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Lehce absurdní apel
„Porozumět si neznamená přizpůsobit 

se jedni druhým, ale pochopit navzájem 
svou identitu.“

Zazní v představení Velvet Havel. Z úst 
postavy jménem Václav Havel. Kterou ztě-
lesňuje herec Miroslav König. Jemuž vložil 
text do úst autorský tandem Jan Frič – Mi-
loš Orson Štědroň.

Cítíte to? Cítíte ten rozdíl? I osmnáctile-
tí často zakoušejí identické obtíže s vlastní 
identitou. Poznávají, že já je (možná) ně-
kdo jiný. Flora je totiž mj. zároveň bohyní 
jara a kvetoucích rostlin i festivalem diva-
delním i mladší, regionální sestrou Zahra-
dy Čech.

Těm, co píšou texty za druhé, se v an-
glosaské terminologii přezdívá ghostwri-
teři, normalizace nám přinesla hezky čes-
ký (třeskutý) termín „pokrývač“, kdy práce 
zakázaných autorů vycházely pod jmény 
méně (z pohledu tehdejšího režimu) pro-
blematických osobností. Identita se nám tu 
opět ztrácí někde v souvislostech. Respek-
tive musí být nalézána. Uchopována. A po-
chopena.

Berte tedy v úvodu vyslovený citát Vác-
lava Havla, vyřčený postavou jménem Vác-
lav Havel, kterou ztvárnil herec Miroslav 
König, jemuž repliku do úst vložil autor-
ský tandem Jan Frič a Miloš Orson Štědroň, 
jako lehce absurdní apel. Jedinečná mož-
nost zhlédnout to nejlepší ze současných 
inscenací Havlova díla ani z daleka nemá 
jen charakter přehlídkového turné, ale při-
náší vám výsadu přiblížit se k identitě čes-
kého dramatika a prezidenta doposud ne-
bývalým způsobem.

Dnešní uvedení představení Antiwords  
z produkce Spitfire Company vám skýtá vy-
nikající příležitost. Audience slov zbavená, 
s pivní pěnou dní. Čechovův Strýček Váňa 
se rád přidá. Taky je to starej pán, starší než 
nejstarší účinkující v dokumentárním diva-
dle Edge. Myslím, že by se mu tu moc líbilo.

Nejmenuji se Jan Plíhal. A jsem tu pro 
vás. Ve všech svých identitách.

Jan Plíhal

Exujeme rychleji  
než Norbert Lichý

Dvojicu krehkých slečien, ktoré v priebehu 
poobedňajšieho predstavenia Antiwords 
vypili dokopy neuveriteľných 12 pív, som ve-
čer odchytila na lavičke v šapitó. Ani pozo-
ruhodný výkon v predstavení svojskej inter-
pretácie Havovej Audiencie, kde z pôvod-
ného textu neostane takmer ani slovo, však 
Miřenke Čechovej a Tereze Havlíčkovej ne-
zabránil k tomu, aby si zašli aj na verziu Di-
vadla Petra Bezruče s Norbertom Lichým. 
Večer si ešte plánujú užiť. Ako inak udržo-
vaním hladinky.

Čo hovoríte na bezručovskú verziu Audi-
ence? Je to celkom iná inscenácia, nie?
Miřenka Čechová: Tím, že tu hru známe 

nazpaměť slovo od slova, bylo zajímavé sle-
dovat naprosto fantastické podání Norber-
ta Lichého a užívat si to, jak si v představe-
ní nachází improvizační pasáže a upravuje 
si text sám pro sebe. Jeho výkon byl napros-
to přirozený a já mu musela uvěřit všechno 
do posledního slova.

Vypil pán Lichý viac pív ako vy? Počítali 
ste to?
M: Abych řekla pravdu, tak jsem to nepo-
čítala.
Tereza Havlíčková: Já síce taky ne, ale mys-
lím, že vypijeme více. Minimálně na ex 
určitě!

>>
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M: Asi bychom ho trumfly i v rychlosti. Už jsme se naučily to pivo 
do sebe kopnout skutečně rychle.

Zaujímal by ma práve ten tréning. Ako sa človek naučí vypiť 
toľko naraz?
T: Když člověk musí, tak to zkrátka zvládne.
M: Čím více se vám to pivo pak pít nechce, tím je to vtipnější. Žád-
ný trénink jsme ale neabsolvovaly, naopak jsme si to naostro popr-
vé střihly až na premiéře.

V rámci tvorby vašej umeleckej skupiny Spitfire Company si za-
kladáte na  vystavovaní sa fyzicky náročným skúškam. Prečo je 
pre vás zaujímavejšie naozaj vypiť prepravku „dvanástok“, než 
že by ste si vzali nealko?
M: My na tu iluzi nějak nejsme. Mnohem více nás na jevišti baví hle-
dání autentické existence na scéně, kdy taky od diváků vnímáme 
mnohem intenzivnější odezvu.

Vráťme sa späť k Antiwords. Koho nápadom bolo spracovanie 
Havlovej Audiencie, a ešte takmer bez slov, len za pomoci po-
hybovej štylizácie?
M: Šlo o zadání, které jsem dostala od české ambasády ve Wa-
shingtonu. Tenkrát ode mě požadovali, aby šlo o netradiční zpra-
cování se dvěma ženskými představitelkami. Zpočátku jsme počí-
tali s více činoherním zpracováním, ale pak přišel nápad s obrov-
skými hlavami od Pauliny Skavové, které během představení nosí-
me. Vzápětí se celý koncept přetočil, režie se chopil Petr Boháč. 
Nyní si už neumím představit, že bychom se pokoušely ztvárňovat 
mužské postavy bez těch obrovských hlav. Spíše než o textové pro-
vedení jsme se pak pokoušeli o to, najít esenci té hry, co je na tom 
textu to nejzajímavější. Repetitivnost a gestičnost našeho projevu 
se nám pak staly nosnými leitmotivy.

Myslíte, že je Havel vhodný pre choreografické inscenácie?
M: Vzhledem k tomu, že jsme měli na naše zpracování velmi pěk-
né ohlasy, se domnívám, že by to bylo prostřednictvím určité me-
chaničnosti a repetitivností možné.

Tvorba vašej skupiny sa vyznačuje ambicióznou pohybovou 
tvorbou. Boli Antiwords vašou prvou skúsenosťou s dramatic-
kým textom?
M: Rozhodně ne. Skupina již v minulosti mnohokrát pracovala 
s dramatickým textem; to souvisí s režisérem Petrem Boháčem, 
který je sám oceňovaným dramatikem. Je ale pravda, že jsme se  
v poslední době od dramat odklonili spíše k tanečnímu jazyku, kte-
rý momentálně v Evropě mnohem více rezonuje. Zároveň se nám 
tím otevírají hranice směrem i do mnoha mimoevropských zemí. 
Nyní například můžeme naše taneční kusy „tourovat“ po celém 
světě. Před nedávnem jsem se například vrátila z Koreji, následují 
kupříkladu Izrael, Jižní Afrika...

Ďakujem za mimoriadne predstavenie i šancu na rozhovor. Na 
záver si ešte dovolím malé podpichnutie. Keď si teraz spomeni-
ete, čo vás zajtra čaká, viete sa ešte vôbec tešiť na druhé festiva-
lové predstavenie?
T: Uff, ale jo...
M: Jasné, je to přece jedna velká jízda!

Rozhovor viedla
Dominika Široká
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Štatistické údaje miesto básnických veršov, filmové týždenníky 
premietané počas predstavenia, precízne reinscenovanie minu-
lých udalostí, či dokonca prítomnosť očitých svedkov priamo na ja-
visku. Práve ohromnou rozmanitosťou a celou škálou vzrušujúcich 
inscenačných možností sa vyznačuje dokumentárne divadla. Špe-
cifický žáner, ktorý u nás i v zahraničí patrí k jednému z najhorúcej-
ších divadelných trendov, bude už dnes podvečer k videniu aj na 
Divadelní Flore.

Nie je náhoda, že sa súčasné zásadné dianie v oblasti dokumen-
tárneho divadla odohráva práve v Nemecku. Všetko začalo totiž 
práve tam v medzivojnovom období, keď sa veľký divadelný revo-
lucionár Erwin Piscator ako prvý rozhodol zapojiť do scénického 
obrazu nie len film, ale aj novinové správy, denníkové zápisky, pre-
mietané fotografie a filmy. Zrodil sa žáner dokumentárneho diva-
dla, ktorý neskôr v šesťdesiatych rokoch rozkvital ako vlna drama-
tických textov, ktoré sa predovšetkým pokúšali o opätovné otvore-
nie provokatívnych prípadov pod koberec zametenej druhej sve-
tovej vojny.

Dnes už má ale dokumentárne divadlo celkom inú podobu než 
pred päťdesiatimi rokmi. Väčšinou nevzniká na základe divadelné-
ho textu, ale podstatná časť inscenátorov pre získanie originálne-
ho materiálu sama podniká v procese skúšania rozsiahli historio-
grafický či sociologický výskum – najčastejšie sa pritom hrabú v ar-
chívnych spisoch, vyhodnucujú fakty alebo spovedajú množstvo 
pamätníkov, od ktorých sa pokúšajú získať pravdivú výpoveď. Pla-
tí pritom pravidlo, čím subjektívnejšie príbehy obyčajných ľudí sa 
podarí inscenátorom objaviť, tým lepšie. Veď čo môže napríklad  
o zločinoch socializmu, politických procesoch v súčasnom Rusku 

či problematike fyzického ochrnutia vypovedať výstižnejšie? Fiktív-
ny príbeh alebo skutočný osud konkrétneho človeka?

Najzaujímavejšie z toho, čo v súčasnosti na poli dokumentárne-
ho divadla vzniká, sa javí práca s tzv. expertmi všedného dňa. Čo-
raz väčší počet režisérov obsadzuje miesto hercov priamo pamät-
níkov či odborníkov, ktorí potom na javisko vystupujú priamo z uli-
ce sami za seba a delia sa prostredníctvom rozprávaní z vlastné-
ho života o svoje skúsenosti. Tak je tomu napríklad aj v prípade in-
scenácie Edge, v ktorej česká režisérka Petra Tejnorová pri poku-
se o postihnutie problematiky starnutia na javisko prináša skupin-
ku „expertov“ pokročilého veku a umožní im v priebehu predsta-
venia priblížiť ostatným ich vlastné osudy. Trend dokumentárneho 
divadla má však v súčasnosti až taký dosah, že sa popri nemeckých 
štátnych divadlách začínajú vytvárať platformy tzv. občianskeho ja-
viska, kde profesionálni režiséri programovo spracúvajú rozličné 
témy na základe príbehov občanov daného mesta, ktorí samozrej-
me tiež na javisku sami vystupujú.

Ako sa vyjadrujú mnohí režiséri, ktorí využívajú metódy doku-
mentárneho divadla, alebo priamo pracujú s expertmi všedné-
ho dňa, nikdy by sami nedokázali tak hlboko preniknúť do neja-
kej problematiky, než prostredníctvom expertov a ich vlastných ve-
domostí a životných skúsenosti. Keď teda dnes na Horním náměs-
tí z malého mikrobusu vystupovali rokmi poznačené postavy pred-
staviteľov zajtrajšieho Edge, nezostávalo než tešiť sa na to, aké ne-
všedné príbehy nám zajtra na predstavení odhalia.

Dominika Široká

Experti dokumentárneho divadla
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Po absorbci zážitku z inovativní inscenace 
Labutího jezera režijního dua SKUTR, kte-
ré klasický balet převedlo do činoherní po-
doby, sestavilo text a zkomponovalo jedi-
nečné představení plné lyriky, jsem vnikla 
do zákulisí a odchytila představitele hlav-
ních rolí Pavlínu Štorkovou (Odetta i Odi-
lie), Ondřeje Malého (Rudovous) a Jana 
Sklenáře (princ Siegfried), který na mé do-
tazy – ovšem v mnohem větším kvaltu – od-
povídal už včera.

Máte ráda role v klasických divadelních 
hrách?
P: Když je to dobře udělaný, tak si v klasi-
ce zahraji moc ráda. Když se to umí, tak to 
je radost.

Jak se vám spolupracuje s režisérským 
tandemem?
P: Ono se to snad ani nedá říct. SKUTR je 
podle mě velmi dobře, nebo snad dokona-
le sehraná dvojka. Oni se tak doplňují, že 
prostě jsou jak jeden.

Inscenace je autorským divadlem a vyvíje-
la se tak za běhu. Došlo na zkouškách i na 
improvizace? Jaký podíl mají na konečné 
podobě herci?
P: Ano, došlo. Až tak velký podíl nemají, ale 
na druhou stranu, měli jsme pěkné vedení, 
takže jsme se ovlivňovali navzájem.

Oba režiséři si pochvalovali schopnos-
ti klicperovského souboru, stejně jako 

mnozí další. V čem je vaše kouzlo?
P: Nevím, je to vzájemnou důvěrou, komu-
nikací mezi sebou, otevřeností. Je to dar, 
možná.

Jak se vám hraje dvojrole? Cítíte nějaký 
rozdíl?
P: Jo, dobře, jde to... Ale rozdíl v tom je roz-
hodně po stránce vydané energie.

Co vy, jste v reálném životě spíše roman-
tickou Odettou, nebo krutou Odilií?
P: Asi z každý kousek.
Přichází převlečený Ondřej Malý.

Jak se vám spolupracovalo se SKUTRy?
O: Já z toho mám výborný zážitek, protože 
kluci byli skvělí. I všech osm lidí, co zůstalo 
na jevišti. Když byla premiéra, tak jsem byl 
tak klidnej, jak už dlouho ne.

Chodíte na balet?
O: Víte, že jsme byli zrovna před tímhle 
představením? Udělali jsme si studijní vý-
let a byli jsme se podívat v kině na přímém 
přenosu Labutího jezera ruského soubo-
ru z Petrohradu. Ale jinak balet jako tako-
vej, to ne.

Klicperovo divadlo je pověstné specific-
kou atmosférou a jeho soubor má mezi 
režiséry pověst skvěle souznícího celku  
s extrémně schopnými jedinci. Jak tato 
souhra vzniká?
O: Klicperovo divadlo je moje domácí hřiš-

tě. Základ je v tom, že lidi, kteří se tam po-
tkali se lidsky shodujou. Ale máte pravdu, 
je to krása.

A z Divadelního klubu jsem vytáhla Jana 
Sklenáře.

Z interkomu včera zněly výzvy k odjezdu. 
Jeli jste domů a dnes se vraceli?
J: Ne, my jsme tady spali. Teda, moc jsme 
nespali, byla to bezesná noc.

Navštívili jste nějaká jiná představení?
J: Tak na to úplně čas nebyl. Jako říkali jsme, 
že na něco zajdeme dneska, ale byli jsme 
opravdu tak zdecimovaný, že jsme to od-
volali.

Jaký máte vztah k baletu?
J: No vlastně vzdáleně blízký. Mě někdy ve 
druhý třídě vybrali na takovou baletní ško-
lu, ale mamina mi to zakázala z toho dů-
vodu, že nechce mít doma buzeranta. Tak 
jsem nešel na balet a pak jsem se dostal  
k divadlu. Když jsem byl malej, tak nás 
máma někdy vzala do Janáčkárny, protože 
já jsem z Brna, a tak myslím, že Labutí jsem 
viděl. Harapese jsem mohl poznávat podle 
toho, že měl největší suspenzor. Máma ří-
kala, že ten, kdo má největší suspenzor, je 
Harapes, a to je tak všechno, co jsem o tom 
věděl.

(Kameraman Andy přidává otázku.)  
A herectví už jí buzerantský nepřipadalo?
J: No, ono se jí to tak trošku vyplnilo, ale 
dobrý no...

Co říkáte na nápad převést balet do čino-
herní podoby?
J: My jsme na to byli strašně zvědavý, jak to 
SKUTR udělá. Je fakt, že Lukáš Trpišovský, 
což je jakoby ta dramaturgická hlava dvo-
jice, vytvořil strašně hezkou impresionis-
tickou pohádku, ze který jsme potom au-
torsky dál rozvíjeli ty situace a scény. Oni 
mají obrovský cit právě pro situaci, obraz-
nost a souvislosti, který situačně vyvstávaj, 
a tak nás vlastně každou zkoušku překvapo-
vali novejma nápadama, inspirací. Byla to  
s nima strašně hezká práce a myslím si, že  
z toho možná vytáhli ještě víc, než ta po-
hádka v původním kontextu nabízí.

Za rozhovor děkuje 
Jana Koutná

Spolupráce na Labutím jezeře byla nádherná
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S Adamem Jarchovským, Vaškem Jelínkem, 
Kristýnou Vlčkovou a režisérkou Plovárny 
Veronikou Riedlbauchovou o inspiraci Roz-
marným létem a situaci v novém cirkuse  
u nás. 

Inspirace Vančurovým Rozmarným létem 
je ve vaší inscenaci evidentní. Byl to pro 

vás jen rámec k rozehrávání situací a čísel, 
nebo vás i text samotný oslovuje?
Veronika: Text nás inspiroval situačně. Bylo 
pro nás zajímavé přenášet tu komiku, která 
stojí na slově, do pohybu – to byl náš nej-
větší záměr a úkol. Inspirací byla i atmosfé-
ra poetismu 30. let, té radosti, bezstarost-
nosti a optimismu. 
Vašek: Inspirací byl spíš film Jiřího Menzela. 
Přiznám se, že jsem Rozmarné léto nečetl. 

Jak jste se dostali k novému cirkusu a na-
šli se navzájem? 
Adam: Začalo to jako koníček. Ve třinácti, 
čtrnácti jsme začali žonglovat někde v par-
ku. Žongléři tvoří komunitu, potkávají se 
na různých festivalech a akcích. Tam jsme 
se seznámili s Vaškem a po chvíli trénová-
ní jsme si řekli, že bychom spolu mohli vy-
stupovat. A když už nás to samotné nebavi-
lo, potkali jsme Kristýnu a udělali Plovárnu. 
Kristýna: Já žongluji odmalička, protože ta-
tínek je žonglér a kejklíř. Studovala jsem na 
cirkusové škole ve Francii v Bordeaux. Tam 
jsem dělala žonglování a akrobacii. A pak 
jsem potkala kluky. 

Jaké má nový cirkus v České republice 
podmínky a ohlasy? Na vaše představení 
– jak bylo dnes vidět –, chodí hodně dětí, 
přizpůsobujete jim nějak představení? 
Vašek: V anotaci tady na Floře bylo napsá-
no, že jde o vystoupení pro celou rodinu. 
Takže když to někdo napíše do anotace, 
děti chodí. Ale je asi pravda, že pokud jsou 
v hledišti dětští diváci, často rozesmějí i do-
spělé - na místech, kde by to člověk netušil. 
Adam: Myslím, že to je výhoda nového cir-
kusu – je přístupný všem generacím, každý 
si tam něco najde. Je to takový vděčný žánr. 
Vašek: Každopádně je celková situace v no-
vém cirkuse v ČR na vzestupu. Hlavně díky 
Rosťovi Novákovi a La Putyce, Letní Letné, 
Cirkusu LeGrando z Brna, Cirkusu Levita-
re z Olomouce… A obecně díky festivalům.

Plánujete už další projekt? 
Vašek: Pomalu plánujeme. Tak bych to 
ukončil. Už se neptejte. 

Za rozhovor děkuje 
Bára Chovancová

JE TO TAKOVÝ VDĚČNÝ ŽÁNR

Někde mezi hrdlem a zátkou je uzdička, kterou je třeba 
obřezat, aby zaznělo neopakovatelné cvaknutí při otevírání 
lahvového piva. To „tssss“, které lahodí pracující inteligen-
ci stejně jako migrujícímu plebiscitu. Lahvového piva. Lah-
vového piva. Jedním ladným tahem odletí vršek a ztratí se 
ve tmě. Vyřčené platí o obou dnešních Audiencích. Každá 
z nich přistupovala k nejlepšímu Havlovu textu po svém.

Antiwords jsou fascinující orchestrální suita a Spitfire 
Company z Audience uvařilo luxusní, výstavní pivínko.  
K Havlovi přistoupilo tak nějak lidsky. Od pěny dialogů od-
dělili nejnutnější recepturu a spunktovali koncízní recepci 
receptu jeho životního díla. (S tím se zároveň omlouvám 
za nepřesnost v anotaci v rámci zpravodaje. Zvukové ukáz-
ky nebyly remixy ze záznamu kultovní činoherácké inscena-
ce z devadesátých roků, ale prapůvodní audio nahrávky sic  
s Pavlem Landovským, ale s Václavem Havlem osobně v roli 
bezmocného intelektuála Vaňka.) Pomocí remixu a preciz-
ních pohybových kreací dal sládek Petr Boháč pivní kolek-
ci originálních nápadů ještě současnější etikety. Obří hroz-
né hlavy se vznášely ve vakuu jeviště a tvořily těžiště pohy-

bů obou tanečnic. Jejich těla tak samozřejmě následova-
la trajektorii masivních havlovských hydrocefalů a preciz-
ně plynule disproporčních figur. Antiwords patří do skupi-
ny inscenací, u kterých by Mistr bezesporu umřel… smíchy.

Ačkoliv vyvstává otázka, která poetika by mu „havlovské 
nohavice přitáhla více“? Následuje škrt. Pořád se však jedná 
o škrt pěknější než přechod žiletky přes hranice svazu nezá-
vislých republik Tepnü a Žílü.

Zcela rozdílným, byť intenzivním pohledem na Audien-
ci byla Páclova interpretace v pravém slova „absurdního“ 
smyslu. Démonický Norbert Bert Lichý za stolem rozehrá-
val hru o trůny. Hru o trůny. O trůny. Hru. Nevýrazný Vaněk 
se před ním klidně mohl vypotácet ze Šapitó. Ostravský Slá-
dek nebyl tradičním „lanďákovským“ debilem, ale skuteč-
ným temným šamanem. Kdo končí – končí s ním. Končí. 
Končí.

Není to Václav Havel, ani Háclav Vavel, ale REBEL! 

Martin Macháček

Dobře obřezané pivo
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PĚNA DNÍ
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
16:30 S-Cube

Dnes by som sa chcel zamilovať, hlása Co-
lin, hlavná postava surreálnej rozprávky 
so šťastným začiatkom ale tragickým kon-
com. Pěna dní je príbehom vzťahu kreh-
kého ako mydľová bublina. Čo z najzná-
mejšej novely Borisa Viana vytvorí fantá-
zia jednej z najtalentovanejších mladých 
českých režisérok, Anny Petrželkovej? Šar-
mantnú inscenáciu pretkáva množstvom 
čarovných gagov, samozrejme v atmosfé-
re malebného retro Paríža nemôžu chýbať 
ani jazzové rytmy Duka Ellingtona. V titul-
nej role Chloé sa Olomoucu predstaví Te-
reza Vilišová, čerstvá držiteľka Ceny Alfré-
da Radoka, ktorá prepláva javiskom S-Cube  
v ďalšom citlivom výkone s ladnosťou sebe 
vlastnou. Nebojte sa prísť porovnať film Mi-
chela Gondryho s divadelnou adaptáciou 
Divadla Petra Bezruče. Ich divadelný jazyk 
totiž vykúzli z príbehu celkom iné divy, než 
režisérove počítačové triky. (doši)

HAMLET
Švandovo divadlo Praha
19:30 Moravské divadlo

Být či nebýt. Kolikrát už jsme to slyšeli. A vi-
děli. Jméno Daniela Špinara a soubor Švan-
dova divadla ale spolehlivě garantují, že  
v tomto případě určitě nepůjde o všední po-
dívanou, psychologizující drama přetékají-
cí ztěžklými monology, ušlechtilou nudu…  
V hlavní roli šílenství. Blázní zde skoro všich-
ni, hranice mezi záměrem, raušem a obse-
sí se stírají v kokainovém rytmu, nikdo si už 
nemůže být jistý vůbec ničím. Duch otce 
zjevující se v marihuanovém kouři? Proč 
ne… Pocit rezignace umocňuje i voyeurská 
scénografie. Hektická doba, možnosti neo-
mezené, ale pořád ti někdo sedí za krkem. 
Povedená generační výpověď. (plih)

AUDIENCE
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
22:30 Konvikt > šapitó

Audience měla u Bezručů premiéru v rámci 

Noci divadel 16. listopadu 2013 – příznač-
ně v předvečer výročí sametové revoluce. 
Režisér Štěpán Pácl s herci – iniciátory in-
scenace – Norbertem Lichým a Jiřím Mülle-
rem se Audiencí postavili před nelehký úkol 
tvořit v konfrontaci se zakořeněnou insce-
nační tradicí hry. Plně však ctí Havlův text 
a pokoušejí se vystihnout dobovou atmo-
sféru 70. let. Důraz je v inscenaci kladen 
na přirozené jednání postav, při kterém vy-
niká rozdílnost jejich charakterů. Ta skýtá 
velký komický potenciál, brzy však diváko-
vi úsměv na rtech mrzne – vždyť velká část 
publika tuhá 70. léta a dobové praktiky stá-
le pamatuje… (barch)

DJ Mámtěrád
23:30 Konvikt > šapitó > volný vstup

pá 23. 5.

www.divadelniflora.cz

...aby nemuseli, mohli... 
chybou bylo, že nebylo... aby bylo... 

nebylo-li, mohlo se přece.

v. h., zahradní slavnost


