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Před festivalem to ještě jasné nebylo, ale  
z profilu Reduty se stalo rozlučkové turné.
Je to dílo náhody, co k tomu říct…

Panuje nostalgie?
Tak určitě (smích).  Ale ještě chystáme 

poslední inscenaci, nebyl čas si to uvědomit. 
Zatím nostalgii neprožívám.

Ta přijde asi o prázdninách.
Asi ano. O prázdninách to bude krušné.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2 >>

Ešte posledný song

Väčšina olomouckých návštevníkov vní-
ma májovú Divadelní Floru v prvom 
rade ako možnosť zájsť si po práci 
aspoň jeden týždeň v roku na dobré 
divadlo. Pre redakciu zo spravodaju 
predstavuje festival okrem príjemného  
chodenia do divadla v prvom rade 
návrat na Hanú, žiadané vytrhnu-
tie z bežnej reality, náročný pracovný 
maratón a hlavne redakčný koncert je-
dného „bandu“, ktorý si počas celého 
festivalu popri popíjaní Alpy svedomito 
rozširuje spoločný zásobník interných 
vtipov. Tie občas presiaknu aj do nášho 
listu, tak nám to prepáčte.

Ak teda všetko pôjde hladko a sľúbené 
kontajnery budúci ročník dorazia na 
olomoucké námestie a festivalové cen-
trum sa tak presunie do epicentra mes-
ta, zmení sa aj vaša návšteva festivalu na 
jeho intenzívne spoluprežívanie.

Koniec Flory teda je, ako by povedal 
Martin Finger, pre nás výstrelom do 
vrabčieho hniezda, z ktorého sa každý 
rozletíme zase svojou cestou. Ešte 
predtým si ale užijeme skvelý Nenápad-
ný půvab buržoazie. Končiacemu Di-
vadlu Reduta želám, nech po odchode 
súčasného vedenia dlho neodpočíva  
v pokoji. Bola by ho škoda.

Stretneme sa o rok na námestí!
   

Dominika Široká

Dora ViceníkoVá: 
na nostalgii  
není čas
Dramaturgyně Reduty Dora Viceníková se autorsky významně podílela na třech in-
scenacích letošní Flory - Zlatých šedesátých, Kabaretu Kafka a Nenápadném půvabu 
buržoazie. Od září se přesouvá do pražského Divadla Na zábradlí. Ostatně jako celá 
Reduta, která tak ve stávající podobě končí.
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Co o té poslední inscenaci lze říct 
dopředu?
S Honzou Mikuláškem jsme původně 
chystali regulérní inscenaci Gurmáni, ale 
rozhodli jsme se udělat rozlučkovou věc, 
která bude parafrázovat a rozvíjet všechno 
to, co jsme v tom baráku už udělali. 
Používáme materiál, který nám zbyl, 
protože jsme ho jinde vyřadili, pracujeme 
s odkazy na minulé inscenace, dáváme 
vše do souvislosti s tím odchodem.

Budete se to pohybovat po různých 
částech toho domu?
Jo. Začíná se v divadelním sále, později 
se přejde do foyer a do červeného sálu. 
Použijeme i výtah, vždycky budeme 
využívat možnosti, které ten konkrétní 
prostor nabízí.

Přesouváte se jako tým i s Petrem 
Štědroněm a Janem Mikuláškem do 
Divadla Na zábradlí. V čem to bude jiné 
divadlo, než jste dělali v Redutě?
Rozhodně to bude jiný změnou prostředí, 
je tam soubor, který pracoval jiným 
způsobem, všechno se bude muset 

nějak potkat. Rádi bychom samozřejmě 
pokračovali v tom, v čem teďka jedeme.

Reduta měla velkou výhodu v tom, že 
neměla stabilní herecký soubor.
Takhle fungovala i Komedie. Na zábradlí 
jsou herci v angažmá, ale mít stálý soubor 
není nevýhoda. Jde o to, aby ti herci  
s tím nějak šli, byli ochotní se podílet na 
konceptu divadla. To se všechno uvidí.

A co osobní stěhování do Prahy?
To bude veliká změna, a to taková, že ji 
radši ještě neřeším. Postupně ta změna ale 
narůstá.

Vraťme se k dnešnímu představení 
Kabaret Kafka. Přijde mi, že když 
se poslední dobou dělá životopisné 
představení o nějaké osobnosti, vždycky 
je to kabaret, od Kabaretu Ivan Blatný po 
Kabaret Kainar…
Osobně si myslím, že je to trošku berlička, 
protože když je inscenace o osobnosti, je 
tam spousta textu a faktů, které je třeba 
sdělit. Kabaretní formou, ve které se 
střídají čísla a mění se rytmus, je to docela 
dobře možné – je potřeba dát tomu 
nějakou divadelní formu.

Velkým tématem inscenace je vztah  
k otci. Co bys napsala do svého Dopisu 
otci, kdybys ho chystala?
Vzhledem k tomu, že už ho nemám, je 
to pro mě hodně osobní. Asi bych mu 
popsala, co se děje, kam se řítí svět…

A kam se řítí svět?
Do neznáma…

Vojtěch Varyš
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Prostor Moravského divadla hostil další  
z „pecek“ brněnské Reduty – Kabaret Kaf-
ka v režii Daniela Špinara. Nedá mi to ne-
zmínit jinou inscenaci stejného divadla Zla-
tá šedesátá. Obojí spojuje nejen jméno 
dramaturgyně Dory Viceníkové, ale také 
hlavní forma dopisu/deníku, jež je interpre-
tovaná pěticí herců. Dalo by se hovořit více 
o nositelích textu, než o postavách. Ale na 
rozdíl od Mikuláška je práce s nimi rozdíl-
ná. Kafkův zdramatizovaný text se pohybu-
je mnohem více v osobní rovině. Historický 
rámec kolem něj je buď zmíněn letmo, 
nebo pouhým gestem (v případě sílícího 
nacionalismu může jít spíše o Špinarův 
záměrný výklad). 

Hlavním prostředím je zákulisí kabaret-
ního představení. Stejně jako si Franz Kaf-
ka svá trápení a výčitky prožíval sám v sobě 
(či psal v neodeslaných dopisech), tak se 
podstatná část inscenace odehrává skrytá 
právě v „backstage“ muzikálové scény. To 
umožňuje si pohrávat s principem „divadla 
na divadle“, jenž je akcentován již v úvodu 
slavnou melodií Willkommen im Cabaret. 

Pro prostor pomyslného jeviště je vyhrazen 
zadní plán za lesklou červenou oponou, 
kde herci realizují svá vystoupení. Zatímco 
celý zbytek prostoru představuje kabaretní 
zákulisí.

Osobní výpověď je rozčleněna na jednot-
livé vzpomínky, které spolu víceméně sou-
visí a postupně gradují, stejně jako je show 
složena z hudebně-komických čísel. Špinar 
tímto pojetím tvoří hlavní inscenační prin-
cip. Prvky kabaretního žánru dodávají in-
scenaci nejen humor, ale také udržují 
tempo. Zasazení výpovědi v tuzemsku uctí-
vaného autora do žánru primárně povrch-
ního odkrývá těmito postupy spisovatelovo 
nitro s groteskností, ironií i vážností.

Situace a pocity, na které vždy jeden  
z Kafků vzpomíná, jsou zbylou čtveřicí 
doprovázeny akcí. K vrcholným momentům 
zdůrazňujícím text patří scéna vyjmenování 
pravidel stolování v rodině, kterou herci 
rozehrávají pomocí vršení rekvizit na sebe  
v podobě knih. Končí neschopností 
všechno zvládnout – stejnou neschopností, 

jakou se Kafka snažil dokázat otci jeho ab-
surdní nároky. Scéna židovské mše je zryt-
mizována bitím hlavou o činel – neslouží jen 
jako vtipný prvek, ale dokresluje prostředí 
synagogy.

Dojem kabaretu podporují kromě scény, 
nad kterou dominuje naddimenzované 
těleso připomínající tvarem zmuchlaný 
dopis, i barevné rekvizity. Výtvarná složka 
pod taktovkou Henricha a Lindy Boráros 
se zde stává určující pro výslednou podo-
bu inscenace.

Kafkovská hudební koláž se opírá o pětici 
herců: Jiřího Vyorálka, Vladimíra Marka, 
Martina Slámu, Michala Daleckého a Jiřího 
Knihu. Jejich Kafka je sice před zraky diváků 
oživen, ale zároveň paralyzován, nescho-
pen se svému životu naplno postavit. Tento 
pocit ze slavného dopisu dokázal tvůrčí tým 
trefně přenést na jeviště. Forma kabaretů 
na jedno téma či osobnost se stává čím dál 
více oblíbenou – s takovým výsledkem, jaký 
ukázali Špinar s Viceníkovou, se ani nelze 
divit.

Iva Najďonovová

Kafko, nefňukej 
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Pestré vrstvy ostravského Petra Bezruče, 
ktoré dnes o 16.00 ešte môžeme v repríze 
stihnúť, má svojou jednoduchou, čistou 
réžiou niečo zo starej dobrej baníckej po-
ctivosti, a je tak úprimným pohľadom do 
pestrého sveta „tam dolu“. Inscenácia sa 
kedysi začala uvádzať v monštruóznom 
areálovom komplexe dolu Hlubina, no 
festivalový prenos do S-ka je možno ešte 
lepším riešením ako presťahovanie na ka-
mennú scénu Bezručov. Bez vyvýšeného 
javiska je kontakt s publikom oveľa živší  
a krčmová atmosféra supluje niečo z puchu 
špinavého baníckeho industriálu. 

Nepochádzam z Ostravy, ani z Moravy, ani 
dokonca z Českej republiky. Nepoznám 
žiadneho baníka a baňu som prvýkrát vi-
dela v rámci divadelného festivalu Dream 
Factory. Keďže nerozumiem ani len výrazu 

„cyp“, nedokážem ani zasypať túto recen-
ziu bonmotmi odkazujúcimi na ostravský 
dialekt, čím sa obyčajne zabávajú recen-
zenti Pestrých vrstiev. Ako cudzinka skrátka 
nedokážem precítiť a ani úplne doceniť kon-
text tejto inscenácie. No aj tak je pre mňa 
príbeh bývalého predáka, neúspešného 
emigranta a o to úspešnejšieho spisovateľa 
Ivana Landsmanna  dojemným príbe-
hom neobyčajnej odvahy prostého 
človeka, ktorý inštinktívne a s absolútnou 
samozrejmosťou koná len to, čo je správne. 

Klimszov bizarný obrázok hedonistickej zá-
padnej Európy v porovnaní s opačne de-
formovaným východným blokom vytvára 
zábavný obrázok sveta, v ktorom by ste 
merali dlhé kilometre za vysneným nor-
málnym krajom úplne zbytočne. A práve 
kombinácia Východu a Západu tak nejako 
vystihuje práve našu dnešnú spoločnosť, 
pričom najnepríjemnejšie je konštatovať 
neprehliadnuteľné paralely normalizačných 
rokov sedemdesiatych s dobou súčasnou. 
Okrem prežívajúcich primitívnych funk-

cionárskych autorít, boju o zdravý zmy-
sel pre spravodlivosť a sebaúctu tu vo 
váze stále tróni „kráľovná“ všetkých kve-
tov hrebička a za červenú kravatu riaditeľa 
bane a veľkolepú oslavu Medzinárodného 
dňa žien by sa nemusel hanbiť ani slo- 
venský premiér Róbert Fico. Nehovoriac  
o vracajúcej sa móde rifľových búnd, ktoré 
bodujú u mladých sedemnástok. To už je 
ale rozhodne na inú debatu.

Na záver by som ešte rada upozornila na 
potenciál mladého herca Josefa „Chozého“ 
Jelínka, ktorý v postave Závorku nikdy ne-
zabudol pozdrav „Čest!“ príznačne okoreniť 
nenápadným hajlovaním. Pri pohľade na 
tohto nováčika bezručáckeho súboru sa 
nemôžem ubrániť pocitu, že nám v Ostrave 
rastie nový Norbert Lichý. Keď obaja he- 
rci spoločne okupujú javisko, je to mimori-
adne komický zážitok. Škoda len, že z toho 
DAMU nevychádza viac obdobne originál-
nych mladých hereckých zjavov.

Dominika Široká

Chut!
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HoVory s Pestrými VrstVami
Rozhovor s herci Pestrých vrstev jsem započal v poněkud hektickém duchu při přesunu do Moravského divadla na Kabaret Kafka. 
První kontakt tak proběhl v intencích inscenace v rozverných průpovídkách o počtu děvčat, kterých dosáhl nejmenovaný inspicient. 
Celý rozhovor se nesl v duchu příchodů i odchodů členů „Bezručáckého“ souboru. Někdo dal víno do dlaně, jiný nohy na ramena. 

S-cube je velmi podivný industriální pro-
stor. Máte pocit, že má něco společného 
s dolem Hlubina, kde byla inscenace 
nazkoušená?
Marcela Čapková: Trošku jo. Je tady ale jiná 
akustika i prostředí. Nejvíc mi tady chybělo 
všechno to staré a rezavé.  

Tomáš Dastlík: Tak ono je to jedno skoro 
to samé, co druhé. Jestli je to masakr tam 
nebo tady, je opravdu jedno. Obojí vypadá 
jako normální studiové divadlo. 
Josef Jelínek: No…
TD: Tak ty jsi z té alterny…

To můžu klást i alternativnější otázky.
JJ: Rozhodně. 

Myslíte si, že je fajn a autentické, že tady 
nejsou sprchy?
MČ: Klukům se to samozřejmě vůbec nelíbí. 
(Škodolibý úsměv směrem ke kolegům)
JJ: Mně je to jedno, protože se nemusím 
umývat.
TD: Tak teď je to jedno, máme autíčko 
a odvezenou nás do hotelu. V listopadu, 
když jsme tady hráli a byla pekelná kosa, to 
byl jinačí masakr. 
JJ: V listopadu? Tak to musel hrát ještě můj 
předchůdce. Já ho alternuji. 

Tak to je ta alterna?
JJ: Ano. Učí nás tam správně alternovat. 

Pestré vrstvy jste hráli kromě Flory také 

na Ost-ra-varu nebo Dream Factory. Cítíte  
i mezi těmito festivalovými hosty nějaké 
rozdíly?
TD: No, tady se bavili „jinak“. Olomoucké 
publikum mi přijde víc intelektuální. Tím 
nemyslím, že by tady bylo víc intelektuálů, 
ale je to Ostrava, však to znáte… Víte,  
o čem mluvím, aniž bych to myslel jakkoliv 
pejorativně. 
JJ: Festivalové publikum, co já vím, je určitě 
vstřícnější, natěšenější. Na Ost-ra-varu to 
bylo dost podobné, taky nadšeně jásali  
a tleskali.

Vracíte se na Floru rádi?
TD: Vždycky, když přijedeme, máme velký 
úspěch. Takže je taky stejně fajn, když nás 
sem vždycky pozvou (smích). Dneska asi 
půjdeme na pivo do stanu, to tak vidím 

(Další nikým nepřerušený smích, který 
Tomáše Dastlíka provází až do auta)
MČ: Vždycky. Jsou tady bezvadní diváci. 
(Všichni utekli, nicméně z karavanu se 
ještě energicky vyhoupla herečka Tereza 
Vilišová)

Hrála jste v Redutě a mimo jiné jste byla 
za Annu Kareninu nominovaná na cenu 
Thálie. Myslíte si, že odchodem Pe-
tra Štědroně a Dory Viceníkové Reduta 
zanikne?
Tereze Vilišová: Změna je vždycky do-
brá. Jenom si myslím, že odchodem Petra 
i Dory, koneckonců i Jana Mikuláška, Brno 
ztratí hodně. Mně osobně to líto je, ale 
moc jim fandím. Je to pro ně asi důležité, 
udělat krok jinam. Takže Brno může závidět 
a Praha se může těšit. Myslím, že obecně 
je dobré měnit prostor, prostředí a mít  
i nové výzvy. Zároveň teď budou mít i něco 
stabilnějšího pod nohami. Jsem zvědavá, 
co bude s Redutou dál, protože to je krás-
ný prostor.

Za rozhovor děkuje
Martin Macháček

(Poznámky se zbytkem otázek odnesl sil-
ný vítr a zanesl jej do proudu Mlýnského 
potoka.)



raDim ŠPaček:  

ať je zánik PoVinný
Radim Špaček v Olomouci poprvé veřejně představil svůj dokument Divadlo Komedie 2002-2012, v němž zachycuje jedinečný 
fenomén Pražského komorního divadla.  V uvolněném rozhovoru, který jsme vedli na parkáně Konviktu, vzpomíná na natáčení i na 
svůj osobní vztah ke Komedii.
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Kdy jsi začal chodit do Komedie, co tě  
k tomu přivedlo?
Přišel jsem k tomu po tom, co jsem si – je 
to tak sedm osm let - v Reflexu přečetl re-
cenzi na Antiklimax s fotkou Jirky Černýho, 
kterej se mi hrozně líbil. A řek jsem si, že na 
to musím zajít. Uhranulo mě to a posléze 
jsem tam začal chodit pravidelně a viděl 
jsem tam většinu inscenací. A nakonec jsem 
se docela sčuchnul i s tou partou. 

A kdy vznikl záměr zaznamenat ty 
inscenace?
Jednou jsem se ptal Dušana Pařízka, jestli to 
mají natočený, protože by byla škoda, kdy-
by to nezůstalo. Bylo to tak v roce 2009, kdy 
už začalo handrkování s magistrátem. Me-
zitím jsem začal točit Pouta, tak to šlo tro-
chu stranou. Později nastala chvíle, že bu-
dou opravdu končit, tak se mi Dušan sám 
ozval. Vlítli jsme na to a během několika 
měsíců jsme to zvládli. Ne všechno se už 
dalo natočit, třeba Vodičkova-Lazarská  
a celá ta Jařabova pražská trilogie už se 
nehrály, což mi bylo líto. 

Z kolika repríz jsou záznamy v průměry 
sestaveny?
Vždycky jde o kompletní záznam z jed-
noho představení. Občas se něco vymk-
lo, tak jsme to točili víckrát. Všechno jsme 
ale samozřejmě viděli opakovaně předem  

a natáčení pořádně připravovali.
 
Záznam divadla je náročná disciplína, měl 
jsi s tím nějaký zkušenosti?
Ne, neměl. V devadesátých letech jsem 
hodně pracoval s Čestmírem Kopeckým  
a znám věci, co dělal s Petrem Léblem. Měl 
jsem možnost napřímo zkoumat a poro-
vnat originál s tím záznamem. Navíc jsem 
studoval herectví, mám to trochu ošahaný. 
Bylo třeba otázkou, nakolik přiznávat to 
publikum, protože oni s ním hodně intera-
gují. Chtěli jsme to mít jako pohled diváka.
Nic zbytečně vypiplanýho nebo čistýho. 
Musím hrozně vyzdvihnout kameramana 
Davida Čálka, který byl i u věcí, kde já jsem 
chyběl, třeba u výletu do Berlína. Pak jsem 
to vyseděl ve střižně, ale David je vlastně 
spolurežisér.

Kdo už ten film viděl?
Udělali jsme soukromý promítání ve Studiu 
Hrdinů, mělo to rodinnou atmosféru, 
včetně paní Macháčkové, která nám řekla, 
ať si vypneme mobilní telefony. Spousta 
věcí mi došla, až když jsem to viděl s nimi, 
vyříkali jsme si tam různý věci. Říkal jsem si 
místy, jestli to někdy nebylo moc, jestli to 
nepřeháním. Ale jestli jsme přestřelili, tak 
nám to asi odpustili.

Když Komedie končila, panovala mezi 
nimi sice atmosféra jistého loučení, ale 
zároveň často zmiňovali, že je vlastně 
dobře, že končí. Jak jsi to vnímal ty?

Byl to spíš hrdinný postoj, jak se důstojně 
vyrovnat s tím víceméně vynuceným odcho- 
dem. Je ale samozřejmě pravda, že kdyby 
tam hráli dalších deset let, skončili by jak ti 
staří bardi v tom Spílání. David Jařab říká 
v závěru dokumentu, že by pro divadla to-
hoto typu zánik zavedl povinně. Když se to 
tak vezme, využili situace a udělali rozum-
nej radikální řez.

Jak se ti líbil Hřebejkův film Odpad město 
smrt?
Docela hodně. Nebyl jsem stoprocent-
ním fanouškem toho představení, daleko 
víc se mi líbily třeba Poslední chvíle lidst-
va, u čehož si všichni ťukali na čelo, „proč 
tohle točíš?“ Viděl jsem několik verzí toho 
Hřebejkova filmu a myslím, že zasazení do 
Lucerny a Václaváku tomu skvěle sedělo. 
Druhá věc je, že nějaký pnutí mezi Honzou 
Hřebejkem a Dušanem Pařízkem tam bylo 
a rodilo se to celé v bolestech.

Máš teď kam chodit v Praze do divadla, 
když Komedie skončila?
Od září snad jo (smích). Žádnou srdeční 
záležitost nemám, ale sem tam se dá  
v Praze vidět až deset dobrejch věcí. 
Ale musí se to hledat, chodit od baráku  
k baráku. V Komedii člověk věděl, kam jde, 
na co jde a proč tam jde. Jsem teď ovšem 
zvědavej na novou partičku Na zábradlí.

Za rozhovor děkuje  
Vojtěch Varyš
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Bejlík, krušník 
a Komedie

Když kapky deště buší na rozpá-
lenou zem, vaše oblíbená kapela  
v podkroví připravuje další část svého 
každodenního tištěného vystoupení, 
které tak rádi čtete. Loni byly jas-
nými hvězdami Divadelní Flory knír  
a hajlování, aspoň v některých místech 
– provázely nás na každém kroku. Co 
bylo symbolem ročníku letos? Možná 
to byl folk a country, něco, co má 
každý rád. Anebo, a to spíš, ta proslulá 
pustošivá krása. Ta, která nás vždycky 
oslní; ta, která nás donutí chovat se 
jako blázni; ta, která nás přiměje cho-
vat se jako prasata. Nebo nás naopak 
učiní jemnými a laskavými lidmi  
s ušlechtilými zálibami a cíli. To všechno 
totiž pustošivá krása dokáže. Vraťme 
se k divadlu: večer předposledního 
dne jsme se totiž opět, trochu nostal-
gicky, věnovali Komedii. Radim Špaček 
natočil 12 inscenací Divadla Kome-
die a především hodinový dokument 
o zániku divadla; ten byl na Floře uve-
den ve veřejné premiéře a za účasti 
režiséra. Všichni jsme byli zvědaví a po-
sléze spokojení. Překvapivě to nebylo 
dojetí, co se mě při promítání zmoc-
nilo. Spíš sympatie k lidem, kteří léta 
pro potěšení své i ostatních dělali do-
bré divadlo, a pak to zabalili. Bohužel 
jsou mezi nimi tací, kteří dobré divad-
lo dělali naposledy velmi dávno, nebo 
dokonce vůbec nikdy, ale ti to jen tak 
nezabalí. Prostě klasika. Ne, že by mi 
šlo právě o tohle - byl to den s bejlíkem.



Po 20. 5.

HODINA, VE KTERÉ JSME O SOBě 
NEVěDěLI    
14:30 Wurmova 7 / Divadlo na cucky
TV záznam inscenace Pražského komorního 

divadla (prem. 10. 5. 2012).

PESTRÉ VRSTVy
Divadlo Petra Bezruče Ostrava         
16:00 S-Cube
Režisér Janusz Klimsza v Divadle Petra Bezruče 

nazkoušel adaptaci životopisného románu 

Ivana Landsmanna Pestré Vrstvy. Divadelní 

úpravu dramaturga divadla Aréna Tomáše 

Vůjtka Klimsza nazkoušel v autentickém 

prostředí ostravského dolu, ve kterém se většina 

románu odehrává. Ač šlo o provizorní řešení, 

protože se divadlo rekonstruovalo, inscenace 

v dole Hlubina získala Cenu Divadelních novin 

v kategorii alternativní divadlo za rok 2011. 

Klimsza příběh emigrujícího horníka rozděluje 

podobně jako sám autor. Narozdíl od románu 

ovšem příběhové roviny nechává mezi sebou 

organicky prolínat. Vzniká tak koláž mezi až 

naturalistickým obrazem života v hornické partě 

a snových výjevů z letištních hal na „Západě“. 

Představení pak získává dynamičnost a ony dva 

kontrastující světy vytvářejí tragikomické napětí, 

které v závěru vrcholí hrdinovou upřímnou 

zpovědí z lásky ke svým kořenům.

(macho)

NENÁPADNÝ PŮVAB BURŽOAZIE
Národní divadlo Brno / Divadlo Reduta
19:00 Moravské divadlo
Zapomeňte na Buňuela. Pohřeb potřebuje 

nebožtíka, i když ten se ještě brání. Společné 

stolování má, zvlášť ve vybrané společnosti  

a s nezvednými číšníky, řadu půvabných zákrut 

a nebezpečenství. Co teprve hry lásky šálivé 

– někdy naberou takový šturm, až by si jeden 

koledoval o obvinění ze znásilnění. Kolektivní 

pohybová halucinace, prostřední dílek mezi 

Europeanou a Zlatými šedesátými. A nakonec 

Rechnitz a Elfriede Jelineková, tato kabaretní 

kronikářka naší doby a rudé svědomí střední 

Evropy. Hrají Vyorálek, Kniha, Hájek, Mikulášek 

st., Jeništa, Gottwald, Bučková, Kaplanová, 

Ščerbová.

(vv)

Nylon Jail
21:00 Konvikt / šapitó
Chladná něha, prach divokého západu, 

svět jedniček a nul v projektu kombinujícím 

akustickou a elektronickou hudbu.

Ostrý zub 
22:30 Konvikt / šapitó
Silné texty a silná hudba žánrově nespoutané 

kapely.

DJ Voe
0:00 Konvikt / šapitó
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