
Václav Havel by měl zhlédnout 
na Hrádečku svou divadelní hru
Zkoušku své divadelní hry Zahradní slavnost by měl příští týden 
zhlédnout na přírodním jevišti u své chalupy na Hrádečku prezident 
Václav Havel. Inscenaci, která by měla mít premiéru letos na podzim, 
připravuje s Divadlem Na tahu režisér Andrej Krob. Letní prázdnino
vá zkouška připravované inscenace divadla je  tradiční událostí, při 
níž se na Hrádečku ve východních Čechách setkávají jeho herci 
s autorem uváděných her -  Václavem Havlem -  a dalšími příznivci. 
V loňském roce se zde uskutečnila zkouška hry Žebrácká opera, v níž 
se divákům představil vedle Ladislava Smoljaka, Jana Hraběty, 
Doubravky Svobodové či Jana Kašpara také ministr vnitra Jan Ruml 
v roli opilce. Údolí mezi chalupou prezidenta Havla a chalupou reži
séra Andreje Kroba, kde se podobná divadelní představení konají, je  
podle prezidenta Havla, »údolíčkem, které má vlastní genius loci«.

* 1 " ? na stavu vâ c  ̂financí a na A 1 A schopnosti správně odhad- 
nout situaci. Štěstí však bu
de v něčem jiném.

Štír (24. říjen - 2 2 .  listopad)
Chcete svému okolí za 
každou cenu imponovat 
a to je zásadní chyba. Buď
te sví a brzy se objeví 
úspěchy a s nimi i vytouže
ná popularita.

Střelec (23. listopad  -  21. prosinec) 
Vaše aktivita je mnohostran- 

#  ná> ale poněkud zmatená. 
Šetřete síly a čas a zaměřte 

» se prozatím na jeden cíl. Pak 
se ukáže, co dělat dál.



Frezident Václav Havel byl se zkouškou své 
divadelní hry Zahradní slavnost spokojen

a zatáhnout vás do podezře
lých záležitostí? Vaše intui
ce vás bohužel neklame.

VLČICE -  Velmi spokojen byl podle vlastních slov prezident 
Václav Havel poté, co zhlédl v sobotu večer na louce u své chalu
py na Hrádečku veřejnou zkoušku své hry Zahradní slavnost, 
kterou v současnosti zkouší amatérské Divadlo Na tahu. Premié
ra inscenace, jejímž režisérem je Andrej Krob, bude letos 1. li
stopadu v pražském Divadle Na Zábradlí.

Václav Havel řekl po předsta- nost dosud pouze četl, ale nevi-
vení hercům, že ho potěšilo, že 
již tři měsíce před premiérou 
ovládají až »na dvě zaškobrtnutí« 
celý text hry. Představení se mu 
podle jeho slov líbilo a skutečně 
se po celou dobu srdečně bavil 
a mnohdy se neubránil hlasitému 
smíchu. Na prezidentském prakti
káblu, kde seděl, mu společnost 
dělala jeho fenka knírače Ďula.

Václav Havel po představení 
připomněl, že Zahradní slavnost 
napsal sice už před 35 lety, tedy 
v době, kdy byl trochu někým j i 
ným než dnes, ale přesto se do
mnívá, že i nyní je  možné se set
kat s lidmi, kteří jako by stále 
vycházeli z myšlenek Zahradní 
slavnosti.

Ministr vnitra Jan Ruml, který 
se představení účastnil jako host 
a divák, uvedl, že Zahradní slav-

děl ji  inscenovanou na jevišti. 
V této souvislosti požádal před
běžně herce Divadla Na tahu 
o šestnáct lístků na premiéru. 
Bylo by pěkné, kdyby v první řa
dě seděla celá česká vláda, dodal 
ministr Ruml žertem.

Součástí sobotního divadelní
ho podvečera byl i druhý ročník 
udílení »prestižní ceny Divadla

Na tahu« -  Dřevěného Andreje. 
Jejím letošním laureátem se stal 
režisér Ladislav Smoljak. Cenu, 
dřevěnou plastiku, jejímž auto
rem je  Jan Hraběta, mu předal 
sám držitel ocenění z loňska 
Václav Havel.

Údolí mezi chalupou preziden
ta Havla a chalupou režiséra An
dreje Kroba, kde se sobotní »di
vadelní slavnost« konala, je  již 
tradičním místem podobných ak
cí. V loňském roce se zde konala 
zkouška Havlovy hry Žebrácká 
opera. »Je to údolíčko, které má 
vlastní genius loci,« poznamenal 
tehdy prezident Havel.

Rekord v délce hry na klavír
Hrát bez přestání dvacet pět hodin na klavír vydrželo o víken
du několik desítek nizozemských hudebníků. Jedná se pravdě
podobně o světový rekord, který bude zapsán do Guinnessovy 
knihy rekordů. V hlavním městě Nizozemska Amsterodamu to 
oznámili organizátoři klavírního maratónu. Vytrvalostního 
hraní na klavír se úspěšně zúčastnili nejen profesionální hu
debníci, ale také mnozí amatéři a osobnosti, například manžel 
známé nizozemské princezny Margriet.

AVáhy (24. září -  23. říjen)
Obklopte se inteligentní] 

yjy J iy a poctivými lidmi a zvlád-
41* 4|* nete toho dnes mnohem

víc, než kdybyste se museli- ' 
se vším poprat sami!

Štír (24. ř íjen - 2 2 .  listopad)
Kroťte své projevy nespo- 
kojenosti a neútočte na ty, 
kteří za nic nemohou. 
Všichni vám půjdou ochot
ně vstříc, ale musí jim být ^ 
jasné, o co jde.

Střelec (23. listopad -  21. prosinec) 
Opusťte své konvenční 
způsoby a pohodlný do- 
m°v. Jestli chcete udělat 
díru do světa, musíte se vy- 
bičovat k odvážným akcím 
a náročným změnám.

Kozoroh (22. prosinec -  20. leden) 
Neústupnost a tvrdohlavost 
bude dnes na místě. Nedej- 

4 H E t  te se zastrašit žádnou auto
ritou ani odradit neochotou 
řadových pracovníků.

Vodnář (21. leden -  19. únor)



STR A N A  Č T Y Ř I J  ‘ K U L T U R A

Divadlo Na tahu zůstává věrné Havlovi
S t a r é  M ě s t o  - Premiéru 

Zahradní slavnosti Václava Hav
la uvede zítra v Divadle Na zá
bradlí Divadlo Na tahu, amatér
ský divadelní soubor, který se už 
jedenadvacet let specializuje na 
Havlovy absurdní hry. Zatímco 
za minulého režimu, kdy byly 
Havlovy hry oficiálně zakázány, 
je  soubor nejčastěji předváděl na 
Hrádečku, v posledních pěti le
tech s nimi Divadlo Na tahu čas 
od času vystupuje na scéně Di
vadla Na zábradlí. Zde ostatně 
režisér divadla Andrej Krob, teh
dy ještě jako kulisák, v 60. le
tech Havla poznal. Právě v tom
to divadle a pro toto divadlo hra 
před třiatřiceti lety vznikla.

Krob nesouhlasí s názorem, že 
Zahradní slavnost je  poplatná do

bě svého vzniku. "Když si zapnu 
televizi, nemám zrovna dojem, 
že by fráze z našeho života zmi
zely. Jistě, za totality padaly na 
úrodnější půdu, cítili jsme to 
všichni kolem sebe tak mocně, 
až to působilo dojmem, že fráze 
si vytvořily vlastní svět. Hlavní 
hrdina Havlovy hry Hugo Plů
dek je ale člověk, který umí frá
ze používat s kombinační schop
ností šachového hráče. Často si 
Havlovu hru o devalvaci slova 
připomenu, když poslouchám na
příklad projevy republikánů v 
parlamentu," řekl Krob.

Krob sice angažoval pro jednu 
z rolí nového nastudování Havlo
vy hry Doubravku Svobodovou, 
ředitelku Divadla Na zábradlí, to 
je  však spíš výjimka potvrzující

pravidlo, že zásadně pracuje s 
neherci. "Nepotřebuji žádné stu
dované herce, nehledám ani žád
né představitele psychologického 
herectví, chci jen čisté lidi se záj
mem o hru. Občas slyším názor, 
že text naši herci jen odříkávají, 
ale člověk přece taky většinou 
neklade své city na stůl, vždycky 
tu zůstává něco skryto, co ten 
druhý musí dešifrovat," vykládá 
režisér svůj přístup k Havlovu 
textu a jeho interpretaci.

Krob i v současnosti pokraču
je v hledání neherců. Nenachází 
je  však na ulici, ale v divadlech, 
často mezi kulisáky, z nichž sám 
vyšel. Tvrdí, že například Divad
lu Járy Cimrmana tak našel už 
nejednoho dobrého herce.

MARTINA KLAPALOVÁ

H erci D ivadla Na tahu D oubravka Svobodová, P etr R eidinger a P etr Tafoun  
hry Václava Havla Zahradní slavnost
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