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Severní pól dobyt Čechem Karlem Němcem! Jára Cimrman objevil 
sněžného člověka, který jako rozdvojená osobnost rozmlouvá sám 
se sebou. Cimrmanologové objasnili zpackaný rukopis dramatu 
Přetržené dítě!
Tyto a další senzace. . .  si nenechte ujít ve hře Dobytí severního pó
lu, která se hraje v divadle Solidarita ve Strašnicích . . . Není však 
nutno brát si s sebou do Strašnic ušanky ani sněhule, sál je vytopen 
a s sebou se doporučuje vzít pouze smysl pro humor.

zp, Dikobraz 5. 2. 86

Nezklamali ani tentokrát, přinesli dobrou zábavu a pohodu . . . 
Představení potvrdilo, že i když cimrmanovci rozhodně neslevují 
z intelektuální výšky svých představení, dokáží přesto nabídnout 
humor pro každého. Nejsou namyšlení, nepostrádají sdělnost, 
použijí silného slova, a přece jsou daleko od pivního humoru. Jejich 
hry plní především funkci rekreativní a oddechovou, a přesto nejsou 
slepencem fórů, které je potřeba rychle u d a t . . . Dobytí severního 
pólu nezklamalo.

mp, Večerní Praha 30. 10. 85

Až na drobné — ale opravdu jen drobné a žel bohu i nečisté — 
okamžiky už zůstává jen estráda. Ergo — forma zůstává, ale někdejší 
obsah abys pohledal. Tak nevím. Opravdu nevím, jestli tohle Dobytí 
severního pólu není ke své škodě, ke škodě svých autorů a ke škodě 
celého pražského divadla pouhým dobitím Cimrmana . . .

jvk, Brněnský večerník 22. 10. 85


