferta, Nezvala, Hrubína, Březinu, Halase. Nacházel je, hltal, nechal se jimi
inspirovat a poté od nich vždy sebezáchovně odstoupil, aby sám nepřevzal jejich styl, přitom se ovšem
snažil, aby v něm každý vliv něco kladného zanechal a příznivě zakřivil jeho vlastní výrazovou cestu.
Zrcadlení duší a Dostaveníčko s klasikem
Aleš Misař už možná platí v Nymburce za chronického postávače u kolébek čehokoli, co vzniká v oblasti
poetické tvorby vynášené před publikum. S Miki Mejstříkem zakládali pravidelnou sešlost básníků, herců
a muzikantů Zrcadlení duší, jíž vtiskl název; ve většině dílů tu zazněly jeho verše. Seriál pořadů oslaví v lednu
2011 sedm let téměř nepřetržitého provozu, a dá se tudíž ve své kategorii považovat za velký zázrak na
malém městě. Novější a divácky trochu náročnější odnoží je poetické soirée Dostaveníčko s klasikem, jehož
první díl připravil Aleš Misař spolu Miki Mejstříkem, Amálkou Votrubovou a Pavlem Douděrou v dubnu roku
2010. Tento byl věnován sonetům Williama Shakespeara. Druhý, říjnový, představil paletu básní od Jaroslava
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Vrchlického a Josefa V. Sládka. Verše vždy přednáší skupina divadelníků, podkreslovány jsou tóny kytary
(v tom se osvědčil Jiří Chvojka st.) Pořad je zároveň pojat jako mírně vzdělávací, snaží se oprášit pověst
povinné školní četby a vrátit publiku v osvěžujícím podání to, co mohli ve školních lavicích mít za učiněnou
suchařinu.
Kapesní divadelní soubor Vějíř
Do třetice nejčerstvějším zakladatelským počinem Aleše Misaře je „kapesní divadelní soubor“
Vějíř. Ustanoven byl na první schůzce v květnu
2010 za účasti dalších tří členů: herečky Amálky
Votrubové v ženské roli, skladatele Jiřího Chvojky
v klavírní roli a interpreta Jiřího Kotka v mužské
roli. Později se nalodili výtvarník Kristián Holan
a básnířka Alice Hekrdlová. I s veřejně tajemným
povídkářem Aloisem Bedřichem tak tvoří sedmičlenný vějíř. A proč zrovna toto jméno? Vějíř má
rozvíjet a zahrnovat, ovívat i oslňovat, přinejmenším se pokusit o blahodárný průvan na scéně. Ve
A. Misař, J. Chvojka, A. Votrubová - Stehnová a K. Holan.
své tvorbě se rozhodli kráčet napříč jevištními
žánry a emocemi. V jakési předpremiéře souboru na festivalu poezie v Plzni v listopadu 2010 dokázali,
že umí být smrtelně vážní i k smrti střelení. Jiným vyjádřením toho přístupu je „lyridram“ – osobité propojení hudby a mluveného slova, příležitostně i zpěvu. Stěžejním dílem, kolem kterého se celé uskupení
soustředilo, je hudebně-dramatické pásmo „Prochazeč“ z pera jeho zakladatele a s hudbou jeho skladatele.
Premiéru tohoto kusu a zároveň představení se Vějíře na domácí půdě pilně chystáme po novém roce.
Soubor svorně věří, že jeho premiéra nebude ani zdaleka derniérou a že Vějíř z Nymburka vyžene výhonky
i do jiných částí naší vlasti.

PAM PAM show

Jako definici užíváme toto sousloví – prvky absurdního divadla na hranici vkusu a morálky. Také občas
uvádíme, že jsme divadelní skupina nebo divadlo nenáročných forem. Toto je však nepřesné a možná
zavádějící, protože jsme divadlo nikdy nevyprodukovali. Nepřesné je i pojmenování skupina, nejsme totiž
nijak organizovaní, přestože máme rozděleny vysoké funkce a posty. Filozofické zakotvení naší činnosti
lze asi nalézt u renesančních společností bláznů, ale to je rovněž nepřesné. Tak jako tak se od letních
měsíců roku 2002 snažíme o autorský film. Za tu
dobu se na produkci filmů podílelo velké množství
herců a tvůrců, jména zde záměrně neuvádíme.
Naleznete je v titulcích filmů, které můžete shlédnout při pravidelných veřejných produkcích nebo
na internetu.
Od roku 2008 zasíláme filmy na soutěžní
přehlídky amatérského filmu. Kritické reakce
jsou různé (vesměs špatné), například o filmu
„Biomechanický hovado“ napsal návštěvník festivalu Špulfest 2008 toto: „…zúčastnili jsme se
neoficiální „before“ párty v pátek 26. 9. 2008,
kde proběhlo promítání nepostoupivších filmů. Z natáčení filmu Mars, P. Bartoš, M. Winter, J. Winter, J. Vetešník, J. ŠturTímto smekám před porotcem Olafem Turczym, mová, P. P. Procházka.

207

který musel shlédnout i tyto perly české amatérské filmografie. Obzvlášť film Biomechanický hovado se
mi nesmazatelně vtiskl do paměti a má tam své čestné místo vedle Neuvěřitelných příběhů a Skeletonů.
Nicméně: kdo nic nedělá, nic nezkazí, takže přeji všem úspěšným i méně úspěšným amatérským filmařům
mnoho energie do další práce,“. Nečekaně úspěšná byla účast na festivalu PAF 2010 – Praha filmových
amatérů. V kategorii filmů do 25 minut jsme s filmem Žlutá rukavice obsadili třetí místo a sci-fi MARS
obsadilo místo druhé.
Na závěr pro upřesnění a pochopení naší tvorby uvádíme, že filmy točíme bez scénáře a pouze s námětem.
Filmografie:
2002:	Hnědej sen, Jenom opatrně, Zmutované hovado, Stopař, Den exhibicionisty
2003:	Bílý velryby, Host do domu, Hrad z písku, Chmatáci, Jehovisti, Kůrovci, Mladý elektrotechnik, Šotek,
Velká jízda
2004:	Don Box Abstract a Don Quiote, Lavička a Cyklisti, Proces, Irský národní tanec, Mozartovy kukačky,
Na tom našem slavném parníku, Králíci
2007:	Kouzelná baterka, Hodina katechismu, Vopruz agentura, Setkání tří armád, Tichý svědek, Odpustky,
Kláda, Třetí princ, Přestávka, Hurá film
2008:	Sázka, Neratovice 2008, Bezdomovci, Biomechanický hovado
2009:	MARS, Žlutá rukavice
2010:	Chlastomas, Skřet, Sněženek

Divadlo hudby

Divadlo hudby, tedy to novodobé Divadlo hudby, vzniklo na počátku roku 2000, kdy kolegové z nymburského muzikálu Hříšný tanec Radim Keith a Tomáš Březina převzali pomyslné vedení, tehdy už téměř
nefungujícího klubu mladých herců a s požehnáním tehdejší ředitelky městského kulturního střediska
paní Křížové se začalo datovat novodobé divadlo. Vše začalo moderní pohádkou Cindy. Téměř ve všech
hrách si nymburští mladí ochotníci dělali vše sami. Ať to byla hudba, scéna, choreografie nebo scénáře. Po
Cindy následovala například pohádka Mikulášská nadílka z pera Honzy Řehounka nebo Noc na Karlštejně
či semaforská Kytice. V souboru se za tu dobu vystřídalo mnoho mladých herců, z nichž se později stali
tatínkové a maminky, ale počet nikdy neklesl v průměru pod dvacet aktivních členů. Klade se důraz na to,
aby si zahráli všichni v našem divadelním týmu. Divadlo hudby také nastudovalo autorskou hru ze scénáře
Vetešník-Keith. Zatím posledním počinem, kterého se režijně chopil Vítek Špinka, byla celovečerní pohádka
S čerty nejsou žerty. Do dalších let bude stále Divadlo hudby tvořit tak, aby se pódium zpěvem naplnilo
a bránice diváků se chvěly ještě hodiny po představení.

Kytice, 2002, M. Novák, J. Novotná - Havelková, Z. Šranková, J. Truhlářová, I. Pešková - Špinková, T. Březina, D. Pecháčková, R. Keith, A. Petrovická a D. Lorenzová - Vaníčková - Štěpánková.
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Jana Rychetská

Od dětství jsem toužila stát na jevišti. Proto už na základní škole
jsme se souborem hráli pohádky a recitovali. Bohužel moje nadšení
pro vystupování bylo tlumeno velikou osobní trémou, takže při recitaci jsem chodila na řadu až jako poslední, když už to ze mě trochu
spadlo. V divadelních představeních mi zase tréma nedovolila promluvit hlasitěji, takže to se mnou řešili tím, že jsem hrála např. mrtvého
„měsíčňana“, u kterého zcela odpadl problém s mým hlasovým fondem.
V Kostomlatech nad Labem jsme kolem roku 1968 pořádali spoustu
recitačních vystoupení. S příchodem období normalizace v 70. letech
začaly úřady naši činnost podrobně kontrolovat, hlídat a museli jsme
začít vystupovat na akcích tehdejší komunistické strany. Z tohoto
důvodu jsem ze souboru odešla a nově vystupovala ve Svazu žen.

Pohádka Pekelná růže, 1996, vpravo J. Rychetská jako bába kořenářka.

Jana Rychetská.

Useknuté ucho, 1997, J. Strejcovský a J. Rychetská.

Po několika letech jsem potkala Mikiho Mejstříka,
který vylepoval plakáty v Nymburce. Pověděla jsem mu
o chystané nové knížce a zanedlouho bylo na světě
první klubové vystoupení pro důchodce. Jeho pokračování a spolupráce s Mikim patřilo k období, na které
velice ráda vzpomínám. Vystoupila jsem i v nově vzniklém pořadu „Talent“ a seznámila se s Petrem Čechem.
Tím začal můj návrat do divadla. Petrovi jsem upravila pohádku Pekelná růže, zahrála si v ní kořenářku
a napsala texty písniček. Potom následoval Honza Vávra
s muzikálem Hříšný tanec. V něm jsem dostala roli
během krátkého rozhovoru na ulici a za hodinu jsem
měla být na zkoušce. Hezké také bylo účinkování ve
hře Honzi Řehounka Useknuté ucho. Absolvovali jsme
několik zájezdů a bylo i ocenění. Jinak jsem vždy Hálek
milovala a chodila na jeho hry jako např. Nebe na Zemi
a Mamzelle Nitouche s paní Břínkovou.
V současnosti mám několik sbírek své poezie a jezdím s ní všude tam, kam mě pozvou a kde můžu udělat radost. Knížka „Ještě stále se divím a žasnu“ z roku
2011 je mou jedenáctou sbírkou.
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