
 

rozhovor / 
ředitelka přehlídky
Máme za sebou 39. ročník 
přehlídky, který byl v mnohém 
převratný. Nejenže byl o den 
delší, ale přinesl divákům každo-
denní tištený zpravodaj, po před-
stavení besedy se soubory             
a především program, který do 
poslední položky přilákal do divad-
la návštěvníky. Jak letošní ročník 
vidí těsně po jeho skončení 
ředitelka přehlídky Dita 

Krčmářová? 
Na to se 
zeptal 
Marek 
Douša ze 
serveru 
vybezek.eu.
Jaké to 
Dito teda 
vlastně 
letos bylo?
Bylo to 
krásný. 
Letos, stej-

ně jako už vloni, přehlídku zdobila 
vysoká návštěvnost. Počítám          
v průměru stodvacet lidí na jedno 
představení, což je úžasné. Týká 
se to třeba i náročnéhoho před-
stavení Bubny v noci Bertolda 
Brechta (BodyVoiceBand Praha), 
které se odehrávalo, ne úplně 
tradičně, v aréně, ale i třeba před-
stavení Život nedoceníš (Radio 
Ivo), které se odehrálo v salonku 
divadla. A nejen že diváci dorazili, 
ale vystoupení u nás si pochvalo-

vali i hrající divadelníci. Chválili si 
obecenstvo i festival a mnozí by tu 
rádi hráli znovu, což nás samo-
zřejmě těší. 
Bude se přehlídka dále rozrůs-
tat? 
Hrálo se od úterka do soboty, 
někdy i tři představení za den a já 
myslím, že si to pondělí necháme 
volné. Nakonec musíme všichni 
chodit taky do práce. A teď už 
můžu říci, že jsme se trochu té 
délky báli, ale všechno dobře 
dopadlo. Největším strašákem byl 
čtvrtek, ale ani ten neznamenal 
žádný propad.
Takže radost?
Ano. A víš z čeho já mám největší 
radost? Z toho, kolik se prodalo 
permanentek. Z toho, kolik lidí 
chtělo vidět všechna představení. 
Kluci se se mnou sázeli, že jich 
nebude víc než čtyři, a bylo jich 
jedenáct! A to znamená, že lidé se 
na přehlídku těší, že sem rádi 
chodí a že chtějí vidět všechno! 

Listy podzimní 
Průměr 120 lidí na představení, úžasné!
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„Přikryj mne dnešními novinami, anebo čímkoli, co šustí. Chci spát a nechám si zdát, že kolem je listí podzimní.”
M. E. Kyšperský

Lidé skandovali, soubor byl v euforii a nechtěl domů

reportáž z Príbehu z Maconda
Po nabitém dni patřil závěr 
přehlídky předpremiéře hostu-
jícího souboru ze Slovenska          
s adaptací Márquezova věhlas-
ného románu Sto roků samoty. 
Príbeh z Maconda je příběhem 
rodu Buendiů a jejich města. 
Epické vyprávění, které se klene 
přes více genererací, je zároveň 
vizuálně emotivní férií. Již při 
čtení Márquezova románu 
zjistíte, že nejde úplně o to, jakou 

postavu           
v magickém 
příběhu právě 
sledujeme. 
Jedná se       
o sled 
různých příčin              
a následků 
lidského jed-
nání, ať se 
jedná o re-
voluce, války 
nebo „pouze 
a jen” o lásku. 

Divadelní inscenace pak v mno-
ha ohledech odráží magický rea-
lismus knižní předlohy. Scéna 
působí imaginativně, snově, 
rekvizity fantazijně, kostýmy  
úchvatně. Jsou používány 
kouřové efekty, zvukové exploze, 
ba dokonce kouzelnické triky, 
například ten se samovolně se 
hýbající pytlovinou, kterou prý 
unáší mravenci. Slet obrazů 
člověka uhrane. Príbeh z Ma-

conda je velký opus s dětskou 
duší a Českolipský divadelní 
podzim může být hrdý na to, že 
jej měl ve svém programu. Stejně 
jako mohou být herci z Prievidzi 
hrdí na svou předpremiéru, která 
měla dle nich ledasjaké mouchy. 
To však divák neviděl.                 
V závěrečné diskuzi v salonku se 
pěla chvála a mluvilo se o kráse. 
Myslím, že organizátoři museli 
mít radost, že právě tímto před-
stavením, touto ukázkou nád-
herné divadelní imaginace, byl 
39. ročník zakončen. 
Souboru se nechtělo po před-
stavení domů, dle jejich slov se  
v České Lípě cítili dobře. Jejich 
počáteční rozčarování                    
z návštěvnosti (přišlo cca 100 
lidí), bylo nahrazeno energií                   
z českolipského publika, které 
nejen při tomto představení 
ukázalo, že mu divadlo dělá ra-
dost a chce se jím nechat bavit              
a unášet.

Parta organizátorů při 
slavnostním zakončení 
39. ročníku.  
S nožem v ruce ředitelka 
přehlídky Dita Krčmářová            
a předseda DK Jirásek 
František Zborník.

Jak mohl     
vypadat 
letošní divák? 
Divák 39. ročníku byl, 
podle internetové an-
kety uspořádané po 
konci přehlídky, 
Českolipan, který nebyl 
na ČDP rozhodně 
poprvé. Bylo mu             
v průměru kolem 33        
a moc se mu líbil 
letošní vizuál v modré 
barvě s podzimními 
listy a růžovou číslicí 
39 od malaholka.cz. 
Byl velmi spokojený        
s tím, že přehlídka trvá 
pět dní v kuse a ne-
chodil jen kvůli po-
zvaným souborům            
a hrám, ale i kvůli svým 
přátelům, atmosféře,        
a také proto, aby pod-
pořil pořádající soubor 
DK Jirásek. Mohli jste 
ho spatřit, jak si před 
představením čte Listy 
podzimní (nebo si je 
odnáší v podpaží 
domů) a naopak po 
představení jste ho 
vídali v salonku, jak 
dává zpětnou vazbu 
vystupujícímu souboru 
a dozvídá se rozšiřující 
informace o hře.
Z programu si nemohl 
nechat ujít zahájení 
přehlídky s domácím 
souborem a páteční 
dvojprogram. Věděl 
totiž, že nemá v týdnu 
moc času, tak si musel 
vybírat. Nakonec mu to 
ale nedalo a podíval se 
i na všechna ostatní 
představení. Nejvíce 
nadšený byl z Upoko-
jenkyň V. A. D. Kladno 
a Príbehu z Maconda 
od slovenských hostů. 
Moc nás těší, že náš 
divák plánuje, že přijde 
i příští rok a už teď se 
nemůže dočkat. Z toho 
jsme nadšeni                  
a srdečně děkujeme!

Inscenace Príbeh        
z Maconda sklidila 

velké množství klad-
ných ohlasů. Po 

skvělých hereckých 
výkonech především 
díky své nápaditosti   

a divadelní imaginaci.



39. ročník 
slovy         
majitele 
permanentky 
Českolipský divadelní 
podzime, děkuji! Byl to 
úžasný týden. Když včera 
dozněla slovenčina               
z „javiska“, bylo mi trochu 
smutno – že končí Príbeh        
z Maconda i celý ČDP. 
Rozšířilo mi to obzory            
i zážitky. 
Zopakoval jsem si leccos           
o revolucích (francouzské 
a sametové v Maratovi         
i VŘSR v Brechtovi), 
možná vůbec poprvé jsem 
zažil hlediště na jevišti, 
připomněl jsem si Eukli-
dovu větu o výšce troj-
úhelníka a lámal si hlavu 
nad tím, jakou „pojistku“ 
pro eutanázii bych si dal já, 
viděl jsem Freddieho         
u stánků na levnou krásu, 
nutil jsem vlastní fantazii, 
aby mi v hlavě vytvořila 
obrázek, jak asi vypadá 
kříženec bažanta a pudla 
(a představoval jsem si, jak 
mi sám skočí do tašky, 
kterou jsem vyhrál za 
správnou odpověď hned 
první den festivalu).               
A nakonec jsem se bavil 
nad úžasnými slovenskými 
kouzly se scénou, kochal 
se nad Krásnou Remedios 
a litoval, že to nejsem já, 
kdo visí v síti nad její spr-
chou. Když se na jevišti 
začala sama od sebe po-
hybovat pytlovina, vzpo-
mněl jsem si na Příběhy 
obyčejného šílenství, kde 
hlavnímu hrdinovi obživla 
peřina. 
Smekám před Divadelním 
klubem Jirásek Česká Lípa 
za všechno, nejvíc za 
takové malé i větší věci 
navíc, za tu pěnu okolo, 
třeba fakt vynikající Listy 
podzimní, za fotku z po-
laroidu, za soutěže, za ty 
diskuse. 
A nejvíc mě potěšila Dita 
Krčmářová, když oznámila, 
že Divadelní klub Jirásek 
chce vozit představení         
i v průběhu roku. Takže 
opět beru Ditku za slovo        
a těším se. 

Michal Polák

reportáž z dopoledního               
a odpoledního bloku
Během soboty nebyl v divadle čas 
na oddych. Kromě divadel pro 
děti i dospělé si mohli návštěvníci 
také zatančit.
Worskhop Street dance

Tomáš Smička je choreograf             
a tanečník, který má nejen              
v kruzích Street dance své jméno. 
I proto se sobotního rána sešly na 
prknech Jiráskova divadla desítky 
příznivců, kteří chtěli znát základy 
tohoto tance nebo se chtěli           
s Tomášem potkat osobně            
a rozšířit své znalosti. Uvolněná 
nálada celého dopoledne 
vykrystalizovala v internetové 
video, které vzniklo pro účely 
podpory Terky Bufkové v soutěži 
StarDance. Českolipská rodač-
ka totiž Tomáše na Divadelní 
podzim doporučila. Video je ke 
zhlédnutí na facebookových 

stránkách DK Jirásek. 
Pračlovíček dětem
Po obědě patřilo divadlo dětem. 
Takřka zaplněné divadlo se přišlo 
podívat na hravou inscenaci         
O pračlovíčkovi. Fantazijní před-
stavení zaujalo nejen děti, ale          

i jejich rodiče. Plným 
právem amatérské 
Divadlo Tramtarie 
sklízí s tímto před-
stavením úspěchy        
i za hranicemi naší 
republiky. Kdybyste 
viděli to množství 
spokojených rodičů 
a rozesmátých dětí 
opouštějících divad-

lo…
Rozhlasová hra
Při třetím bodu programu se di-
vadelní dění přestěhovalo do sa-
lonku, v němž se v odpoledních 
hodinách odehrálo živé provedení 

rozhlasové hry Radia Ivo Život 
nedoceníš. Filmař a hudebník 
Petr Marek a herec Marián Moštík 
ve svém improvizovaném před-
stavení, které vzniká teď a tady, 
za pomoci hudebních podkladů, 
ruchů, zvuků, malé zvukové 
aparatury s mikrofony a přede-

vším bez scénáře, vytvořili pro 
plný salonek jedinečné a atmos-
férické představení z prostředí 
fary v Sudetech. Komediální hra   
o církevních pozemcích, duchách 

minulosti i o záchraně 
magnetofonu přiškva-
řeného ke kravímu ve-
menu nebyla předem 
připravena, proto bylo za-
jímavé sledovat oba herce, 
vypravěče a zvukaře              
v jednom, jak místy jeden 
druhého odbourávají právě 
vymyšleným 
pokračováním příběhu.

Poslední den se tančilo se, hrálo i improvizovalo

Ptáme se     
diváků:  
Co Vás letos 
na přehlídce 
potěšilo?  

„Rozhodně úroveň 
uváděných představení     
a pestrost programu.” 

„Príbeh z Maconda byl 
úúúúžasný!!! Družba se 
Slováky a atmosféra           
v salonku při afterparty 
byla skvělá.” 

„Profesionálně působící 
propagace včetně 
množství propagačních 
předmětů.” 

„Diskuze, počet před-
stavení, příjemná atmo-
sféra a návštěvnost.” 

„Výstava Marka Douši ve 
foyer byla velmi 
zábavná.” 

„Pianista v salonku (Hon-
za Suchý) o poslední 
noci byl skvělej.”  

„Organizační zajištění, 
výběr vystupujících, 
nabídka doprovodného 
programu, hra domácího 
souboru, atmosféra            
a dobrá nálada.” 

„Cena permanentky.” 

„Každodenní Listy podz-
imní, které jsem vždy 
přečetl úplně celé.” 

„Úroveň grafiky, výstava 
ve foyer, příjemná at-
mosféra v salonku a za-
řazení Radia Ivo do pro-
gramu považuji za super 
věci!” 

„Potěšil mě neuvěřitelně 
pozitivní přístup orga-
nizátorů, jak je tomu 
ovšem každým rokem.” 

„Potěšil rozsah předhlíd-
ky. Stal se z ní velký fes-
tival.” 

„Společné dojezdy 
účinkujících a diváků          
v salonku.  Musím příště 
chodit častěji.” 

„Diskuze se souborem  
po představení byly fan-
tastickej nápad.” 

„Vyprofilování přehlídky 
na alternativní nabídku 
českolipskému divákovi 
k městskému programu. 
Bohužel jinou možnost, 
jak poznat jiné formy 
divadla v České Lípě 
divák nemá. Víc 
takového.”

Tanečníka Tomáše Smičku si nešlo nezamilovat 
– výborný lektor s kamarádským přístupem. Pračlovíček okouzlil děti i rodiče 

a nepotřeboval k vyjádření slova.

Dva herci Radia Ivo přednesli improvizovanou 
rozhlasovou hru pro plný salonek.

Zakončení 39. ČDP

Diskuze po Príbehu…

Výherci SMS soutěže

„Děda všech”

Přijel i ředitel FEMADu

Pianista Honza Suchý


