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RADNÍ /  KAREL POLIŠENSKÝ

THUKID /  IVAN HOLUB

LUKIANOS / ZDENEK KOŠATA

HEYBALIDÉS / JIŘÍ HAVLÍK

JULIÁN / JAN GRYGAR

DAMIANOS / KAREL NONNER

VYDRIDOS / LADISLAV DUŠEK

ARISTIDOS / JAROMÍR HUSÁK

CECILIOS / ROSTISLAV

SÝKORA j. h.

FILOKOMOS / BŘETISLAV

RYCHLÍK 

PHOEBÉ /  VÉRA MRÁZKOVÁ

LYSISTRATA /  REGINA

RAZOVOVÁ

MYRTYLA / EVA KLÁNOVÁ

ANDRIA /  ANNA SLEZÁKOVÁ

ERODIKÉ /  BĚLA ČÍŽKOVÁ

XAVERIE /  JANA HENŽLOVÁ

CHRYSIDA / JARMILA

VYCHODILOVÁ

PAMFILÉ /  IVANA VÁVROVÁ

Inspicientka /  Jana Kociánová. Text sleduje / 
Vlasta Lhotová. Osvětlení ,zvuk a stavby /  ko
lektiv vedený Vladimírem Topinkou, Karlem No
vákem a Erikem Ernestem. Scénu a kostýmy zho
tovili pracovníci dílen Divadla pracujících / 
Adolf Trefil, Jaroslava Hořejší, Zlata Kopalová, 
Dana Heindlová a Jindra Slámová.



Vlad im íra  Renčína známe především jako  ka rika 
turistu a ilustrá tora . Od roku 1962 začal pub likovat 
nejprve v našich časopisech a novinách, především 
v D ikobraze a M ladém  světě, později i v zahraničí. 
O d roku 1965 je  výtvarníkem  z povolání. Zúčastnil se 
nejen mnoha společných výstav kresleného humoru 
doma i za hrqnicem i, a le  vystavoval i samostatně. 
Za svou tvorbu získal několik cen a uznání. M iroslav 
Horníček o něm napsal: „Renčín ví svoje. A říká 
nám to svými kresbam i." A daptace Aristofanovy Ly- 
sistraty je  jeho dram atickým  debutem .

H udební skladate l Jindřich Brabec je  původním 
povoláním  učite l. Absolvoval pedagogickou fakultu  
Univerzity Karlovy v Praze, kde se později stal asis
tentem na katedře hudební výchovy. Pět let byl 
také dram aturgem  tanečn ího orchestru Českosloven
ského rozhlasu v Praze. Na počátku své tvorby se 
věnoval především vážné hudbě, která však nako
nec ustoupila  hudbě tanečn í a jazzové. Během své 
pedagogické praxe d irigova l amatérská sborová tě 
lesa, pro která psal své skladby. Je nositelem zlaté, 
stříbrné i bronzové Bratislavské lyry, Děčínské kotvy 
i G rand Prix Sopoty a dalších cen z dom ácích i za
hraničních festivalů. Je také autorem  19 muzikálů 
a 2 te levizních muzikálových seriálů pro mládež.

D ^ t c u u v

Dr. Hana Č iháková, autorka písňových textů, je 
původním  povoláním  psycholožka. Pracovala jako 
redaktorka v Učitelských novinách a Lidové dem o
kracii. V hudebních nakladate lstv ích Supraphon a 
Panton vydala již  tém ěř 100 gram ofonových desek. 
Získala řadu cen na písňových festivalech Děčínská 
kotva, Zlatý palcát, Písničky pro Hvězdu a j. Texty 
je jích  písní jsou součástí 12 muzikálů, např. A p r í
lová holka, Sluha dvou pánů a Smyšlená reportáž 
o americkém  pop-festiva lu. Je autorkou písní k řadě 
film ů a te levizn ích program ů —  Sejdem e se u orlo je, 
Dostaveníčka s našimi městy a dalších. Stejně jako  
V la d im ír Renčín žije i ona v H radci Králové.



Marně léčky strojím . . 

N ajdu skrýš

a schovám tvoje sandály 

ať tu spíš

a neodejdeš do dáli 

Schovám čas 

a schovám píseň kohout! 

schovám včas 

i zprávu, kterou nesou ti

Já jenom stále denně 

marně léčky strojím  

už se zase strojí 

můj milý

marně ruce spínám 

už jde zase jinam  

můj milý 

Jako víno z číše 

tak odejde tiše za chvíli 

a jak mlha za dne 

zas do dálky spadne 

můj milý

Schovám shon

a schovám dětské zasmání

schovám zvon

co vstávej, vstávej

vyzvání

Schovám den

a schovám úsvit

co by hřál

řeknu jen

ta noc je dlouhá

tak mě líbej, líbej dál

T ne/šem Lysistrata
$

Nejsem Lysistrata. Ještě míň jsem staro
řecký dramatik. A přece si tak dobře rozu
mím s Aristofanem, i když jsem skoro o 2400 
let mladší. Přes propast téměř 80 generací 
jsme spolu prožili nejeden kouzelný večer.

Kdybych žila před 24 staletími v Aténách, 
určitě bych ve školní lavici seděla právě 
vedle Lysistraty; s ní bych se dělila o so
jovou placku ke svačině a při hodině počtů 
bych právě od Lysistraty opisovala Pythago
rovu větu. Odm alička totiž tleskám jejím  ná
padům. Hlasuji pro je jí vojenskou strategii: 
nepřátelské linie ostřelovat anekdotami, dě
lostřelecké granáty plnit humorem, okopy 
nepřítele bombardovat směsí vtipu a smí
chu. Prostě obejít se ve válce bez yperitu, 
napalmu, nervového plynu a neutronové pu_ 
my. Navrhuji, aby Organizace spojených 
národů projednala geniá ln í návrh Lysistra
ty použít ve vojenské diplom acii celibát ja 
ko nátlakového prostředku. Za peloponéské 
války se to osvědčilo.

Muž patří k ženě jako otakárek fenyklo- 
vý k chrpě, jako písnička k muzikálu. A 
jestliže si mermomocí musí muž občas od
skočit do nějaké té mužské přestřelky, 
nechť jako projektil vždy slouží jen fo tba 
lový míč či kulové eso. I při zbabrané sed
mě nakonec či neodpískaném ofsajdu ať 
pokaždé vítězí jen mariáš anebo kopaná. 
Nejkrásnější válka je však proti válce. Ne
boť válka je vů l!

HANA ČIHÁKOVÁ



Sk ica  kostýmu J. Růžičky

DIVADLO
pracujících

Ředitel Jarom ír Šnajdr. Zřizovatel Severočeský KNV Ústí 

nad Labem. Program k 8. prem iéře sezóny 1981/82 p ři
pravili D agm ar Jochmanová (textovou část) a výtvarník 

Jan Růžička (grafickou a výtvarnou část). Veškerá práva 
k provozování tohoto  d íla  zastupuje DILIA Praha. Vy
tiskla  Severografia, n. p., závod 7, Most. Povolovací číslo 

84/82-403/16. Cena výtisku 1,50 Kčs.


