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Správa o jednom

posedení
Sedeli sme za dlhým stolom v klube divadla. Na jednej strane členovia ochotníckeho
súboru z neďalekej dedinky Hvozdná, na druhej dolnokubínsky V. S. O. P. Hviezdoslav. Len
pred chvíľou sa skončil sympatický projekt,
v ktorom obidva súbory postupne zahrali to
najlepšie, čo momentálne vedeli. Hvozdná
Maryšu bratov Mrštíkovcov a Kubín vlastnú
adaptáciu Hájnikovej ženy. Všetci sme ešte boli
plní potlesku. Na stôl sa začali valiť mohutné
prúdy zabíjačkových špecialít. Režisér Maryše, skôr než sa stal profesionálnym hercom,

pracoval ako kuchár. Náš režisér bol, pokiaľ
nám pamäť siahala, odjakživa režisérom. Zato
sme mali nádherné herečky. Všetko originálne, ničím a nikým nefalšované krásavice spod
oravského Choča. Zábava začala naberať farby,
vône a dynamiku.
Premýšľal som, čo sa mi tak veľmi na hvozdenskej inscenácii páčilo. Pravda, okrem skutočnosti, že kvôli nám zabili a upiekli prasa.
Režisér zjavne nemal o dramatickej situácii,
tobôž o mizanscéne ani potuchy. Hral ich
a v nich už najmenej tisíckrát a naisto takmer
vždy dobre. Bol a je to skutočne výborný herec. Ešte lepší ako kuchár. Na jeho výklade
bolo najzábavnejšie to, že bol očividne poskladaný z náhodne okopírovaných častí koncepcií J. A. Pitínskeho a V. Morávka. Podotýkam,
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že zle poskladaný. Napriek tomu ma na ich predstavení niečo mimoriadne sympatické a silné
chytilo a nechcelo pustiť.
Vôňa slivovice prehlušila pečenú bravčovinu.
Obrovský, vyše dvojmetrový tučný chlap, ktorý hral jedného z gazdov, sa nahol ponad stôl.
Naozaj bol taký veľký, že sa na okamih zotmelo. Tesne ma minula asi desaťkilogramová päsť.
Čelo mi ovial ľadový závan. Potom som si všimol,
že sa v nej skrývajú dva poháriky so slivovicou.
Aha, začala sa družba. Priateľské gesto pravdaže
nesmerovalo ku mne, ale k Martinke. Celým ja
som vnímal ako sa dievčatá dobre bavia. Štyri
vysokoškoláčky, ktoré prešli s divadlom pol Európy, nadšene počúvali naivné divadelné historky
miestnych ochotníkov. Tí sa snažili zo všetkých
síl. Dosť dlho trvalo, kým prišli na to, že na také
reči nič nezbalia. Martinka, Tánička, Janka aj
Evka sa smiali až im tiekli slzy. Napriek tomu
nebolo na celej situácii nič urážlivé ani ponižujúce. A ani to tak nikto nevnímal. Bola ľudská
a milá.
A vtedy mi to prišlo na um. Na hvozdenskej
Maryši bolo úžasné, že napriek totálne nefunkčnej režijnej koncepcii a absencii vedenia hercov, sa z javiska valila ohromná ľudská sila. Pred
zmyslami divákov nestáli umelci viac alebo menej
úspešne premenení na Maryšu, Vávru a ostatné
postavy z hry. Stále to boli Jura, Petr, Hanička...
Ľudia, ktorí iba pred chvíľou zišli z traktora, vyšli
spoza pultu v dedinskej predajni potravín, aby
sa namiesto oddychu v krčme alebo návštevy
u susedky postavili pred svojich susedov, aby im
namiesto umeleckého posolstva bezprostredne odovzdali niečo, čo je vlastne cieľom každej
umeleckej činnosti. Podali nám úprimnú správu
o sebe, a teda aj o nás.
O divadle, a spolu s divákom o jeho najpodstatnejšej zložke hercovi, bolo toho popísaného
veľa. Nemienim svojím vkladom riediť hustotu
už dávno precízne sformulovaných informácií.
Od spomínaného spoločne stráveného večera
mi je však jasné, prečo ma rozčuľovali a rozčuľujú vynikajúci herci, ktorí mi takmer denne
z rôznych strán radia ako mám žiť, ako si mám
získať a udržať manželku, priateľku, vychovať
deti, navariť obed, porýľovať záhradu, čo si mám
myslieť o politike, o filme, o knihách, o hudbe,
ako si zveľadiť chatu, ako zachrániť divadlo, ktoré je národné iba v názve... A čo ma fascinuje na
mizerných hercoch, ktorí sa smiešne pohybujú
po dedinských javiskách, trhane rozhadzujú rukami a s hroznou intonáciou prednášajú po večeroch krvopotne naučené repliky. Tí druhí sú pre
mňa neporovnateľne autentickejší. Na javisko
s nimi neprichádza ani režijná koncepcia ani strhujúce majstrovstvo hereckej školy. Prichádzajú
pred nás vždy len oni. Autentickí a mimoriadne
silní tým, čo žijú, a radosťou, že môžu robiť aj
niečo naviac. Nevadí, že zaslúžený úspech vnímajú ako dôsledok niečoho iného. Nevadí, že to
tak chápe aj väčšina ich divákov. V podvedomí je
už totiž uhniezdená správa o hlbokom ľudskom
zážitku. Informácia, ktorá sa občas, pri pečenej
bravčovine, valašskej slivovici a roztúžených
traktoristoch (ale ktože by nebol roztúžený pri
oravských devách?) skonkretizuje
do jasnej správy o kráse ľudskosti.
Dobrých hercov obdivujem, poniektorých veľmi. No ochotníckych
hercov milujem. Všetkých. Bez
výnimky.
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JSEM S JIRÁSKOVÝMHRONOVEM

„JEDNO TĚLO JEDNA DUŠE“
P

oslední červencový den – JH + rozhovor s paní
starostkou. Tak to mám zapsáno v diáři. Protože můj první den Jiráskova Hronova, ještě než se
slavnostně rozsvítí barevné žárovičky na vodou, ještě než se sjedou všichni seminaristé, ještě než zazní
uvítací projev dr. Strotzera, je pro mě už po několik
let spojen s rozhovorem o tom, co nového se
za ten rok v Hronově stalo. Tou nejpovolanější oso-

bou není nikdo jiný než paní Hana Nedvědová, starostka města. Tak jsme se i letos
sešly navečer v hospodě U Pilouse, abychom to všechno probraly…
Tak jsem přemýšlela, o čem budeme letos povídat…
Já taky. Listovala jsem i Zpravodaji z minulých let – před dvěma lety jsem říkala, že „smažíme nové projekty.“ Mám radost, že se všechno
podařilo realizovat, a ještě dodat perličku,
že peníze z grantů jsme dostali až letos na jaře.
Takže to je pomalu pětiletka…
A smažíte dál?
Od té doby, kdy jsme si zkoušeli před pár
lety jen tak povyskočit, se otevřely neuvěřitelné
možnosti jednotlivých operačních programů
Evropské unie, jaké jsme si vůbec nedokázali
představit. Myslela jsem si, že jsem ve funkci
starostky zažila už všechno, ale to, co se nám
podařilo letos a ještě je před námi, je pro mě
až neuvěřitelné. Podařilo se nám totiž uspět
v regionálním operačním programu s projektem
„Revitalizace centra města Hronova“ a získali
jsme dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory
2. 2 – Rozvoj měst. Celkové výdaje na projekt
činí přes 65 milionů a výše jejich dotace je 92,5
%, což je úžasné. Takže na jedné straně musím
říci, že rok, který je za námi, patřil pracovně
k nejobtížnějším, jsme doslova vystavění, ale
teď mám o to větší radost, nejen za město Hronov, ale i za lidi, kteří se na práci podíleli.
V čem ta revitalizace bude spočívat? Všimnou si jí na příštím JH i jeho účastníci?
To určitě. Bude se rekonstruovat prostor
mezi Jiráskovým divadlem a Čapkovým sálem,
překládat schodiště u Jiráskova divadla, určité
úpravy dozná autobusové nádraží, budou nové
chodníky k Jiráskovu domečku a nový orientační systém. A hlavně v centru náměstí už nebude
nevzhledné parkoviště, ale chceme tu vybudovat klidovou zónu. Projekt se spouští 15. září
a v příštím roce samozřejmě ještě nebude
dokončen, ale mnohé už bude vidět. Nicméně,
upozorňuju už dnes, že pro ty, kteří přijedou
autem, nebude v centru města místo v parkování. Takže doporučuju přijet vlakem nebo
na kole! A kromě toho nás čekají ještě další
investice - těch projektů jsme podali daleko více
– např. cyklostezky, rekonstrukce knihovny,
kanalizace na Zbečníku. Během měsíce a půl
se dozvíme, s čím jsme uspěli. Navíc přibyly
investice z královéhradeckého kraje, takže tady
nastane opravdu investiční boom. Až mi z toho
jde hlava kolem, jak to všechno zvládneme.
Mám pocit, že Hronov během roku a Hro-

nov v průběhu festivalu jsou dvě zcela odlišná
města. Je to tak?
To je určitě pravda, běh života v Hronově se
během roku moc neliší od života v jiných městech, běžné radosti starosti, akce, a těch deset
dnů Jiráskova Hronova je taková ta třešinka na
dortu. Alespoň já to tak vnímám. A když ta
tradice trvá 78 let, tak je to podle mě opravdu
„dobrá značka.“
Jak dlouho vlastně zahajujete festival
ve funkci starostky?
Musím přiznat, že letošní Jiráskův Hronov
bude pro mě malým jubileem. Budu ho zahajovat po desáté. A musím říct, že Hronov svým
způsobem žije od jednoho festivalu k druhému,
tohle téma se táhne jako červená nitka celým
rokem, běžné věci se plánují právě s ohledem
na festival (ale tím nechci říci, že naše občany
upozaďujeme). A když už jsme u toho, musím
přiznat jednu věc – že jsem s Jiráskovým Hronovem opravdu „jedno tělo jedna duše“. Totiž
– kolikátý je Jiráskův Hronov, tolik vážím.
Když jsem spokojená, což teď jsem v práci
i v osobním životě, tak jsem taková boubelka.
Ale říkám si, raději spokojená a při těle, než
hubená a nešťastná.
To vám naprosto schvaluju! Myslím,
že velkou roli v tom, že to všechno tak dobře
funguje, je váš nezdolný optimismus.
Zažila jsem už v životě velká krizová období,
a tak si myslím, že optimistický přístup k životu
je nejlepší. Ne že by mě některé věci netrápily,
ale musím říci, že mi hodně pomáhá, jakými
lidmi jsem obklopena. A mám teď kolem sebe
opravdu skvělé lidi – dobrého partnera v osobním životě, ale také spolupracovníky na radnici. Vychází mi vstříc, a jsme doslova naladěni
na stejnou vlnu, což je hrozně fajn. Takže ráda
chodím do práce a ráda se vracím i domů.
A jednu drbavou otázku na závěr – už máte
nové šaty na zahájení festivalu?
Musím říct, že každý rok jsem měla boty
a sháněla jsem šaty. Letos jsem si koupila šaty
včas - už v pondělí - a teprve dnes jsem k nim
sehnala boty. Jediný problém mám se sluníčkem, ze zdravotních důvodů bych se mu měla
vyhýbat. Takže jestli bude slunce pálit, vyrazím
v klobouku. Ne proto, že bych si po čtyřicítce
chtěla hrát na dámu, ale s ohledem na své zdraví. A budu ráda, když se někdo připojí, abych
v klobouku nebyla sama.
Jana Soprová

JAK SE UTVÁŘEL PROGRAM

78. JIRÁSKOVA HRONOVA
K

do jste viděli lepší představení na krajských přehlídkách než ta, která se
ocitla na Hronově, nezůstávejte u takového konstatování, ale sdělte mi konkrétně, která to jsou (soubor, autor, hra), nejlépe na e-mail mistr@nipos-mk.cz.
Mám totiž eminentní zájem na tom, aby byl hronovský program co nejlepší.

H. Ibsena Nora, kterou na JH uvidíme.
Návrhy z výše uvedených zdrojů se ocitly na stole programové rady JH 2008, která
rozhodovala o jejich přijetí či nepřijetí a poté
z přijatých inscenací sestavila pořadí, v jakém by
měly vstoupit do programu JH.
Programová rada se sešla ke svému jednání
na půdě NIPOS-ARTAMA v sobotu 21. 6. 2008
bezprostředně po skončení Wolkrova Prostějova,
tj. z hlediska termínu konání poslední výběrové
přehlídky pro JH s výjimkou Loutkářské Chru-

Milan Strotzer.programový ředitel JH

Základním zdrojem výběru inscenací
do programu Jiráskova Hronova 2008 (dále jen
JH) byly, tak jako i v minulých letech, celostátní
(národní) druhové přehlídky amatérského divadla.
Až na výjimky jim předcházely přehlídky krajské
či oblastní. Jejich rozsah byl stejně mohutný, jako
v posledních letech. Řádově představují rezervoár
čítající téměř 1000 inscenací a vystoupení.
Klíčové celostátní přehlídky měly podle propozic JH 2008 právo přímých nominací
do programu JH, a to vždy po jedné nominaci
za ten který druh (či oblast) divadla. V praxi to znamenalo, že co celostátní přehlídka, to jedna nominace. Výjimku měla pouze celostátní přehlídka činoherního a hudebního divadla, mohla
nominovat jednu inscenaci za činohru a
jednu za hudební divadlo. Dále měly
poroty přehlídek obligátní možnost
doporučovat neomezený počet dalších inscenací, aniž by určovaly pořadí. Pro tvorbu programu JH 2008
byly klíčovými Popelka Rakovník,
národní přehlídka amatérského činoherního divadla pro děti,
Otevřeno v Kolíně, celostátní přehlídka pantomimy a pohybového
divadla, Náchodská prima sezóna,
celostátní přehlídka studentského
divadla, Divadelní Třebíč / Divadelní
Děčín, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla,
Šrámkův Písek, celostátní přehlídka experimentujícího divadla, Wolkrův Prostějov,
celostátní festival poezie, Dětská scéna v Trutnově, celostátní přehlídka dětských divadelních
a recitačních souborů, a Loutkářská Chrudim,
celostátní přehlídka amatérského loutkářství.
Druhým zdrojem výběru byly návrhy uplatněné dalšími celostátními přehlídkami vymezenými
propozicemi JH, které mohly doporučovat neomezený počet inscenací, a to opět bez určení pořadí.

Pro 78. ročník JH k nim patřily Krakonošův divadelní podzim, národní přehlídka venkovských
divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou,
Kaškova Zbraslav, národní přehlídka jednoaktových her v Praze, Pohárek SČDO, národní soutěž
divadelních monologů a dialogů ve Velké Bystřici,
a Tanec, tanec... Jablonec nad Nisou, celostátní
přehlídka scénického tance.

Dalšími zdroji pro tvorbu programu JH
byly návrhy – nominace zahraničních souborů
a jejich inscenací, jimiž bylo pověřeno České
středisko AITA/IATA. Dále doporučení střechových orgánů zájmových divadelních organizací,
zabývajících se amatérským divadlem s celostátní působností. Možnost uplatňovat doporučení
měl rovněž NIPOS-ARTAMA. Zájmové divadelní
organizace ani NIPOS-ARTAMA své pravomoci v roce 2008 nevyužily. I pro 78. ročník JH byl

zdrojem programu rezervoár na JH nerealizovaných inscenací v předchozím roce. Tj. inscenací,
které byly programovou radou či nominacemi
v předešlém roce vybrány k účasti,
ale z nějakých příčin se nemohly JH zúčastnit,
respektive byly na takovém místě v pořadí, že se
na ně nedostalo. Platilo přitom již před rokem
přijaté ustanovení o tom, že nominace uplatněné v předchozím roce z Loutkářské Chrudimi
zůstávají v platnosti. Dříve totiž byly pojímány
pro další ročník pouze jako doporučení. Poslední programový zdroj umožňovalo ustanovení
o právu programového ředitele JH nominovat
do programu inscenaci hostujícího souboru
s výjimečnou inscenací přinášející inspiraci, přičemž uplatnění takového návrhu nebylo vázáno
na statut amatérského souboru.
Připojme hned, že byly postupně osloveny
1. Farma v jeskyni Viliama Dočolomanského
s inscenací Čekárna, 2. Slovácké divadlo Uherské Hradiště s inscenací J.A. Pitínského Divá
Bára (Píseň o Viktorce, Karla, Divá Bára)
podle Boženy Němcové a nakonec Divadlo
v 7 a půl Brno s Pitínského inscenací hry

dimi, která se uskutečnila až na přelomu června
a července. Programová rada se tentokrát sešla
v kompletním zastoupení daném propozicemi JH:
zvolená předsedkyně Lenka Novotná (zastupovala
na jednání Otevřeno Kolín), prof. PhDr. Jan Císař,
CSc. (zastupoval v programové radě Šrámkův
Písek), Štěpán Filcík (Loutkářská Chrudim),
Naďa Gregarová (AITA/IATA), MgA. Jiří
Hraše (Kaškova Zbraslav), Mgr. Jakub
Hulák (Dětská scéna Trutnov), Marcela Kollertová (KIS Hronov), prof. Mgr.
František Laurin (KDP Vysoké n. J.),
MgA. Petr Michálek (Popelka Rakovník), Mgr. Elvíra Němečková (Tanec,
tanec... Jablonec n. N.), Mgr. Milan
Schejbal (Divadelní Třebíč / Divadelní
Děčín), PhDr. Milan Strotzer (NIPOSARTAMA), MgA. Dominika Špalková
(Náchodská prima sezóna), Ing. Dušan
Zakopal (Pohárek SČDO) a Mgr. Alena
Zemančíková (Wolkrův Prostějov).
V druhém kole svolal programový ředitel
JH dr. Milan Strotzer v závěru Loutkářské Chrudimi zde dostupnou skupinu zasvěcených odborníků pro posouzení a vřazení návrhů z Loutkářské Chrudimi do pořadí určeného programovou
radou JH tak, aby v závěru této v časové posloupnosti poslední celostátní postupové druhové přehlídky výběrové pro JH, mohlo být bez prodlení
konečnou platností rozhodnuto o základním programu JH 2008. Chrudimského rozhodování se

dne 4. 7. 2008 zúčastnili vedle dr. Strotzera prof.
PhDr. Jan Císař, CSc., Miroslava Císařová, Mgr.
Alena Exnarová, Štěpán Filcík, Mgr. Jakub Hulák
a Mgr. Milan Schejbal.
Výsledkem obou jednání bylo toto pořadí
inscenací, které po přijatých nominacích mohly
vstoupit do programu JH:
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Chrudim)
Zlatíčka (Oud Zweet) (AITA/IATA)
14.
Loutkářský soubor Tichý jelen Rozto3.
Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z.
ky
/
kolektivní
režie
/
Karel
Sabina,
Jiří
Jelínek
Prievidza / režie Jozef Krasula / Bertolt Brecht:
1.
DS Tábor, o. s. / režie Josef Konrád
/ František Nepil: Polní žínka Evelínka (Popelka a Tichý jelen: Mariage aneb Dobře prodaná nevěs- Malomeštiakova svadba (AITA/IATA)
ta (Loutkářská Chrudim; soubor nemohl přijmout
4.
Divadlo Bez střechy Vyškov / režie
Rakovník)
Radoslav Mesarč / Jean Cocteau: Dvojhlavý orel
2.
DS KUK! ZUŠ Praha, Biskupská pozvání na JH – zahraniční pobyt)
15.
DS AŠlerovo komikadze – nucený (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
/ režie Ivana Sobková / Kolektiv souboru: Komuvýsek / režie Pavla Bušková a Anna Trčková
5.
Divadlo Kámen Praha / režie Petr
nikační etudy (Náchodská prima sezóna)
3.
Divadlo Samohana Hradec Králové / Pavla Bušková, Anna Trčková: Tkadleny (Šrám- Macháček / Petr Macháček: Žáby (Šrámkův
/ režie Josef Tejkl / Josef Tejkl: Asteroid Bejček kův Písek; soubor nemohl přijmout pozvání na JH Písek)
– termínové důvody)
6.
Soubor Na poslední chvíli Ostrov
(Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
16.
Taneční skupina NoTa Plzeň / Kolek- / režie Lucie Veličková / Kolektiv souboru soubo4.
TotO Divadlo Praha / režie Hana Jůzlová / Etgar Keret: Knellerův letní tábor (Divadelní tivní režie / Enyky benyky Anka banka (Otevřeno ru a Lucie Veličková: Lesson Three – My Day (WolKolín)
krův Prostějov)
Třebíč / Divadelní Děčín)
17.
O. S. Thalia Vyškov / režie Radim
7.
LS VĚK Plzeň / režie Jakub Vašíček
5.
Ženský amatérský spolek ŽAS Homole
/ režie Stanislava Kočvarová / Stanislava Kočva- Šíp / Ernst Jandl a Christian Morgenstern: Non / Kolektiv souboru: Fucking Generation aneb
Zbavme se svých patosů a hymen (Loutkářská
rová podle románu Viléma Neubauera: Sextánky s müsli (Wolkrův Prostějov)
18.
Divadelní soubor při MěKS Červený Chrudim 2007)
(Krakonošův divadelní podzim Vysoké n. J.)
Kostelec
/
režie
Vlastimil
Klepáček
/
Vlastimil
Kle8.
Teatro HUGO Semily / režie Jan Mocek
6.
Geisslers Hofcomoedianten Kuks
/ režie Petr Hašek / Geisslers Hofcomoedianten páček: Don Quijote aneb Veselý konec rytíře smut- / Jan Mocek a kolektiv souboru: Hugo (Loutkářpodle libret k svatojanským oratoriím z let 1727, né postavy (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín; ská Chrudim; soubor byl současně doporučen
1728 a 1730 od Heinricha Rademina: Nevyslove- zůstává jako jediný aktuální náhradník pro hlavní ze Šrámkova Písku)
9.
Divadlo v 7 a půl Brno / režie Jan Antoné Oraculum – Výmluvná mlčenlivost Ani muk!– program 78. JH)
19.
Divadelní studio D 3 Karlovy Vary nín Pitínský / Henrik Ibsen: Nora (nominace proNepomuk! (Šrámkův Písek)
/
režie
Anna
Ratajská
/
Antonín
Přidal:
Pěnkava
gramového
ředitele JH)
7.
Divadlo Duha Polná / režie Petr Vaněk
/ Bohumil Hrabal, Václav Nývlt: Ostře sledované s Loutnou (Jednoaktovky Holice 2007; soubor
nemohl přijmout pozvání na JH – termínové důvoPro úplnost ještě přehled návrhů, které nebyly
vlaky (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
8.
LDO ZUŠ Harmonie Praha 6 / režie dy; přesto vystoupí jako host slavnostního zasedá- programovou radou přijaty, respektive nemohlo
o nich být jednáno z důvodu oznámení souboru
Vladimír Jopek / Jan Werich: O rybáři a jeho ženě ní u příležitosti 40 let SČDO)
20.
Parau Parau Jablonec nad Nisou o tom, že případnému pozvání na JH nemůže
(Dětská scéna Trutnov)
/
kolektivní
choreografie
/
Parau
Parau:
Sólo
pro
vyhovět:
9.
Divadelní klub Jirásek Česká Lípa
1.
Studio Divadla Dagmar a pedagogické
/ režie František Zborník / František Zborník: knížky (Tanec, tanec...)
21.
DS TJ Sokol Lázně Toušeň / režie Dušan školy Karlovy Vary / režie Hana Franková
Pension (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
/ Miloš Macourek: Hra na Zuzanku (Náchod10.
J.S.T.E. Artyžok a Dred Náchod Müller / Kino (Otevřeno Kolín)
22.
Divadelní spolek Prkno Veverská Bí- ská prima sezóna)
/ režie Ondřej Pumr / Ondřej Pumr: Dekalog: Pygtýška
/
režie
Pavel
Vašíček
/
Jim
Cartwright:
Dva
2.
DS Smršť – Údivadlo DDM Kopřivnice
malion – Svatba – Kar (Šrámkův Písek)
/ kol. režie / Kolektiv souboru: STOP...jsme
11.
Divadlo Luna Stochov / režie Luboš (Krakonošův divadelní podzim Vysoké n. J.; proFleischmann / Jean-Claude Danaud: Ach, ta něha gramová rada inscenaci přijala za podmínky obsa- jako vy (Náchodská prima sezóna)
zení shodného s představením na národní pře3.
Divadelní spolek Kroměříž / režie
našich dam! (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
12.
Spolek loutkářů Na holou Hořovice hlídce – nelze realizovat pro pokročilé těhotenství Láry Kolář / Eric Emmanuel Schmitt: Manželské
vraždění (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
/ režie Ludvík „Říha“ Řeřicha / Ludvík „Říha“ představitelky jedné z hlavních rolí)
Nominovány a automaticky pozvány k účasti
4.
SemTamFór, o. s. Slavičín / režie Jan
Řeřicha podle Daniila Charmse: Nádherný letna
JH
2008
byly
tyto
inscenace:
Julínek / Diego Ruiz a Fiona Bettanin: Orgasmus
ní den aneb Kdo jsme, kam jdeme a kolik na to
1.
Theater Abtenau / Theater Holzhausen, bez předsudků (Divadelní Třebíč / Divadelní
máme času (Loutkářská Chrudim)
13.
Loutkové divadlo Střípek Plzeň Rakousko / režie Marion Hackl / Felix Mitterer: Děčín)
5.
DS TY-JÁ-TR – CO?! Praha / režie Radka
/ Režie Ivana Faitlová a Martina Hartmannová Můj netvor (Mein Ungeheuer) (AITA/IATA)
2.
Divadelní soubor KROV Breda, Nizoze- Tesárková / Lev Nikolajevič Tolstoj, František Skří/ Ivana Faitlová na námět Františka Kasky: Hotel
mí
/
režie
Mireille
Verhoeven
/
Jeroen
Flamman:
pek:
Příběh
koně (Divadelní Třebíč / Divadelní
Beránek aneb Pozor, za dveřmi je vlk (Loutkářská
strana 3b
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17.
Divadlo Esence Praha / režie Marie představení nepoužitelný.
Kubrová / Carlo Gozzi: Královna jelenem (DivaMé staronové postesknutí na závěr: NavzdoDěčín)
delní
Děčín
/ Divadelní Třebíč 2007)
ry tomu, co jsem uvedl v posledních řádcích,
6.
Divadýlko Na dlani Mladá Boleslav
by se dala vymezená kvóta naplnit, kdybych
/ režie Petr Matoušek, Radek Kotlaba a kol. souměl pro tvorbu programu takříkajíc všechboru
ny karty v rukou v potřebném čase a nemusel
Radek Kotlaba, Petr Matoušek: Rue Bonaparte
vytvářet různá alternativní řešení (která nako17 (Divadelní Třebíč / Divadelní Děčín)
nec zákonitě selhávají) pro včlenění návrhů
7.
DS Čtyři rohy Plzeň / režie Vojtěch Dvona základě výsledků červencové Loutkářské
řák a Jacques Joseph / Kolektiv souboru: SurrealiChrudimi. Program nelze totiž stavět tři týdty Show / pan R (Šrámkův Písek)
ny před přehlídkou, musí být v zásadě hotov
8.
Divadelní soubory Antonín D.S.
začátkem třetí červnové dekády, aby organizáa Krvik Totr / režie Martin J. Švejda / Martin
toři měli šanci oslovit soubory před prázdniJ. Švejda: Ivan, Kamil a Dušan (malý intelektuální
nami a dovolenými a festival připravit, aby se
muzikál) (Šrámkův Písek)
potenciální návštěvníci JH (mimo seminaris9.
J.S.T.E. Artyžok a Dred Náchod
tů) alespoň zhruba dozvěděli, co se bude hrát
/ režie Ondřej Pumr / Ondřej Pumr: Dekalog: Písně
18.
DNO Hradec Králové / režie Kamil a mohli si objednat vstupenky. Každý rok říkám,
z prvního a dalšího smrtživota (Šrámkův Písek)
10.
Divadlo Kocábka Chocerady / režie Jiří Bělohlávek a kolektiv souboru / Kolektiv soubo- že to takhle nejde dělat, že to takhle dělám napoCinkeis / Jiří Cinkeis, Vladimír Šíma: Šmajchle ru: LAPOhádky tedy Ledové techno (Loutkářská sledy, říkám to i letos!
Chrudim 2007; soubor nemohl pozvání akceptoA pak je tu ještě jedna svízel, a sice ta,
(Kaškova Zbraslav)
že nezanedbatelná část souborů si klade požadav11.
DS Máňa (v županu) Plzeň / režie Blan- vat – vedení letního dětského tábora)
19.
SPODINA (Spolek divadelních nadšen- ky na to, kdy má během JH hrát. Letos jich bylo
ka Joseph-Luňáková / Georges Feydeau: Slečna
ců) Plzeň / režie Jiří Untermüller a Jakub Zindul- 17. A tak, milí návštěvníci JH, až se Vám bude zdát,
od Maxima (Kaškova Zbraslav)
12.
u. s. Marvin Praha / režie Bohdana Klás- ka / Prosper Merimée: Kočár nejsvětější svátosti že je moc komedií na jedné hromadě a vážných témat
ková / Milan Uhde: Zubařovo pokušení (Kaškova (Divadelní Děčín / Divadelní Třebíč 2007; soubor na druhé nebo, že máte jeden den dost volný a druhý
je v době konání JH na mezinárodním divadelním se nestačíte mezi představeními ani najíst, vězte, že
Zbraslav)
to není schválnost či neschopnost tvůrce programové
13.
VÍTĚZNÁ VYSTOUPENÍ Z POHÁRKU festivalu v Koreji)
Celková programová skladba vycházela skladby, ale výsledek daných okolností, nad nimiž pláSČDO 2008 / Veronika Rubášová z DS DK Krupka / režie Jana Urbanová / Karel Čapek: Apokryfy z výše uvedených 50 návrhů a rozhodnutí če především ten, kdo má program na starosti. Mohl
– monolog Goneril, dcery krále Leara + Vladimír o nich. Byla vymezena maximálně 24 insce- by sice postupovat jako správný úředník, přidělit hrací
Benderski ze Studia Divadla Dagmar a pedagogic- nacemi (programovými bloky) hlavního termíny a jednat stylem chceš nechceš. Ale to bychom
ké školy Karlovy Vary / režie František Hnilička programu. Ve skutečnosti do něj bylo zařa- pak museli oželet nejeden z nejznamenitějších opusů,
zeno 26 inscenací. Ono navýšení spočívá v rea- které se nám v divadelní sezóně urodily a znemožnit
/ Samuel Becket: Great Street – Jak to říct
14.
Studio Dům Brno, režie Eva Tálská lizaci dvou programových bloků obsahujících účast těm, kteří se na JH propracovali sítem krajských
/ Eva Tálská a kolektiv souboru: Sny (Náchodská po třech kratších inscenačních útvarech v jed- a celostátních přehlídek. Jiráskův Hronov by pak
nom představení (Sólo pro knížky; Enyky beny- pozbyl toho, čím je vpravdě výjimečný.
prima sezóna 2007)
Ještě malá prosba: Prosím ty z vás, kdo jste
15.
DS Zmatkaři Dobronín / režie Ladislav ky Anka banka; Kino + Komunikační etudy;
Valeš / Axel Hellstenius: Elling a Kjell Bjarne aneb O rybáři a jeho ženě; Lesson Three – My Day). Pře- viděli lepší představení na krajských přehlídkách
Chvála bláznovství (Divadelní Děčín / Divadelní sto nebylo využito ustanovení o možnosti realiza- než ty, které se ocitly na Hronově, nezůstávejte u
ce až 24 inscenací či programových bloků. Je jich takového konstatování, ale sdělte mi konkrétně,
Třebíč 2007)
16.
VÍTĚZNÁ VYSTOUPENÍ Z POHÁRKU letos 22. Více jich nebylo možné zařadit, pokud která to jsou (soubor, autor, hra), nejlépe na e-mail
SČDO 2007 / Jana Trojanová z Chrudimi / Jean jsme nechtěli konce posledních představení přeta- mistr@nipos-mk.cz. Mám totiž
Cocteau: monolog Dívky ze hry Přelud z Marseille hovat přes půlnoc. Limitující byly tedy především eminentní zájem na tom, aby
+ Václav Vašák z Krupky / režie Jana Urbanová časové možnosti, ale také prostorové. Letos citelně byl hronovský program co
/ Denis Leary: monolog Kuřáka ze hry Cigára + chybí komorní hrací prostor v ZUŠ, kde se místo nejlepší.
Ludmila Panenková, Pavel Panenka a L. Volfová ze divadlu daří horolezectví. Jsou tu totiž vybudosouboru Karel Čapek z Děčína / Zdeněk Podskal- vány cvičné stěny, které prostor zúžily takřka na
polovinu a byť je nám k dispozici, je pro konání
ský: dialog ze hry Žena v trysku století
--------------------------------------------------------------------------------------------------- zde odstřihněte -----------------------------------------------------------------------------------------
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Informace, vstupenky, prostě vše, co
potřebujete vědět.
Loc: 50°28‘46.501“N, 16°10‘56.636“E

Informační středisko

1

STOPAŘŮV PRŮVODCE GALAXIÍ

22 Kavárna „Blanka“

H
Představení, představení, výstavy
Loc: 50°28‘48.717“N, 16°10‘58.416“E

Malé městečko v severovýchodních Čechách leží uprostřed půvabné krajiny na řece Metuji při hranici
s Polskem v nadmořské výšce 364 m
n.m. V historii se poprvé připomíná
v roce 1359.

Jiráskovo divadlo

2

Představení, výstava a občerstvení
Loc: 50°28‘49.973“N, 16°10‘57.484“E

Loc: 50°28‘46.866“N, 16°10‘56.294“E

Sál Josefa Čapka

3

Hronov

Ul. Jiráskova (vedle Radnice)
Loc: 50°28‘50.827“N, 16°10‘53.09“E
otevřeno: denně 11,00 - 24,00 *široký výběr čajů

23 Restaurace „100“
Ul. Jiráskova (naproti Radnice)
Loc: 50°28‘49.815“N, 16°10‘53.928“E
otevřeno: denně 8,00 - ?? *pivo - Plzeň,Gambrinus
– 10°, 12°, Kozel 10°, Radegast Burelů, Master 13°
*jídlo dle objednávky, marinované steaky na grilu
*posezení na terase
Ul. nám. Čs. armády 5
Loc: 50°28‘49.597“N, 16°10‘53.085“E
otevřeno: denně 10,00 - 24,00 * jídla hotovky, minutky

Bývalý hotel Slavie

23 Rychlé občerstvení Modrá Hvězda

Představení Dekalogu, brusle neberte
Loc: 50°28‘30.235“N, 16°11‘1.05“E

Ul. nám. Čs. armády
Loc: 50°28‘49.484“N, 16°10‘54.63“E
otevřeno denně 7,00 - 19,00 * snídaně, obědy,
večeře - formou hotových jídel

Zimní stadion

5

7 Čajovna - pan Šimek

17 Restaurace Radnice

Představení, představení, představení
Loc: 50°28‘40.362“N, 16°10‘49.024“E

4

Ul. Jiráskova (před domkem A. Jiráska)
Loc: 50°28‘53.578“N, 16°10‘53.21“E
otevřeno: denně 11,00 - 24,00
*obědy, večeře - posezení v útulném prostředí

3 Občerstvení - sál Josefa Čapka
Ul. nám. Čs. armády
Loc: 50°28‘49.973“N, 16°10‘57.484“E
otevřeno: denně 10,00 - ??

Doprovodný program a místo odpočinku pro unavené nejen seminaristy.
Loc: 50°28‘54.662“N, 16°10‘50.04“E

24 Pizzerie „Stella“

Park Aloise Jiráska

6

Ul. nám. Čs. armády
Loc: 50°28‘47.02“N, 16°10‘54.974“E
otevřeno: denně 9,00 – 24,00 *výběr pizz + italská
kuchyně *posezení na terase

Doprovodný program a místo, kde
podávají dobrý čaj.
Loc: 50°28‘50.827“N, 16°10‘53.09“E

25 Triton

Zahrada za čajovnou

7

Ul. Freiwaldovo náměstí
Loc: 50°28‘35.955“N, 16°10‘52.567“E
* široká nabídka moravských vín

Zde se setkává PC klub
Loc: 50°28‘46.564“N, 16°10‘56.79“E

“SINGER BAR - Herna“
Ul. Husova (vedle penzionu Prajzko)
Loc: 50°28‘32.807“N, 16°10‘51.652“E
otevřeno: Non - Stop

Jídelna Hotelové školy

8

12 Penzion Prajzko

Zde se spí a probíhá seminář
Loc: 50°28‘51.441“N, 16°10‘4.141“E

Ul. Husova
Loc: 50°28‘32.807“N, 16°10‘51.652“E
otevřeno: denně 10,00 - 23,00 *obědy, večeře
*příjemné posezení

ZŠ Zbečník

10

11 Hospoda u Foxe

Doprava

19
týden

Ul. Husova
Loc: 50°28‘33.579“N, 16°10‘52.178“E
otevřeno: denně 14,00 - 24,00 *občerstvení *posezení v country stylu

9 Občerstvení za školou
Ul. Palackého (za ZŠ Hronov)
Loc: 50°28‘47.304“N, 16°11‘0.461“E
otevřeno: denně 7,00 - 20,00

Pátek 1. 8.
22:00 - odjezd z Hronova do Velkého Poříčí (pošta)

17 Občerstvení u hasičů
Za budovou Radnice
Loc: 50°28‘49.594“N, 16°10‘50.167“E
otevřeno: denně 15,00 - ?? *posezení s muzikou,
hraje Fr. Čížek 1,3,4,6,7,8,9.8. vždy od 20,00 *vynikající grilovaná konina

víkend

Sobota 2. 8.
10:00 - odjezd z Velkého Poříčí (pošta) do Hronova (náměstí)
23:30 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)
01:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)

Neděle 3. 8.
10:00 - odjezd z Velkého Poříčí (pošta) do Hronova (náměstí)
24:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)
01:30 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)

26 Cukrárna u Mostu
Ul. T. G. Masaryka
Loc: 50°28‘41.643“N, 16°10‘53.597“E
otevřeno: denně 7,00 – 20,00 *posezení na terase,
občerstvení, velký výběr zákusků

Pondělí 4. 8.
10:00 - odjezd z Velkého Poříčí (pošta) do Hronova (náměstí)
23:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)
01:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)

Úterý 5. 8.

5 Restaurace „HOROR“

09:30 - odjezd z Velkého Poříčí (pošta) do Hronova (náměstí)
23:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)
01:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)

týden

Ul. Palackého (vedle Zimního stadionu)
Loc: 50°28‘30.663“N, 16°11‘0.376“E
otevřeno: Non Stop *studená kuchyně, pochoutky z grilu, udírny, pivo, víno *posezení s country
hudbou každý den - 8.8. od 20,00 Senior Band
Jazz

Středa 6. 8.
10:00 - odjezd z Velkého Poříčí (pošta) do Hronova (náměstí)
23:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)
01:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)

Čtvrtek 7. 8.
10:00 - odjezd z Velkého Poříčí (pošta) do Hronova (náměstí)
24:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)
01:30 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)

25 Bowling

Pátek 8. 8.

víkend

10:00 - odjezd z Velkého Poříčí (pošta) do Hronova (náměstí)
23:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)
02:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)

Sobota 9. 8.

10:00 - odjezd z Velkého Poříčí (pošta) do Hronova (náměstí)
01:00 - odjezd z Hronova do Velké Poříčí (pošta)

21

Vodáci Hronov

Večerní projížďky po Metuji
Středa 6. srpna 2008 od 21.00 do 22.30 hodin
Pátek 8. srpna 2008 od 21.00 do 22.30 hodin
Sobota 9. srpna 2008 od 20.30 hodin *
Nástupní místo: U cukrárny u mostu
*změna času projížďky vyhrazena

pátek 1. srpna

4

Z
důvodu
rekonstrukce
je zcela uzavřen most
v Havlíčkově ulici a to i pro
chodce!!! Komunikace bude
uzavřena po celé šířce a to od
příjezdové brány do mateřské
školy v Havlíčkově ulici až
po č.p. 60 na druhé straně mostu.
Obchůzná trasa vede po ulici
Hostovského podél řeky až na lávku „U čistírny“, po které se přejde
na Freiwaldovo náměstí, což platí
i opačným směrem.
Objízdná trasa vede také
po ulici Hostovského až na most
„U cukrárny“ a dále na ulici Husovu a taktéž opačným směrem.
Město
Hronov
děkuje
za pochopení a žádá hlavně chodce, aby z bezpečnostních důvodů
nevstupovali do vymezeného
staveniště.

Ul. Hostovského
Loc: 50°28‘38.727“N, 16°10‘45.837“E
otevřeno: 15,00 - 24,00 *bowling, ricochet, alko
a nealko nápoje *posezení na terase

25 Restaurace „U Pilouse“
Ul. Dvorská (za Bowlingem)
Loc: 50°28‘39.377“N, 16°10‘45.549“E
otevřeno: denně 11,00 - ?? *minutky, speciality,
hotová jídla, poháry, výběr vín *posezení na terase
*hudba : 5. 8. - hraje Fr. Čížek

JH

Jiráskův Hronov

Je koncipován v souladu se statutem z roku 1994 jako
celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla
s mezinárodní účastí, jako nesoutěžní přehlídka otevřená
všem divadelním druhům, žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Program přehlídky
by měl být obohacen vystoupením souborů ze zahraničí.
Základní premisou JH je umožnění vzájemné mezidruhové inspirace a setkání amatérských divadelníků i různých
druhů a oblastí divadla, včetně příbuzných druhů scénického umění.

17 Vinárna Radnice
Ul. nám. Čs. armády 5
Loc: 50°28‘49.597“N, 16°10‘53.085“E
otevřeno: středa – sobota 21,00 - 03,00 *diskotéka

5

pátek 1. srpna

A
D

(jako Abeceda) – Divadelní abeceda – Václav Špirit
Úvod do divadelní práce, seznámení s materiály
a základními principy. Cvičení, hry, povídání
o inscenacích. Od základních stavebních kamenů
k inscenaci.

A

B
F5

D

C
D9

1

(jako Dramatická situace) – Jevištní realizace dramatické situace – Mgr. Milan Schejbal
Pro režiséry i pro herce. Spolupráce režiséra
s hercem. Dramatická situace, co to doopravdy je
a jak se dělá. Práce na textech, které již seminaristé
důkladně pročetli.

E
C8

D8
Václav Špirit

režisér
Lektor: Divadelní abecedy (A)

F
B6

B7

Kateřina Baranowska

Milan Schejbal

Scénografka, kostýmní výtvarnice
Lektorka: Úvod do scénografie
(S)

Dramaturg a režisér
Lektor: Jevištní realizace
dramatické situace (D)

sobota 2.srpna.2008

9:00 - 12:00 - učebny

Semináře a dílny

DRH

(jako Dramaturgie – Režie – Herectví) – Od
slova k jevištnímu tvaru – MgA. Vladimír Zajíc
a Marie Kotisová
Celý proces divadelní tvorby. Od čtení textu
k hotové inscenaci. Pro dramaturgy, režiséry, herce i pro scénografy.

G
H
I
J
K

D4

D7

(jako Hudba) – Hudba v divadelní inscenaci
– Karla Štaubertová-Sturm
Nejen pro muzikanty. Hudební jazyk a divadlo.
Praktická tvorba scénické hudby k vybrané
divadelní hře.

2
F4

F8

S
T

Divadelní vědec a pedagog
DAMU Praha
Lektor: Problémový club (PC)

A6

3

O veliké řepě - pohádka

Choreograf a pedagog výrazového
tance
Lektor: Tanec a pohyb na
divadelní scéně (TaP)

10.00 hodin - Galerie U Šafářů

Zp Výstava bude přístupná od 2. do 9. 8. v době
od 14 do 19 hodin

B8

B4

Marie Kotisová

Adéla Kratochvílová

Vladimír Zajíc

Režisérka
Lektorka: Od slova k jevištnímu
tvaru (DRH)

Žonglérka, tvůrkyně pohybového
a pouličního divadla
Lektorka: Žonglérský seminář (Ž)

Dramaturg
Lektorka: Od slova k jevištnímu
tvaru (DRH)

hodin - Předsálí Jiráskova divadla
dp 10.30
Zlatý Tyl – oceněné osobnosti v roce 2008
hodin - Foyer Sálu J. Čapka
dp 11.00
Malované opony
hodin - Jiráskovo divadlo (75 min.)
Zp 13.00
Divadlo Kámen Praha

Žáby

E2

F3

F7

(jako Jevištní řeč) – Jevištní řeč – Miluše Bendová-Kudrnáčová
Mluvící člověk na scéně. Dech, artikulace, hlas,
rezonance. Tělové cítění, pohyb v prostoru, kontakt
s partnerem. Mluvit a poslouchat se navzájem.

C7

A2

4

Petr Christov
Divadelní vědec a pedagog FF UK
Praha
Lektor: Problémový club (PC)

A3

a 20.30 hodin - Sál Josefa Čapka (155 min.)
Zp 13.00
Divadlo Bez střechy Vyškov

Dvojhlavý orel

Zoja Mikotová

Jakub Korčák

Režisérka a choreografka
Lektorka: Genesis (G)

Režisér, pedagog DAMU
Lektor: Problémový club (PC)

a 16.30 hodin - bývalý hotel Slavie (55 min.)
dp 13.00
DS Tábor, o. s.

Polní žínka Evelínka
15.30 hodin - Náměstí Čs. armády

D6

E9

B9

E5

5

C5

A1

Karla Štaubertová-Sturm

Ján Zavarský

Jiří Šlupka Svěrák

Operní režisérka
Lektorka: Hudba v divadelní
inscenaci (H)

Umělecký šéf DJP v Trnavě a
pedagog VŠMU v Bratislavě
Lektor: Problémový club (PC)

Skladatel, klavírista
Asistent lektorky: Hudba v
divadelní inscenaci (H)

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
78. Jiráskova Hronova
a 20.30 hodin - Jiráskovo divadlo (95 min.)
Zp 16.30
Divadelní klub Jirásek Česká Lípa

Pension
hodin - Park A. Jiráska
dp 17.00
Koletova hornická hudba

ze Rtyně v Podkrkonoší

Koncert
(jako Neverbálno) – Divadelní dílna Neverbálno
– Michal Hecht
Základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie, jevištního pohybu vůbec.
Pády, souboje, stojky, salta. Náročný trénink
i příjemná masáž. Tvorba krátkého představení,
prezentovaného na konci JH.
(jako Poezie) – Poezie v divadle – Renata Vordová
Jak přenést poezii skrze herce a jeviště k divákům. Jak vystavět scénář k divadlu poezie,
vytvořit dramatický oblouk z roztodivných textů. Básnická díla i texty určené k něčemu úplně
jinému. Poezie na jeviště patří.

D3

E1

D2

Alena Zemančíková

Jaroslav Kodeš

Dramaturgyně ČRo-3 Vltava
Lektor: Problémový club (PC)

Režisér
Lektor: Iniciace mluvy (I)

F1

E4

B2

7

A8
Jan Šotkovský

Michaela BendováKudrnáčová
Pedagožka hlasové a mluvní výchovy
Lektorka: Jevištní řeč (J)

E7

E3

D1

dramaturg Městkého divadla v
brně
Lektor: Diskusní klub (DK)
moderátor

C4

dp Sázavská ochotnická divadelní společnost

20.00 hodin - Zahrada za Čajovnou (od 12. let)

Diskusní klub

Daniela Fischerová
Spisovatelka, psycholožka
Lektorka: Nonverbální
komunikace (K)

8
D5

C3

C1
Karel Vostárek

Milan Strotzer

dp
Zp

- doprovodný program
- základní program

Programový ředitel JH

F9

B1

9

RÉBUS: Třemi tahy Strotzerem dejte mat Schejbalovi

Lenka Lázňovská
Ředitelka NIPOS

Jak se zorientovat v Dekalogu
(vysvětlení)

ředitelka KIS Hronov

B5

Michal Hecht
Mim, režisér
Lektor: Divadelní dílna Neverbálno
(N)

B3
Marcela Kollertová

Výtvarník, herec, režisér
Lektor: Maska-odkrývání
skrytého (M)

Rozborový seminář SČDO – Mgr. Rudolf Felzmann

6

Dekalog Pygmalion – Svatba – Kar

Dramaturg a ředitel MěD v
Děčíně
Lektor: Problémový club (PC)

Změna programu vyhrazena!
V případě nepříznivého počasí
se doprovodný program v parku ruší!

F6
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17.45, 20.30 a 21.45 - Zimní stadion (15 min.)
Zp 16.30,
J.S.T.E. Artyžok a Dred Náchod

23.00 hodin - učebna ZŠ

F2

(jako Tanec a pohyb) – Tanec a pohyb na divadle
– Henk Smits (Holandsko)
Vstup do výrazového tance a jevištního pohybu bez
ohledu na věk a zkušenosti. Tanec jako rytmus, prostor a energie. Tanec a art-performance. Pouze pro
anglicky mluvící.
(jako Žonglování) – Žonglérský seminář –
MgA. Adéla Kratochvílová
Pro všechny zájemce o žonglování, bez ohledu na zkušenost a zdatnost. Žonglování jako
prostředek divadelního sdělení. S míčky, šátky,
kruhy, kužely a předměty denní potřeby.

6

A9
Petr Michálek

Hanba mužům, kterým žena vládne!

(jako Scénografie) – Scénografie – MgA. Kateřina Baranowska
Především pro absolventy posledního Kurzu
praktické režie. Různé typy divadelního prostoru, scénografie významotvorná, světlo, kostým
a komunikace s režisérem.
(jako Tvořivost) – Inspirace a impulsy pro autorskou divadelní tvořivost – Mgr. Eva Ochrymčuková
Co všechno se dá využít jako impuls pro rozvoj
vlastní autorské práce? Kde všude je inspirace?
Ochutnávka nápadů a námětů. Improvizace, masky, texty, pohyb, výtvarno. Každý den bude jiný.

C2

A5

CHÁTRA

Tap
ˇ
Z

Jan Císař

hodin - Zahrada za Čajovnou
dp 10.00
Sázavská ochotnická divadelní společ-

nost CHÁTRA

Henk Smits (NL)

Eva Ochrymčuková
Pedagožka dramatické výchovy
Lektorka: Inspirace a impulzy pro
autorskou divadelní tvořivost (T)

E8

(jako Maska) – Maska / Odkrývání skrytého
– Mgr. Karel Vostárek
Společné hledání základních principů existence
v masce, jejích vlastností a možností. Technologie výroby masek. Vyrobte si svou. Maska,
prostředek komunikace s démony.

P

A7

Obrazy Ireny Hubkové a Šafárovy
kalendáře Doprovodný program

(jako Iniciace mluvy) – Iniciace mluvy / Učme
se mluvit – Mgr. Jaroslav Kodeš
Jak dýchat, jak vyslovovat, jak zacházet s hlasem, jak interpretovat publicistické a literární
žánry. Kolektivní a individuální cvičení.

(jako Komunikace) – Nonverbální komunikace
– Daniela Fischerová
Co znamená mimika, postoje a gesta. Co říkáme tělem, i když nechceme. Řeč těla uplatněná
v divadle.

A4

C6

E6

(jako Genesis) – Genesis – prof. Mgr. Zoja Mikotová
Výrazové možnosti pohybu na scéně. Vyjádřit se
beze slov. Vyzkoušet si na vlastním těle. Zrození
v pohybu.

m
N

zítra

C9
Renata Vordová
Režisérka divadla poezie
Lektorka: Poezie v divadle (P)

Dekalog Pygmalion – Svatba – Kar je zvláštní tím,
že se hraje ve 3 souvisejících prostorech pro cca 13 diváků, kteří těmito prostory procházejí. Hraje se v blocích,
každý trvá 150 minut. Během každého bloku se inscenace zahraje desetkrát. (To znamená, že během soboty
a neděle bude jedna inscenace reprízována čtyřicetkrát!) Pokud jste zaznamenali změnu v čase začátku
představení, vězte, že je jen zdánlivá. Vznikla rozdělením diváckých skupin na polovic, aby ti, na které se
dostane až na konci, nemuseli před šatnami zimního
stadionu čekat dvě a půl hodiny, ale maximálně hodinu. Držte se svých manuálů!
-red-
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dnes
pátek 1.srpna.2008

9:00 - 13:00 - učebny

Semináře a dílny

dp

Jste postmoderní?

18.00 hodin - Park A. Jiráska

Zájmové sdružení SPLAV

Koncert country kapely

dp

16.30, 18.00 a 20.30 hodin - Sál Josefa Čapka (65 min.)

Absolventi Kurzu praktické režie NIPOS-ARTAMA

U zeleného papouška

dp

19.30 hodin - Schody JD

Skladby od renesance přes baroko až po současnost

DOSTAVENÍČKO s Jabloneckou píšťalkou

Výstavy v době 78. Jiráskova Hronova
Výstavní hala JD

100. výročí narození Egona Hostovského
Výstava otevřena vždy 1 hodinu před začátkem
představení 78. Jiráskova Hronova
Předsálí SJČ

Malované opony
Výstava pořádaná Muzeem Českého amatérského divadla o. s., v Miletíně
Výstava bude přístupná po celou dobu Jiráskova
Hronova
Galerie U Šafářů

Obrazy Ireny Hubkové a Šafárovy kalendáře
Vernisáž - sobota 2. 8. v 10.00 hodin
Výstava bude přístupná od 2. do 9. 8. v době od
14 do 19 hodin
Předsálí Jiráskova divadla

Zlatý Tyl – oceněné osobnosti v roce 2008
Vernisáž: Sobota 2. 8. v 10.30 hodin
Info-středisko Jiráskova Hronova

Ohlédnutí za 77. Jiráskovým Hronovem

1. Používáte i několikrát denně slovo „projekty“?
2. Máte dojem, že je váš život sledem samostatných epizod?
3. Zdá se vám někdy, že žijete v televizním seriálu?
4. Volíte často prozatímní, dočasná řešení?
5. Míváte problémy s identitou?
6. Jsou vašimi nejlepšími vlastnostmi pružnost,
rychlost, přizpůsobivost a schopnost zapomínat
informace, které se vám už nehodí?
7. Navazujete vztahy na dobu kratší než nadosmrti?
8. Toužíte být viděni, bráni ostatními na vědomí?
Toužíte po sobě zanechat stopu?
9. Podléháte krátkodobým módám?
10. Fandíte různému zboží, programům, vírám?
11. Máte odvahu začínat od začátku nebo zkoušet štěstí jinde?
12. Topíte se v záplavě informací, zvuků a pohybů, na jejichž vstřebání nemáte čas?
13. Činí vám někdy potíže odlišit důležité věci
od nepodstatných maličkostí?
Test byl sestaven na základě definic polského sociologa Zygmunta Baumana. Pokud jste více než sedmkrát odpověděli
ano, jste zcela postmoderním člověkem. Jdete s dobou, držíte krok. Čtěte pravidelně tuto rubriku. Je o vás.

u

Třetí kultura.
- doprovodný program
- základní program

Jan, 26, herec

Post-post-moderna. Podle vzoru off-off Broadway.

Změna programu vyhrazena!
V případě nepříznivého počasí
se doprovodný program v parku ruší!

Kateřina Dolenská, časopis Loutkář

Totální degenerace estetického cítění.
Jakub, 21, student filosofie

Nevěřte plakátům
Dovolujeme si upozornit na chybu, která
vznikla na plakátech letošního JH, a tím ji
uvést na pravou míru. Ze soupisu pořadatelů
se vytratil Svaz českých divadelních ochotníků, dlouhodobě organizující rozborový
seminář, a Amatérská divadelní asociace,
zajišťující technické vybavení hracích prostorů. Děkujeme, nezapomeneme!
(red)
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Neprošlo jazykovou úpravou!!!

Úvod
Povolání herce provokuje představivost
neherců více než jiná povolání. Díky specifickému druhu dráždivosti má herectví mezi jinými profesemi pravděpodobně zvláštní postavení. ... Naše kniha je pokusem přiblížit povolání
herce z hlediska pracovní psychologie. ... Čtenář se může při čtení některých pasáží bavit.
Někdo může být překvapen, jakými zákoutími se herecký život vine. ... Naším záměrem
bylo podnítit případného čtenáře k zamyšlení
nad jeho vlastním pracovním a osobním životem a lidským osudem obecně.
Práce připoutává herce značnou silou,
je pro ně jasnou a pevnou strukturou, která
se přenáší i na ně samotné. Zároveň je divadlo
pociťováno jako autorita, jež herce činí bezmocným pro jiné druhy činnosti:
„Jsem na něm závislý z toho důvodu,
že neumím dělat nic jiného.“ (1:448),
„Ale já se nebráním představě, že jsem se
v divadle úplně našel“ (1: 455),

„Kurňa, jsem tady a má to smysl.“
(1: 433)
Ivo Čermák, Jitka Lindénová
Povolání: herec
(kritické momenty v pracovním životě herců)

ANKETA
Co přijde
po postmoderně?

Výstava fotografií Ivo Mičkala
Otevřeno od 9 do 21 hodin.

dp
Zp

TEST

Je možné, že po postmoderně už prostě
nemůže přijít nic jiného, než pořádné divadlo.
Petr Macháček, režisér Divadla Kámen

No...kdybychom si nad to sedli, tak by se to
určitě dalo vyvodit z historického vývoje...
Anna, 26, divadelní vědkyně

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Inspirace životním stylem profesionálů nás
vedla k zavedení rubriky na téma životní styl
amatérů. Rubrika, která by mapovala společenský život na Hronově, zde podle většiny
redakce v minulých číslech vyloženě chyběla.
Roli v tom možná hraje fakt, že redakce je letos
z velké většiny tvořena ženami. Proto vám
budeme pravidelně přinášet informace ze zákulisí a užitečné rady, jak si na festivalu zachovat zdraví a krásu. Své tipy nám poskytnou
i samotní představitelé amatérského divadla.
A samozřejmě budeme vděční i za tipy čtenářů!
Naše první rada do horkých slunečných dnů
bude znít možná otřepaně, ale je prověřená léty
praxe: Pamatujte, kdo se namaže, ten se nespálí!
-Ella-

PŘEČTĚTE SI BROŽŮRKU, PROSÍM VÁS
78. ročník Jiráskova Hronova včera zahájil v sále plném seminaristů a jejich lektorů Milan Strotzer.
Zahájení proběhlo vesměs v duchu organizačním, i když samotný zahajující pobavil přítomné hned několikrát.
Na úvod několik čísel:
Z kapacitních důvodů se nemohlo vyhovět všem, kteří chtěli dílny JH navštívit. Počet přihlášek je 340 – slovy tři sta
čtyřicet! a skóre návštěvníků Stálic a Nováčků je letos v poměru dva ku jedné.
„Mnozí z vás si dělají šprťouchlata z toho, že vám zde vždycky předčítám to, co již máte ve svých brožurkách
napsáno, já to letos dělat nebudu, ale přesto bych se rád zastavil...“ Následuje výčet pravidel, která jsou bytostně
důležitá pro plynulý chod celého JH. Pro rychlé a stručné zopakování raději přikládáme seznam těch nejdůležitějších:
Přečtěte si brožůrku, prosím vás.
Buďte k sobě ohleduplní i v noci.
Nepřipouštějte na pokoji přítomnost někoho jiného, kdo tam nepatří. Cizí Návštěvníci snad letos nebudou.
Udržujte pořádek, jen na sociálních zařízeních to po vás nevyžadujeme...
Buďte dochvilní!
Vracejte vypůjčené věci – jako židle a skříně zpět na své místo.
Všichni seminaristé, kromě účastníků Tance a Pohybu, Genesis, Abecedy divadla a semináře Michala Hechta Nonverbálno, mohou chodit na seminář v botách.
Čas na jídlo si musíte najít, i když nebude.
Následujících devět dnů by mělo být tak pěkných, aby se na ně dalo vzpomínat.

y

Eva

