


T u to  in s c e n a c i v ě n u je m e  
V á c la v u  H a v lo v i 

k  je h o  š e d e s á tý m  n a ro z e n in á m .

H e rc i D iv a d la  n a  ta h u

Bílý dá mat prvním tahem.
Pokuste se najít všech třiačtyřicet možností...



Poznámka režiséra:

Nemohu jinak  než připomenout Havlův vstup mezi slavné 
tvůrce absurdních d ram at své doby. Zatím co jeho starší ev
ropští kolegové si syžety svých absurdních her museli složi
tě  vymýšlet, a nevědomky ta k  položili základ bezbřehému  
postmodernismu, Václavu Havlovi stačilo přenést mnohé 
z naší reality do textů svých prvních her a z ničeho nic se 
tak  zde objevila česká odnož tehdejší evropské divadelní 
módy. Realitou byl bezesporu svět prázdných, bezobsaž
ných frází, ve kterém  také  první Havlova hra Zahradní slav
nost našla své zázemí. „Slova, slova, slova“, zbavená svého 
původního významu, tvoří vlastní svět, kde se kariéry ne
budují prací či lidským um em , ale bezobsažným žvaněním. 
Nedorozumění, která vznikají z obav, že všechno m ůže být 
pravda, protože nic není jisté, vynášejí hlavní postavu hry 
Huga Pludka až kamsi do úřednických nebes. Jeho schop
nost logicky promýšlet svoje i soupeřovy tahy, které se na
učil při šachové hře a díky níž postupně všechny soupeře 
obehrává, z něj nakonec udělá obávaného a všemocného  
šéfa. Obehraje však také  sám  sebe a to ta k  dokonale, že 
nakonec neví, kdo vlastně je.

Ovšem v tom to světě není důležité, kdo jsm e, a le čím jsm e. 
Princip Likvidování a Zahajování, jako vyčpělý pozůstatek 
dávných „revolučních“ nadšení, tvoří ve hře dvě protilehlé 
zdi, od kterých se odrážejí postavami hry vzájem ně vrhané 
fráze. Z jejich útržků sestaví Hugo Plůdek přemýšlivému 
Hamletovi odpověď na jeho zbytečnou otázku. Ostatně žva
nění, jehož účelem je  zastřít vlastní zbytečnost a dodat ni
cotě větší váhu, m á díky Václavu Havlovi jednou provždy 
své jm éno: PTYDEPE.

Vítám  Vás v Divadle na tahu. 
Andrej Krob

Zahradn í slavnost byla poprvé uvedena v Divadle  
Na zábradlí 3 . prosince 1 9 6 3  v režii Otomara Krejčí.
V rolích vystoupili Václav Sloup, Jaroslav Vízner, Oldřich 
Velen, H elena Lehká, M arie M álková, Václav Mareš, 
Zdeněk Procházka, Zuzana Stivínová a Jan Libíček.



OSOBY A OBSAZENÍ:
Hugo Plůdek...............................
Oldřich Plůdek, jeho otec........
Božena Pludková, jeho matka 
Petr Plůdek, jeho bratr.............

A m álka.........................................

Likvidační ta jem nice ...............
Likvidační ta jem n ík .................
Ferda Plzák, zahajovač.............
Ředitel Zahajovačské služby.

Režie a scéna: Andrej Krob 
Kostýmy: Jiřina Veselá 
Insplce a nápověda: Zdena Žárská  
Vedoucí stavby: Josef Frajt 
Umělecko-technická spolupráce: Ivan Hermel a

Jan Kašpar a DJC, s.r.o. 
Foto a grafická úprava programu: Petr Hecht
*  s laskavým svolením Divadla Járy Cimrmana 

laskavým svolením Divadla Na zábradlí

Provozovatelem Divadla na tahu je  Originální Vldeojoumal Praha 
tel.: 24 21 52 34

Veškerá práva k dílu zastupuje 
AURA-PONT, divadelní a literární agentura, s.r.o.

Radlická 9 9 ,1 5 0  00 Praha 5

Petr Reidinger*
.Petr Taťoun
.Doubravka Svobodová** 
.Michal Mravec nebo 
Juraj Mravec 
.Anna Kašparová nebo 
Kateřina Krobová 
.Bohunka Kuklová 
.M arek Š im on*
.Ladislav Klepal 
.M ilan Švehelka

Aktivity Divadla na tahu finančně podporují:

Mostecká BfJVZWA
uhelná
společnost, a.s.

Vojenské stavby, ŠKODA, a.s., a Ekoform, s.r.o.

Inscenaci hry Václava Havla Zahradní slavnost 
v Divadle na tahu  

finančně podpořilo grantem  Ministerstvo kultury ČR, 
nadace Český literární fond a MÚ Trutnov.






