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František Hrubín

KRÁSKA A  ZVÍŘE

Hudba: Michal Hrůza

Režie: Petr Novotný 

Scéna: Ivo Žídek j. h. 

Kostýmy: Roman Šolc j. h. 

Choreografie: Linda Stránská j. h. 

Dramaturgie: Jana Uherová 

Asistentka režie: Martina Mejzlíková 

Kouzelnické efekty: Roman Štabrňák 

Pyrotechnické efekty: David Krejčík

Premiéry 11. a 12. června 2016 ve 20.30 hodin 

na vyhlídce hradu Kunětická hora



Zvíře
Jeho Druhé Já

Kráska

Gábinka

Málinka

Kupec, jejich otec

Filipán

Filipec

Měšťan
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Sluha

Služka

Tanečník

Druhý tanečník

Služebníci Zvířete
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OSOBY A  OBSAZENÍ:

c

te

Josef Láska
Ladislav Špiner

Veronika Macková

Jana Ondrušková

Martina Sikorová

Zdeněk Rumpík

Martin Mejzlík

Milan Němec

Radek Žák anebo Alexandr Postler 

Jindra Janoušková 

Josef Pejchal

Petra Janečková

Jan Musil

Jiří Bělohlávek j. h.

Petra Mori j. h.

Kateřina Myslivcová j. h. (swing)

Monika Němcová j. h.

Michaela Novotná j. h.

Barbora Smělá j. h.

Jaroslava Topolská j. h.

Petr Červený j. h.

Petr Jirsa j. h.

Jiří Kovárník j. h. (swing)

Michal Lavrovič j. h.

Jakub Semerád j. h.



Inspice Martina Mejzlíková

Nápověda Lucie Hašková

Světla David Moravec

Zvuk Tomáš Černík

Garderoba Marie Divišová, Marcela Krudencová, 

Zuzana Sikorová a Hana Šenová 

Rekvizity Alena Horáková

Vlásenky Iva Machurková a Ivona Stanková

Jevištní technika pod vedením Tomáše Kulhánka

Jevištní mistr Josef Vaníček

Vedoucí rekvizitárny Alena Horáková

Vedoucí krejčovny Jana Kosejková

Vedoucí vlásenkárny Iva Machurková

Vedoucí garderoby Marie Divišová

Vedoucí dekoračních dílen Ladislav Randa



Hudbu nahráli:

Michal Hrůza

Aleš Zenkl

Karel Heřman

Adriana Voráčková

Daniela Písařovicová

zpěv, elektrická

a akustická kytara, klávesy 

akustická kytara, klávesy, 

basová kytara

piano

violoncello

zpěv

Vokální skupina KrisKrosKvintet:

Adéla Skočilová, Anna-Marie Lahodová,

Jana Puterová, Martin Švimberský a David Vaňáč

Nahráno ve studiu Elements ds. - Aleš Zenkl

Mix a mastering studio Elements ds. - Jan Horáček

Producenti - Michal Hrůza a Aleš Zenkl







FRANTIŠEK HRUBÍN

byl tvůrcem české milostné a přírodní lyriky, auto

rem veršů a pohádek pro děti, prozaikem, drama

tikem i překladatelem. Narodil se jako nejstarší ze 

tří dětí v rodině stavitele. Od otcova narukování do 

války (1914) rodina žila u matčina otce v Lešanech 

v Posázaví. Zde Hrubín vychodil obecnou školu; 

zkušenost vázaná na rodovou chalupu (kterou na

konec získal do svého vlastnictví a na níž často po

býval) a na krajinnou i duchovní realitu lešanského 

okolí se mu stala celoživotní inspirací (Doušek živo

ta, U stolu, Romance pro křídlovku, Lešanské jeslič

ky aj.). V Praze od roku 1922 studoval na gymnázi

ích ve Slovenské ulici, v Truhlářské ulici a v Libni, 

po maturitě (1932) krátce navštěvoval abiturientský 

kurz při obchodní akademii. Následná právnická 

a filozofická studia na Karlově univerzitě však Hru-



bín nedokončil a našel si zaměstnání knihovníka 
v Ústřední knihovně hl. m. Prahy (od r. 1934), při - 

čemž se věnoval především poezii. Byl básnickým 

žákem a přítelem básníků J. Hory a F. Halase a dal

ších literátů. Po válce (r. 1946) se začal plně věnovat 

spisovatelské práci, která se stala jeho povoláním.

V roce 1939 se František Hrubín oženil a postupně 

se mu narodila dcera a syn. Dcera Jitka Minaříková

(* 1940) je překladatelkou z angličtiny a italštiny, syn

Vít Hrubín (1945-1995) vystudoval FAMU a praco
val jako televizní režisér. Narození dětí ho mimo jiné 

inspirovalo k psaní veršů a próz pro děti. Z Hrubí- 

novy iniciativy vznikl časopis pro nejmenší děti Ma

teřídouška a časopis o dětské literatuře Zlatý máj.

Druhým inspiračním zdrojem se Hrubínovi stala 

pražská čtvrť Holešovice, kde bydlel od roku 1945 

(Proměna, Až do konce lásky). V padesátých letech 

často pobýval (nakonec ve vlastním domě) v Chlu

mu u Třeboně. Jihočeská krajina se mu stala vedle 

Posázaví dalším zdrojem inspirace (Můj zpěv, Srp

nová neděle aj.).

František Hrubín zemřel v roce 1971 krátce po ope

raci na zhoubnou chorobu v Českých Budějovicích.

Publikoval od roku 1928 v periodikách Studentský 

časopis, Čin, Ranní noviny, Lumír, Kvart, Lidové

noviny, Akord, Řád, Čteme, Knihy a čtenáři, Mate

řídouška, Zlatý máj, Svobodné noviny, Kritický mě

síčník, Generace, Literární noviny, Host do domu,



Plamen a jiné. Redigoval časopisy Malý čtenář

(1940-1941) a Mateřídouška (1945-1948, s dalšími).
Zpočátku a sporadicky mimo jiné užíval pseudonymů

B. Červený, K. Vlášek, Rafael a jmen Ivan Hrubín, 

J. Hrubín, v časopise Malý čtenář šifry F. H. (též 

v časopise Mateřídouška), H. U. Llano, J. F.

Hrubínova tvorba se vyznačuje snahou o harmo

nizaci protikladů (život -  smrt, láska -  zmar atd.), 

výrazovou jasností, melodičností a bohatou meta

forickou.

Sbírky milostných básní a přírodní lyrika jako
oslava lidského života jsou Zpívání z dálky
-  1933, Krásná po chudobě -  1935 a Země

po polednách -  1937.

V období války vydal básnické sbírky Včelí plást
-  1940, Země sudička -  1941, Cikády -  1944, 

oslavu vítězství nad fašismem Chléb s ocelí -  1945. 

Ve sbírce Jobova noc -  1945 chápe válku jako 

střet starého světa s novým. Pod vlivem nového ne
bezpečí pro člověka -  atomového věku napsal Ne

smírný krásný život -  1947 a Hirošima -  1948.

Soudobou kritikou byl obviněn ze značného pesi

mismu ve svých dílech, proto se na čas odml

čel a vydával jen knihy pro děti. Hravými a sro

zumitelnými básněmi, veršovanými i prozaickými 

pohádkami a příběhy vytvořil Hrubín novou 

kapitolu české dětské literatury. Napsal například 
Říkejte si se mnou -  1943, kde první básně pro děti



předznamenaly množství dalších pohádek a říkanek;
Špalíček pohádek -  1957 s ilustracemi J. Trnky.

Po nucené odmlce začal Hrubín vydávat další sbír

ky jako Můj zpěv -  1956, Proměna -  1957, kde 

propojuje antický příběh o tragickém letu Dai- 
dala a Ikara s událostmi v Hirošimě a Až do 

konce lásky -  1961. V roce 1962 napsal vrchol

né dílo své lyricko-epické tvorby poemu Ro
mance pro křídlovku -  prožitek první mla

dé chlapecké lásky s tragickým vyústěním; 
Černá denice -  1968, věnováno památce rodičů 

a sestry a Lešenské jesličky -  1970.

Básnickou inspirací se vyznačují i autorovy prózy 
a dramata Doušek života -  1943, knihy vzpomí

nek U stolu -  1958 a Lásky -  1967 a rozsáhlá no

vela o návratu pražského knihovníka do kraje svého 
mládí Zlatá reneta -  1964.

Dramatická tvorba Františka Hrubína zahrnuje díla 
Srpnová neděle -  1958, Křišťálová noc -  1961,

Oldřich a Božena aneb Krvavé spiknutí v Če
chách -  1969 a dramatickou úpravu francouzské 

pohádky Kráska a zvíře -  1972.

Dílo Františka Hrubína bylo inspiračním zdrojem

mnoha filmových a televizních počinů. Podle jeho

námětů a scénářů byly natočeny filmy Vynález 

zkázy (1958, spolu s Karlem Zemanem, režie Karel 

Zeman); Srpnová neděle (1960, spolu s Otoma

rem Krejčou a Otakarem Vávrou, režie Otakar Vá
vra); Zlatá reneta (1965, spolu s O. Vávrou, režie



O. Vávra); Romance pro křídlovku (1966, spo
lu s O. Vávrou, režie O. Vávra); Panna a netvor 

(1978, scénář Ota Hofman a Juraj Herz, režie Juraj 
Herz) a Oldřich a Božena (1984, spolu s O. Váv

rou, režie O. Vávra). Hrubín je autorem textů písní 

v řadě filmů (např. Pyšná princezna, 1952, režie 

Bořivoj Zeman) a veršů v animovaných a loutko

vých filmech Zvířátka a Petrovští (1946, režie Jiří 

Trnka), Devět kuřátek (1949, režie Hermína Týr- 
lová), Poklad Ptačího ostrova (1952, režie Karel 

Zeman) a další. Na základě jeho námětů vzniklo ně

kolik televizních inscenací, zvláště pohádek (např. 

Paví král, 1978, scénář Markéta Zinnerová, režie 

Jiří Adamec; O Všudybylovi, 1976, scénář Karel 

Šiktanc, režie Svatava Simonová; O Rozárce a za
kletém králi, 1985, režie Libuše Koutná), ale také 

přepis divadelní hry Křišťálová noc (1966, scénář 

a režie Eva Sadková). Pro rozhlas byla upravena 
řada jeho děl (mimo jiné Srpnová neděle, 1960, 

úprava Dalibor Chalupa, režie Otomar Krejča, roz

hlasová režie Olga Valentová; Až na konec lás
ky, 1973, režie Jiří Horčička; Křišťálová noc, 1980, 

úprava Valeria Sochorovská, režie Jan Lorman; 

O bílé laňce , 1983, dramatizace Jarmila Turnov

ská, režie Karel Weinlich). Báseň Romance pro 

křídlovku se dočkala několika divadelních drama

tizací (např. 1997 v Národním divadle v Praze, Jo

sef Kovalčuk a Ivo Krobot, režie Ivo Krobot; 1997 

v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, 

dramatizace Marek Pivovar, režie Radovan Lipus; 

2012 v Městském divadle Zlín pod názvem Roman-



ce pro křídlovku: navždy je mne víc o tuto noc, li
breto Jakub Nvota a Vladimír Fekar, režie Jakub 

Nvota; 2013 v Divadle Tramtarie Olomouc, scénář 

a režie Vladislav Kracík). V září 2010 byl v pražském 

divadle Viola uveden vzpomínkový literární pořad 

Obleču tě do hvězd (Luděk Munzar).

Významné jsou i Hrubínovy překlady z francouzšti

ny (Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, 

Charles Perrault), ruštiny (Alexandr Sergejevič 

Puškin), němčiny (Heinrich Heine, Wilhelm Hauff ), 

čínštiny (Li Po) a hindí (Kálidása).



-





MICHAL HRŮZA - hudební skladatel

Michal Hrůza (1971) je český zpěvák a zakládající 

člen skupiny Ready Kirken.

Hudbě se začal věnovat na gymnáziu, kde byl čle

nem školní hudební skupiny a kde hrál amatérské 

divadlo. Po maturitě založil punk rockovou kapelu 

Brambory a hard rockové trio 51. Chvíle. V roce 

1993 se odstěhoval do Pardubic, kde hrál tři roky ve 

skupině Anachronic. V roce 1996 založil skupi

nu Ready Kirken, s kterou natočil pět hudebních 

alb (Ready Kirken, Vlny, Čekal jsem víc, Krasohled 

a Asi se něco děje) a napsal pro ni více než padesát 

písní a textů. Jeho skladba pro Anetu Langerovou 

Voda živá byla v letech 2005 a 2006 hitem roku.

V roce 2006 skupinu opustil a založil KAPELU 
HRŮZY. Natočil album Bílá velryba (2007), Na

pořád (2009), Noc (2012) a Den (2014). Podílel se



i na hudbě k filmu Lidice (2011) a filmu Martin 
a Venuše (2012). Je autorem mnoha televizních 

znělek (seriál Vyprávěj, Mazalové, Mistr E). 

Napsal píseň k filmům Zakázané uvolnění a Pa
desátka.

Spolupráce s režisérem Petrem Novotným na insce

naci Kráska a zvíře je jeho první realizací scénické 

hudby pro divadlo. Východočeské divadlo Pardubi

ce vydává při příležitosti premiéry (11. 6. 2016 na 

Kunětické hoře) CD s písněmi a hudbou Michala 
Hrůzy s názvem KRÁSKA A ZVÍŘE.
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LINDA FIKAR STRÁNSKÁ -  choreografka

Linda Fikar Stránská (1976) je absolventkou Di

vadelní fakulty JAMU, obor Muzikálové herectví 

(r. 1999, ročník Zdeny Herfortové). Již v době studií 

hostovala v Městském divadle Brno, např. Čára ve 
West Side Story, Prija v Radúzovi a Mahule- 

ně. Účinkovala v prvním pražském provedení Je
sus Christ Superstar.

V původním českém muzikálovém hitu Starci na 

chmelu vytvořila hlavní roli Hanky (Divadlo Milé

nium), v Gershwinově Crazy for you Polly Bakero- 
vou (NDMS v Ostravě). V muzikálu Cats vystupova

la v roli Moury, kočky domácí (Divadlo Milénium). 

Krásné herecké příležitosti jí nabídlo také Hudební 

divadlo Karlín. Ztvárnila zde mimo jiné Kathy Sel- 

denovou ve Zpívání v dešti, Minnie v Hello Do
lly, Liz v krimi-muzikálu Chicago, Consuelu, Čáru 
a také Anitu ve slavné West Side Story nebo Ale-



nu v Noci na Karlštejně. Ve stálém angažmá zde 

byla v letech 2002 až 2009.

Hostovala v činoherních inscenacích divadla Metro 
Praha (Micaela v Carmen aj.). V nedávné době ji 

diváci mohli vidět v různých rolích muzikálů: Sliby 

chyby (Divadlo pod Palmovkou), Donaha! (Diva

dlo na Vinohradech), Touha (divadlo Kalich) nebo 

jako mňaudámičku Tree v lyrikálu Michala Horáč

ka Kudykam (Státní opera Praha).

Vedle hereckého angažmá působí také jako cho

reograf. Tento obor absolvovala na Katedře tance 

pražské HAMU (r. 2004). Vytvořila choreografii 

k hudebnímu představení Kancelář (DIK Praha, 

2003) nebo k projektu Miss Gypsy ČR 2005, 

kde působila také jako asistent režie. Spolupracuje 

s pražskými i oblastními divadly: Divadlo Semafor 

(Pokušení Sv. Antonína), činohra ND Praha, 

Divadlo pod Palmovkou, Divadlo na Vinohradech 
(Donaha!), Divadlo opery a baletu Ústí nad Labem 

(Divotvorný Hrnec, Hello Dolly) aj. Své autor

ské projekty uvedla v divadlech Ponec, Inspirace 

a na českých i mezinárodních festivalech (Freedance 

Ukraine, Toyama-Toga Japonsko, Česká Taneční 
Platforma, Tanec Praha). Její dílo Inside Each Of 

Us ocenil soutěžní festival 10Masdanza na Kanár

ských ostrovech třetí cenou za choreografii.

Příležitostně působí také jako pedagog (DAMU, 

ČSTS). S Východočeským divadlem spolupracuje 

poprvé.





i 0 « šW£ - -
^ 1 1 I fg



D O  VÝCHO DO ČESKÉHO  DIVADLA

V  PARDUBICÍCH SE PO 3 4  LETECH

VRACÍ KRÁSKA A  ZVÍŘE!

V roce, kdy si připomínáme 45. výročí úmrtí Fran - 

tiška Hrubína, ožívá ve Východočeském divadle 

jeho romantický příběh Krásky a zvířete. Režisér 

Petr Novotný jej inscenuje jako velkolepou pohád

kovou podívanou s hudbou a písněmi Michala Hrů

zy na vyhlídce hradu Kunětická hora. Výprava Ivo 

Žídka respektuje přírodní scenérii a zdi hradu, kos

týmy Romana Šolce vystihují romantické i komedi

ální linky dramatického textu. Do hlavních rolí re

žisér obsadil mladou dvojici -  Veroniku Mackovou 
a Josefa Lásku. Kráska a zvíře se do divadla vrací 

po necelých čtyřiatřiceti letech. Na počátku divadel

ní sezóny v roce 1982 jej v Městském divadle uvedl 

hostující režisér Karol Skladan s Jindrou Janouš

kovou a Františkem Švihlíkem v titulních rolích.



V dobovém regionálním periodiku Zář vyšla tehdy 
recenze premiéry Krásky a zvířete. Ocitujme ales

poň úryvek, kde se Milada Velehradská pochvalně 

vyjádřila o hereckém výkonu představitelky Krásky:

„Citlivým ponorem do role Jindra Janoušková ote

vřela základní romantickou ideu hry. Je výbornou 

představitelkou Krásky, něžnou a dívčí, hraje ji 

s velkým emocionálním zanícením, ale i úsilím o na

lezení vnitřního opodstatnění svých činů. Vytváří 
čistý, jasný záměr postavy, celou linii příběhu nese 

v jednoduché, přímé a hlavně přirozené výpovědi. 

Dokáže naplno zaujmout diváka a v mnohém děku
je tato inscenace za svou účinnost právě jí.“

Jindra Janoušková se po letech opět potkává s poe

tickým milostným textem Františka Hrubína, v sou

časné inscenaci jí byla svěřená menší role Měštky.
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INSCENACE VZNIKLA ZA FINANČNÍ PODPORY 
MINISTERSTVA KULTURY ČR A PARDUBICKÉHO KRAJE 

ZŘIZOVATELEM VČD JE STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

Inscenace se koná pod záštitou René Živného, 
člena Rady Pardubického kraje

@ Synthesia
Chemie pro budoucnost

GENERÁLNÍ PARTNER VČD

Pardubice i
Český rozhlas * deník

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI VČD

Květiny na premiéru dodala AGRONA 99, s. r. o.

Text programu Jana Uherová 
Foto v programu Josef Faukner 
Grafická úprava Martin Taller 

tisk GARAMON, s. r. o.

8. premiéra 106. sezóny (2015/2016) VČD

Práva k provozování díla zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizu
ální agentura, občanské sdružení, Krátkého 1, 190 03 Praha 9 

www.vcd.cz

http://www.vcd.cz
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