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Pro polární výpravu Francouze Payera zkonstruoval Cimrman 
optický zaměřovač a stabilizační gyroskop k přesnému určení 

severní točny. Přílišná hmotnost přístrojů způsobila, že je Payer již 
na Špicberkách odhodil a křižoval pak polární pustinou bez 

jakékoli orientace.

S M O L JA K  /  C IM R M A N  /  SV Ě R Á K

Č echem  K arlem  N ě m cem  5. dubna  1909

severské dram a



Lyžařský výlet na lovecký hrádek Hamižník byl pro mnohé 
účastníky zklamáním, neboť vánice proměnila zříceninu v ne
dobytnou sněhovou tvrz. Na zpáteční cestě se  Cimrman sblí
žil s  £. Hruškovou, které předtím půjči! rukavice.
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Místem Shackletonovy jihopolární výstavy byla bada
telova loď  „Nimrod". Cimrman ji obohatil loutkou po- 
lárníka, který pom ocí skrytého hodinového stroje 
a včelařského dmychadla pravidelně dýchal.

Pro Jubilejní výstavu pražskou (1908) vyprojektoval Cimrman 
obři tobogan. Sám  skluzavky využíval k pravidelnému trénin
ku před cestou do říše ledu. V  závěrečné fázi zvyšoval kon-

Valná hromada českomoravských otužilců na Žofíně. 
První zleva J. Myslivec (—35° C) a třetí zprava O. Růj
ný (— 37°C). Zde přednesl Cimrman výzvu k dobytí 
severního nebo jižního pólu. V  malicherných čes- 
ko-moravských sporech jeho slova k obapolné škodě  
zcela zapadla.

►
Z  liptákovského muzea: Cimrmanovy horolezecké bo 
ty, hůl s kaleným bodcem  a zvonec, který mu umož
ňoval chovat se v horách jako dobytek, dávající při 
pastvě zvoněním zprávu o své poloze.



Se  sportovními nadšenci 
z  Vysokého nad Jizerou 
uskutečnil Jára Cimrman 
v prosinci 1906 první lyžař
skou diskotéku. Při gram o
fonu jeho vlastni konstruk
ce s  nemrznoucím olejem 
se  tančil tanec vtipně na
zvaný „medvědí roupy".

^  ■



JA R A  C IM RM AN

(narozen 1853 až 1859 ve Vídni, poslední bez
pečně zjištěný pobyt Liptákov v Jizerských ho
rách 1914) ve své době jeden z ne jvýznačně j
ších českých dram atiků , básníků, cestovate lů , 
filo zo fů , vynálezců a sportovců , nedožil se za 
svého života uznáni. Teprve ob jevem  truh ly  
s pozůsta lostí (L ip tákov 26. 2. 1966) dr. E. H ed
vábným  je evropská ve ře jnost seznámena s je 
ho géniem .
V roce 1967 vzniká v Praze S po lečnost pro re 
hab ilita c i osobnosti a díla Já ry  C im rm ana, k te 
rá p ros tředn ic tv ím  tisku, rozhlasu a zejména 
pak d ivad la , nesoucího M is trovo  jm éno , popu 
larizu je  C im rm anův duchovní odkaz.

DIVADLO JARY CIMRMANA
Cimrman — Svěrák:
AKT
hra se zpěvy a tanci
(premiéra 4. 10. 1967, obnovená premiéra 14. 11. 1973)

Cimrman — Smoljak:
VYŠETŘOVÁNÍ ZTRÁTY TŘÍDNÍ KNIHY 
činohra
(premiéra 8. 11. 1967, obnovená premiéra 21. 12. 1972)

Cimrman — Smoljak — Svěrák:
HOSPODA NA MÝTINCE
opereta s výpravou a kostýmy (premiéra 17. 4. 1969)

Cimrman — Smoljak — Svěrák 
VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ 
detektivní hra 
(premiéra 14. 5. 1970)

NĚMÝ BOBEŠ
seminář s ukázkami dramatu Járy Cimrmana zničeného v roce 
1911 Josefem Padevětem a obnoveného po 60 letech Zdeň
kem Svěrákem a Ladislavem Smoljakem 
(premiéra 24. 11. 1971)

Smoljak — Svěrák:
CIMRMAN V ŘÍŠI HUDBY
osvětový večer s jednoaktovou operou J. Cimrmana. Úspěch 
českého inženýra v Indii, rekonstruovanou J. Klusákem 
(premiéra 3. 5. 1973)

Cimrman — Smoljak — Svěrák:
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ 
pohádka, která u dětí propadla 
(premiéra 17. 10. 1974)

Cimrman — Smoljak — Svěrák:
POSEL Z LI PTÁKOVA
expedice do kraje Cimrmanova stáří
a nově objevené hry „Posel světla" a „Vizionář"
(premiéra 20. 4. 1977)

Cimrman — Smoljak — Svěrák:
LIJAVEC hra s opravdovým deštěm 
(premiéra 22. 1. 1982)

Cimrman — Smoljak — Svěrák:
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU 
Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909 
severské drama 
(premiéra 25. 10. 1985)

Vzor českých otužilců Angličan Th. W. Burgees přeplul za 
24 hodin Rukávový kanál (La Manche). Ve vodě se živil 

čokoládou v táflíčkách a.bouillonem v thermoláhvi.

- DIVADLO JÁRY CIMRMANA 
OKD Praha 10, ul. Solidarity

& Cena 1,50 Kčs CZ
 < ±



DIVADLO O to  CIMRMANA

S M O L J A K  / C IM R M A N  / S V Ě R Á K

DOBYTI 
SEVERNÍHO

DOLU
Čechem Karlem Němcem 5. dubna 1909 

severské drama

Režie:

Ladislav Sm oljak 
Hudba:

Petr Skoum al 
Výprava a kostýmy:

Jaroslav W eigel

O b s a z e n í :

náčelník 
Jan Kašpar  nebo Bořivoj Penc 

pomocný učitel 
Zdeněk Svěrák  nebo Jaroslav Weigel 

lékárník
Petr Brukner nebo Jaroslav Vozáb 

Varel Frištenský 
Jan Hraběta nebo Ladislav Smoljak 

americký Čech 
Pavel Vondruška nebo Jaroslav Vozáb

V úvodním semináři dále účinkují: Robert Bárta, Genadij Rumlena a Michal Weigel

Pořady DJC technicky zabezpečují:
G. Rumlena

R. Bárta J. Bayer J. Čelikovský P. Dvořák J. Hraběta J. Kalina J. Kašpar 
N. Koubová V. Tomášek M. Weigel V. Werner



„ Češi na severním p ó lu "  
se  jmenoval živý obraz, 
který pro návštěvníky 
výletní restaurace Pod  
Vyšehradem vytvářela 
každou neděli odpoledne 
místní sokolská jednota. 
Černou ovcí souboru byl 
Jo se f Janota (vpravo 
v bílém), jenž večer na 
témže jevišti stával 
v konkurenčním programu 
německém.



DIVADLO JARY CIMRMANA, OKD Praha 10, ul. Solidarity


