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Slovo ředitele
Vážení současní 
i budoucí abonenti, 
milí diváci šumperského 
divadla, 
… těžký rok a půl pro všechny a bezmála dvě 

sezóny pro nás. Je asi potřeba hledat za 

každou cenu pozitiva. Jakákoli. I sebemenší. 

A my hledali. A našli. Více než kdy jindy si 

vážíme toho, že můžeme dělat divadlo. Složitá 

doba nás naučila vážit si, respektovat, sdílet, 

rozvíjet se, přizpůsobovat, bojovat, 

nebo třeba jen pracovat s mikrofonem či 

kamerou. Posouváme své limity. Také jsme 

mnoho věcí nechápali, štvaly nás, mnozí z nás 

jsme o hodně přišli. Ale vše bylo, je a bude 

v našich rukou. Takže co už…

… jedeme dál. Silnější a s ještě větší chutí hrát. 

A ač to zní jako sebevětší klišé - jsme připraveni 

a těšíme se na další sezónu. Záleží nám na ní, 

poněvadž nás čeká sezóna Těžkého kalibru. 

Sezóna sedmdesátá. Kulatá. Jubilejní. 

Plná dobrého divadla. Snad. To se totiž 

nikdy dopředu neví. 

Dostává se Vám do rukou naše nejdůležitější 

tiskovina. Novinový bulletin předplatného, 

prostřednictvím něhož Vás zveme do našeho 

divadla. Jistě, potřebujeme Vaši přízeň, pomoc 

v podobě zakoupení si abonmá. Potřebujeme 

ale i Vaši radost, smích, potlesk. Co víc si 

divadelníci mohou přát. Potřebujeme vědět, 

že kultura bude, že z Vašich životů nezmizí.

Celé předplatné, celou příští sezónu jsme 

s dramaturgem postavili na velkých hereckých 

příležitostech, na výjimečných titulech 

a v neposlední řadě rovněž na vynikajících 

režisérských osobnostech! Právě režiséři, 

skrytí v přítmí sálu v dnech premiér, jsou 

ti, kteří udávají tempo a směr divadelního 

kumštu šumperského divadla.

A jelikož vstupujeme do sezóny významné, 

je i tento bulletin v mých očích významný, nový, 

čerstvý, udávající směr. Tak ať se Vám líbí. 

Závěrem bych chtěl popřát nám všem, abychom 

mohli co nejdříve zase beze strachu a s klidem 

usednout ke kultuře. 

Matěj Kašík
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Slovo dramaturga
Každé povolání může způsobovat určitý typ 

deformace. Jistě to znáte z práce. U dramaturga, 

který má zodpovídat za vyváženost repertoáru, 

je to potřeba, aby jednotlivé věci dávaly smysl 

samy o sobě, ale i společně, jedna vedle 

druhé. Co divadlo, to jiný plán, jak toho docílit. 

V šumperském divadle chceme oslovovat co 

nejširší publikum napříč věkovými skupinami. 

Samozřejmě, ruská klasika z devatenáctého 

století bude mít patrně odezvu u trochu jiných 

diváků než „hrádkový“ příběh kluka, který 

za zvuku rockové muziky ukradne s kamarádem 

auto a zamiluje se do holky ze smetiště. Ale i tak 

chceme, aby každý titul měl potenciál oslovit 

kteréhokoli diváka, stejně jako kritickou obec, 

protože naše nazkoušené či teprve chystané 

inscenace mají potenciál vyrazit i za hranice 

Šumperka a poprat se o své místo na české 

divadelní mapě. A to takovým způsobem, 

abychom nepřišli o šumperského příznivce, 

kterému chceme zůstat věrní. Však mu 

mnohé dlužíme. Chystáme pro něho sezónu 

s podtitulem 70: Pořádný kalibr. Na herce 

a vůbec na nás všechny čekají obrovské 

výzvy. Ať už je to modernizace krásného textu 

Strýčka Váni, Frankenstein, o němž slyšel každý, 

ale který i přesto nabízí nevídané množství 

témat a výkladů. Bez roucha, které je oslavou 

hereckého povolání nebo Kdo je tady ředitel?, 

skandinávská komedie, jejíž filmová předloha 

patří do zlatého fondu evropské kinematografie. 

Pořádný kalibr plánujeme také v rámci pohádky. 

Udělat na jevišti Hobita, k tomu není potřeba 

příliš slov. A pozadu nezůstane ani Hrádek, 

krásný prostor, který potřebuje pořádně oživit, 

o což se postará hra Čik: Jízda tvýho života. 

Tato adaptace dobrodružné knížky bude divadlo 

i koncert zároveň. Protože co by to bylo za 

oslavu bez živé muziky? O to, aby vše fungovalo, 

se postarají špičkoví čeští režiséři, jakož i jejich 

mladí talentovaní kolegové. Závěrem doufám, 

že na konci sezóny budeme mít dobrý pocit, že 

jsme naší prací vytvořili nejen smysluplný celek, 

ale i nezapomenutelné detaily, které nám všem 

zůstanou navždy v paměti. Jako dramaturg 

si koneckonců nic jiného přát nemohu.

 
Michael Sodomka

02



Jaký divadelní 
zážitek se vám 
vryl do paměti?

1

Dana 
Růžičková

1  Pokaždé mě dostane divadelní sen, kdy v nějaké 
inscenaci hraji hlavní úlohu. Bloudím po divadle, nejsem 
schopna trefit na jeviště. Do toho navíc neznám svůj text 
ani spoluhráče. Ti pak hrají něco úplně jiného, než se 
nazkoušelo.

2  Vybavuji si atmosféru pěší zóny před divadlem, která 
byla jako v Chorvatsku na Korse. Krása!

3  Vidím se s batohem na zádech, jak táhnu světem.

Ladislava 
Jančíková

1  Moji rodiče jsou zapálení ochotníci. Takže mě od 
útlého věku brávali s sebou na všelijaká představení, 
kostýmovky nebo popremiérové mejdany. Dodnes 
mám před očima atmosféru prostějovského divadla, 
kde jsem s otevřenou pusou sledovala ten divadelní rej. 
Pocit, který jsem měla, ten nikdy nezapomenu. Vůně 
líčidel, zatuchlých kostýmů, cigaret a chlebíčků z bufetu. 
Vždycky mi přišlo neuvěřitelné, že herec je v zákulisí 
sám za sebe se svými problémy nebo radostmi… a stačí 
udělat pár kroků, překročit tu pomyslnou stěnu mezi 
zákulisím a jevištěm, a najednou je herec někým jiným. 
Přitom ta hranice je tak tenká.

2  Vím, že bylo jaro a byl hrozně pěkný, slunečný den. 
Takže to dopadlo tak, že jsem si někde (asi hned na 
nádraží) koupila kávu a většinu volného času strávila tím, 
že jsem se motala po Hlavní třídě a po „Točáku“ a fotila si 
ty krásný budovy a různý vitríny a výlohy, který mi přišly 
hrozně undergroundový a dobrý.

3  Přála bych si, abych v těch sedmdesáti letech byla 
pořád alespoň částečně fit a měla na repertoáru 
jako herečka ještě pár her. Bydlela bych s manželem 
v nějakém domku, kde by pobíhalo hrozně moc vnoučat 
a klidně už i pravnoučat, třeba nějaký pes nebo kočka 
a bylo by tam veselo. To by mi bohatě stačilo.

Olga 
Kaštická

1  Okno při Marii Stuartovně. Hrála jsem Alžbětu anglickou 
a správný text jsem si vzpomněla až po cestě z jednoho 
konce jeviště na forbínu. To už bych zažít nechtěla. 
Byla jsem v tom sama a nikdo mi nemohl pomoct.

2  Z autobusového nádraží do budovy divadla 
to nebylo daleko. Smlouva byla podepsaná, 
tak žádný stres. Byl to pohodový začátek.

3  To bude zanedlouho. Nejlepší by byly Seychely 
nebo něco blízko Portugalska.

Eliška 
Navrátilová

1  Je pro mě dost těžké vybrat jenom jeden. Dovolím 
si vybrat představení Pan Polštář v BuranTeatru, 
ve kterém jsou zvládnuté absolutně všechny role. 
Vyzdvihnout nelze žádnou. Další je výkon Terezy 
Groszmannové v roli Hester Swanové v představení 
U kočičí bažiny a Evy Novotné v představení Hana. 
Oba výkony mi přišly výjimečné díky psychologickému 
zpracování obou postav.

2  První hodina v Šumperku byla hektická, protože jsem 
jela na konkurz z Itálie. Bohužel se na mě čekalo, jelikož 
mi nenavazovaly spoje. Ale jinak jsem ráda i za tu 
hektickou část. Možná mi pomohla k tomu cítit se dobře, 
nestresovat se a konkurz si užít.

3  70 let je dost daleko a vše se do té doby může 
změnit. Ale první myšlenka, co mě napadla, je taková 
typická, odpočinek. Sedět ve svém domě na zahradě 
v houpacím křesílku a kouřit cigaretu nebo doutníček. 
K tomu pít kvalitní whiskey s ledem. Zní to hodně 
chlapsky, ale představa je to nádherná.

Jaká byla vaše 
první hodina 
v Šumperku?

2

Hana 
Vonzino

1  Když zabrousím do šumperských vod, tak to asi byl 
Zánik samoty Berhof - skvělé představení! Režijně, 
herecky, hudba, scéna… prostě kompletně velmi silné! 
A můj osobní je role Slávky v Měsíci nad řekou pod 
režijním vedením Karla Bryndy během mého působení 
v Českém Těšíně. A tamtéž role Loly v Čapkově 
Loupežníkovi. Maličká role, ale s režisérem Alexandrem 
Postlerem se mi na ní moc hezky pracovalo. Obě role 
jsou mému srdci blízké.

2  To už je dávno! Přijela jsem do Šumperka podepsat 
smlouvu na mé první angažmá po konzervatoři. 
V ředitelně mě přijal tehdejší pan ředitel Luděk Forétek 
spolu s kmenovým režisérem panem Františkem 
Čechem a dramaturgem Tomášem Steinerem. 
Byli to úžasní pánové, což se mi později mnohokrát 
potvrdilo. Já byla rozechvělá, nadšená, plná ideálů 
a představ, všechno bylo krásné a zalité sluncem. 
Obrazně i doslova.

3  A v 70? No, to bude za chvíli! Tak snad na jevišti, 
u inspicientského stolku, v nápovědní boudě?

Jan 
Hönig

1  Vybavuji si Broučky, které inscenoval soubor Racek 
v Otrokovicích. Zajímavé je, že v Čechovově Rackovi 
jsem absolvoval hereckou VOŠ ve Zlíně. Ještě zpátky 
k Otrokovicím: pamatuji si odtamtud specifickou vůni 
dřeva. Koneckonců šlo o staré loutkové divadlo. A v roce 
97 ten dům spláchla řeka Morava.

2  To bylo moc hezké. Šel jsem pěšky z Čenkovic 
s batohem a v Šumperku si dal první pivo v restauraci 
U Dopity. Naproti jsem hned vybral veterináře pro svou 
fenku Marion. A pak jsem šel do divadla.

3  Budu správce horské chaty. Ale jen o víkendech! 
Od pondělí do pátku budu odpočívat.

Jan 
Šťava

1  Určitě to bude muzikál Mozart! v Městském divadle 
v Brně. Nejsem si jistý proč. Možná proto, že to byla 
první věc, kterou jsem viděl po nástupu na konzervatoř. 
Možná proto, že to byl první muzikál, který jsem viděl 
naživo. Nebo možná proto, že to bylo prostě super. 
Skvělá muzika, skvělé výkony. Anebo to byla souhra 
všech tří zmíněných důvodů.

2  Na svou první hodinu v Šumperku si nepamatuji tolik 
jako na dvě hodiny před tím, než jsem do Šumperku 
dojel podruhé. Jeli jsme totiž s Adamem Jourou 
(tehdy rivalem, ale přítelem a dnes už i kolegou) v jeho 
škodovce (nebo spíše jeho táty) a minimálně dvakrát 
jsme se málem vybourali. Takže pochopíte, že když 
uniknete po cestě do Šumperku dvakrát hrobníkovi 
z lopaty, není první hodina v Šumperku tak významná.

3  Až mi bude 70? Vždyť já ani nevím, kde se vidím zítra. 
Ale asi ideálně někde v klidu, na okraji nějakého 
města, na zahrádce, v altánku, se svou ženou a přáteli, 
s vínkem a lahodným občerstvením a nějakou příjemnou 
deskovkou. Anebo se budu v divadle horko těžko snažit, 
abych na stará kolena dostal aspoň tu jednu Thálii. 
No… uvidíme.

Adam 
Joura

1  Rozhodně moje první představení na prknech 
šumperského divadla. Hrál se zrovna Vinetůůů!, 
kde jsem začal alternovat, a pamatuji si, že jsem byl 
v obrovském stresu. Zapomněl jsem si nachystat 
polovinu rekvizit, takže celé představení bylo dost 
chaotické. Naštěstí se díky velké podpoře kolegů 
podařilo představení dotáhnout ke zdárnému konci.

2  První hodinu v Šumperku jsem strávil hledáním 
divadla cestou z vlakového nádraží. Vzhledem k mé 
neschopnosti orientovat se v novém prostředí mě 
tato výprava stála spoustu času a nervů, ovšem 
nakonec z toho byla krásná procházka po Šumperku.

3  Ideálně někde na chaloupce u lesa, 
kde bych si užíval klidné stáří.

Kde byste se 
ideálně viděli ve 
svých sedmdesáti 
letech?

3

Vít 
Hofmann

1  Nejde najít jeden nebo jen pár zážitků. Každá repríza 
každé inscenace se mi vrývá do paměti. Jen některé 
více, některé méně.

2  Plná zmatků a hledání divadla. Hned u nádraží jsem 
špatně odbočil a stále kroužil okolo Hlavní třídy, aniž 
bych na ni vstoupil.

3  V nějaké chalupě obklopený dětmi, 
vnoučaty a aspoň pěti kočkami.

Petr 
Komínek

1  Onen zážitek spočívá už jenom v tom, že se vůbec 
maličkost mého typu osmělila vstoupit na „prkna“!!!

2  Sál jsem prso své maminky. Jen si nemohu vybavit, 
zda levé či pravé. Nicméně zážitek to byl zásadní. 
Klaním se za něj a děkuji.

3  Předávat úžasnou divadelní nebývalost s přiměřeností 
mladé nastupující generaci.

Tři otázky
 pro herecký

 soubor

Znáte celý 
herecký soubor?
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Strýček 
Váňa

Ivan miluje Jelenu. Soňa miluje 
Michaila, ale Michail také 
miluje Jelenu. Jenže Jelena je 
vdaná za Alexandra. Alexandr 
miluje jen sám sebe. A nadto je 
otcem Soni. A švagrem Ivana. 
Přitom Jelena není matkou Soni 
ani sestrou Ivana. To je zmatek, 
viďte… A kolem neúprosně 
plyne život…
Jedna z nejslavnějších her Antona Pavloviče Čechova už více než sto 

let přitahuje divadelní tvůrce, kterým se neustále vyjevují nové a nové 

odstíny tragikomického textu o čtyřech dějstvích. Je naše práce zbytečná, 

anebo jednoduše musí být? A dočkáme se někdy uznání za své činy? 

Tyto a mnohé další otázky se pokusí zodpovědět historicky vůbec první 

šumperská adaptace Strýčka Váni.

Petr Štindl
Absolvent režie a dramaturgie na 
brněnské JAMU patří mezi nejosobitější 
české režiséry posledních patnácti let. 
Působil jako kmenový režisér brněnského 
HaDivadla a Městského divadla Zlín, ale 
s jeho prací se mohli seznámit příznivci 
mnoha dalších českých i moravských 
divadel. Tento režisér rád objevuje 
nové tituly a dává vzpomenout na ty 
pozapomenuté.  V posledních letech 
je asi nejvíce spjat s Klicperovým 
divadlem v Hradci Králové, kde připravil 
řadu originálních, divácky úspěšných 
inscenací. Šumperští diváci se s jeho 
prací mohli setkat již třikrát. V roce 
2009 zde režíroval Zánik samoty Berhof, 
o dva roky později Kočku na rozpálené 
plechové střeše a naposledy v roce 2017 
Mučedníka. Nyní se po čtyřech letech vrací, 
aby zde uvedl Strýčka Váňu.

Podle informací z webu divadelního 
archívu jste byl jako asistent již v roce 
1991 přítomen u inscenace Čechovova 
Višňového sadu v brněnském studiu 
Marta. Myslíte, že je pro Vás Anton 
Pavlovič nějakým způsobem osudový?

Nemyslím, že by byl osudový. Dokonce 
jsem se mu záměrně i vyhýbal, jakkoliv 
mi přijde zajímavý a inspirativní. Abych 
nebyl tím, kdo si prostě musí Čechova 
udělat. Ale situace k tomu jaksi nazrála, 
a ten text mi hodně říká a baví mě. Asi je 
to tím, jak širokou možnost interpretace 
jeho texty dávají.

Posledním šumperským nastudováním 
ruské klasiky je Racek z roku 2012. 
Jde tedy o relativně odvážný krok. Co 
byste vzkázal divákům, kteří váhají, zda 
navštívit tento titul?

Já v tom zas tak odvážný krok nevidím. 
Že se dělá jiný Čechov po skoro deseti 
letech? A proč by se měli diváci bát 
klasiky, ať už v jakékoliv podobě? 
Čechov je nesporná kvalita, já osobně 
ho stavím nad Shakespeara.

Do Šumperka se jako režisér vracíte 
po čtyřech letech. Čeká Vás výrazně 
obměněný soubor, myslíte, že jste se 
změnil také?

No ano. Jde o to, jestli k lepšímu. 
A pokud se pamatuji, soubor se 
tu obměňuje poměrně často, 
zvlášť ve své mladší části. Takže 
mě to snad nezaskočí.

04
Př

ed
pl

at
né

 2
1 

—
 2

2



Každý z nás alespoň 
jednou v životě zaslechl 
jméno Frankenstein. 
Většině lidí se 
v souvislosti s ním 
vybaví něco děsivého, 
hororového, tajuplného, 
nejlépe se šrouby v hlavě. 
Ale Viktor Frankenstein, 
to je především člověk 
z masa a kostí, podobný 
komukoli, koho můžete 
potkat na ulici.
Ambiciózní člověk s ušlechtilou myšlenkou toho, aby 

lidé zůstávali zdraví a nemuseli zbytečně umírat. Proto 

se rozhodne stvořit dokonalého člověka. Jde o dobrý 

záměr, nebo je to zločin proti lidskosti? A kdo je vlastně 

tím Frankensteinovým netvorem? Odpovědi na tyto 

a mnohé další otázky se pokusíme najít v původní adaptaci 

románu Mary Shelleyové vznikající přímo pro soubor 

šumperského divadla.
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Zetel
Absolvoval činoherní režii na brněnské 
JAMU. Se svými generačními souputníky 
byl u vzniku olomouckého divadla 
Tramtarie, zakládal též legendární 
brněnskou studiovou scénu BuranTeatr. 
Spolupracuje s řadou českých scén a je 
výrazně spjat se Slováckým divadlem 
v Uherském Hradišti, kde v letech 2015 až 
2020 působil jako ředitel. Většinu této éry 
strávil také jako umělecký šéf činoherního 
souboru. V současnosti se nejvíce věnuje 
pedagogické činnosti. Je proděkanem 
divadelní fakulty pro uměleckou činnost, 
vedoucím ateliéru muzikálového herectví 
a ředitelem mezinárodního divadelního 
festivalu Encounter. Šumperští diváci ho 
mohou znát díky režii Amadea. Frankenstein 
bude jeho druhým zdejším projektem.

Poměrně nedávno jsi zde v Šumperku 
režíroval Amadea. Z větší části zůstal 
tento soubor pohromadě dodnes. V jaké 
se podle Tebe nyní nachází kondici?

Nemám nejmenší tušení, v jaké kondici 
je dnes, po tom podivném roce, ale když 
jsme zkoušeli Amadea, byl ve výtečné 
formě. Krásně se nám pracovalo, 
a přestože já jsem s Amadeem velice 
spokojený, tuším, že potenciál souboru 
má limit podstatně výš. 

Proč jsi se rozhodl po dvou letech vrátit 
na místo činu?

Soubor. Téma. Město. Titul. V tomto 
pořadí. Jak říkám v předchozí otázce, 
stále máme se souborem cíle, kterých 
je možné dosáhnout, a věřím, že se 
nám to povede. Téma lidské touhy stále 
měnit svět, dělat jej lepším a tvořit něco 
nového, třeba dokonalého člověka 
v kontrastu s mojí vírou, že jediné, co 
člověk skutečně změnit může, je pouze 
a jedině on sám, mě přitahovalo vždy. 
Šumperk považuji za duševní lázně, je 
mi u vás opravdu pěkně. Frankenstein je 
parádní titul, tečka.

Frankenstein je notoricky známou 
filmovou postavou. V čem je pro Tebe 
„frankensteinovské“ téma lákavé?

Vidíme to dnes a denně kolem sebe, 
a to nejen ve zprávách, když v nich 
vystupují různí politici. Velké plány, 
velkoústá prohlášení, projekty, 
vize, zářná budoucnost, spousta 
hodnocení a názorů. Ale všichni 
vidíme, že ti lidé nejsou v pořádku. 
Emocionálně, duchovně ani morálně. 
Změnit svět, udělat jej lepším místem 
znamená především udělat lepším 
sebe. Stvoření umělého člověka z nás 
lepší bytost neudělá. Hra na boha z nás 
boha neudělá.
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Divácky vděčná komedie 
světoznámého dramatika 
Michaela Frayna nás zavede do 
divadelního prostředí. Nejdříve 
nahlédneme na poslední 
zkoušku před premiérou 
komedie „Sardinky, sardinky!“, 
poté máme šanci shlédnout 
padesátou reprízu této hry, 
a to velmi netradičně zezadu, 
ze zákulisí.
Co všechno se odehrává za kulisami? Kolik toho stihnou herci během 

představení prožít, aniž by o tom divák tušil? Krev, pot i slzy potečou 

z herců zájezdové společnosti, zatímco divák bude mít možnost vidět, 

jak se divadlo dá i nedá dělat, a že to vlastně někdy není jenom legrace. 

Legendární hra, která je zároveň holdem herecké profesi, se po téměř 

třiceti letech vrátí na prkna šumperského divadla.

nejúžasnější povolání na světě, když 
můžete během dne sedět na pavlači 
a zpívat, a první, čím jsem se chtěl stát, 
bylo hercem ŠUMPERSKÉHO divadla.

Co Vás přimělo přijmout nabídku 
na režii v rodném městě?

Je to svým způsobem splnění 
všech těch snů, které jsem popsal 
v předchozí otázce.

Bez roucha patří mezi divácky 
nejprověřenější komedie. V čem je pro 
Vás tento dnes již klasický text výzvou?

Je to čistá a dokonalá komedie o divadle 
a o lidech, kteří mu věnovali život. 
Znám ji z Činoherního klubu, kde ji hráli 

dlouhá léta ve své verzi. Viděl jsem 
ji inscenovanou v Londýně i jinde ve 
světě. A čím jsem starší, tím víc vnímám 
všechny její hlubší a bolavější odstíny. 
Ačkoli ta hra nic neztrácí na své zábavné 
rovině, je to pro mě geniální výpověď 
o velice zvláštním hořkosladkém životě 
u divadla, který jsem si kdysi právě 
tady v Šumperku zvolil a se kterou mi 
přijde ideální se po těch mnoha letech 
do rodného města vrátit. Když bude 
při nějaké repríze v hledišti sedět 
jeden jediný desetiletý chlapeček 
s pletenou kravatkou, kterého to 
představení nadchne tak, že tomuhle 
povolání zasvětí život, svůj úkol jsem 
v tu chvíli splnil.
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Ondřej Sokol
Populární filmový i televizní herec 
a moderátor, zároveň však také úspěšný 
režisér nejvíce spojený s pražským 
Činoherním klubem. Zde uvedl celou řadu 
vlastních překladů anglicky napsaných 
divadelních her, které jsou využívány napříč 
českou divadelní scénou. Je držitelem 
jak ceny Alfréda Radoka v kategorii 
Talent roku, tak prestižní ceny Thálie pro 
umělce do 33 let. Kromě řady dalších 
nominací je též laureátem Českého lva za 
nejlepší vedlejší mužský herecký výkon. 
Na DAMU se vydal právě ze Šumperka, 
odkud pochází. Že mu rodné město není 
lhostejné, dokázal realizací snímku Krásno, 
který se zde odehrává. Režie komedie Bez 
roucha bude první Sokolovou spoluprací 
s šumperským divadlem.

Stál jste někdy na prknech šumperského 
divadla coby herec?

Nestál. Ale coby dítě jsem 
o tom téměř denně snil.

Jste rodák ze Šumperka, kde jste 
chodil také do školy a pravděpodobně 
i navštěvoval divadlo. Vybavujete 
si nějakou vzpomínku spojenou 
s šumperskou scénou?

Moje maminka mě brala do 
šumperského divadla od velmi útlého 
věku. Opravdu. Bylo mi třeba deset, 
měl jsem na sobě mámou ušitou košili 
a hnědou pletenou kravatku z prodejny 
textilu naproti divadla. Vždycky jsem 
těžko chápal, jak je možné, že paní 
v pokladně má pár posledních lístků, 
a přitom nám říká, ať si sedneme, kam 
chceme, a v sále nás bylo asi třicet. 
Bylo to proto, že lístky byly prodané 
kulturním referentům do šumperských 
podniků, jenomže málokdy někdo reálně 
přišel. Ale mně to bylo jedno. Každý ten 
večer mi přišel jako naprostý zázrak. 
A blízko paneláku, kde jsme bydleli, 
byl ve Ztracené ulici herecký dům. 
A když jsme šli kdykoli kolem, tak tam 
na pavlači sedávali herci, hráli na kytaru 
a zpívali. A mně to přišlo jako naprosto 
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Ravn je schopný člověk. 
S několika málo kolegy založil 
IT firmu, která se pod jeho 
vedením stala špičkovou 
mezinárodní společností. Svou 
práci si ulehčuje tím, že 
všechna svá nepopulární 
rozhodnutí svaluje na osobu 
fiktivního ředitele, který 
údajně žije v cizině.
Jednoho dne se však ředitel musí ukázat, a tak Ravn najme neznámého 

umělce Kristoffera, aby mu před islandským multimilionářem zahrál šéfa 

úspěšného holdingu. Už to vypadá, že vše dobře dopadne, když v tom 

Kristoffera nečekaně spatří řadoví zaměstnanci, jimž měl zůstat navěky 

utajen. Tím začíná sled nevšedních komických událostí v divadelní 

adaptaci stejnojmenné filmové předlohy dánského autora Larse 

von Triera. Jeden z nejúspěšnějších evropských filmařů posledního 

dvacetiletí vytvořil divadelně vděčnou komedii z prostředí nadnárodní 

firmy, kde každý ředitel musí být tak trochu herec. Zároveň se zde zabývá 

řadou negativních vlastností současného člověka, jako je sobeckost, 

zahleděnost do sebe sama a neschopnost přijmout odpovědnost 

za vlastní činy.

Kdo 
je tady 

ředitel?
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Mikoláš Tyc
Absolvoval činoherní režii na pražské 
DAMU představením Kazimír a Karolína. 
Během studií si vyzkoušel zahraniční 
stáže v Řecku nebo USA, od ukončení 
školy pravidelně režíruje v českých 
i moravských divadlech. Jedná se o tvůrce, 
jehož životopis obsahuje plejádu žánrově 
různorodých titulů, které zinscenoval 
v divadlech různého zaměření. Výrazné 
inscenace z „velké činohry“ nastudoval 
s Městským divadlem Brno, v Jihočeském 
divadle nebo v Moravském divadle 
Olomouc. Zároveň se ale nevyhýbá ani 
menším studiovým projektům, působil 
jako umělecký šéf BuranTeatru, kde za 
režii inscenace Létající dítě získal Cenu 
Marka Ravenhilla 2014 (nejlepší česká 
divadelní inscenace nového textu). 
Zkušenosti má též s prací na muzikálech, 
což si vyzkoušel v Mladé Boleslavi nebo ve 
Slováckém divadle. Inscenace Kdo je tady 
ředitel? bude Tycovou první zkušeností 
s Divadlem Šumperk.

Hlavní postavou textu je herec, který 
musí předstírat, že je ředitelem. Musíte 
se v některých případech stylizovat i Vy 
při režírování?

Přiznám se, že jsem to v jednom divadle 
zkusil a předstíral jsem, že jsem až 
přehnaně drsný a nekompromisní 
režisér, asi aby herce motivovala 
samotná vláda „tvrdé ruky“. Dobří 
kamarádi z daného divadla mi ale 
po týdnu řekli, ať se na to vykašlu 
a ať ze sebe nedělám někoho, kdo 
ve skutečnosti nejsem – inscenace 
se nakonec povedla a já se ujistil, že 
nejlepší tvorba vyrůstá z otevřené 
a soustředěné spolupráce a na herce 
a před herci už teď radši nic nehraju.

Máte rád skandinávský humor a filmovou 
poetiku, která získává čím dál větší 
popularitu i u nás?

Ano, je to krásný kus Evropy a jsou to 
úžasní a nesmírně kreativní tvůrci. Loni 
jsem inscenoval v Jihočeském divadle 
román od Jonase Jonassona a za 
inspirací jsem jel na letní dovolenou do 
Dánska a Švédska (tehdy to šlo úplně 
jen tak) a bylo to úžasné. Skandinávské 
filmy a seriály jsou originální a ryzí, 
a i když jsou někdy surové, je v nich 
velká lidskost. A nezapomínejme ani na 
jejich literární a výtvarnou kulturu, no 
mám to tam moc rád!

Michal Zetel, Roman Groszmann, Adam 
Doležal a nyní Mikoláš Tyc… režiséři 
spjatí s brněnským BuranTeatrem. 
Dovedete již nyní odhadnout, proč mají 
„Burani“ tak blízko k šumperskému 
divadlu, kam se opakovaně vracejí?

Tak ona toto bude moje první 
spolupráce s šumperským divadlem, 
ale cítím, že zde panuje kolektivní tvůrčí 
atmosféra a to je při mé práci nesmírně 
důležité. Divadlo je vždycky výsledek 
společné spolupráce – a na prvním 
místě stojí herci. Takže se moc těším, 
až budu moci inspirovat já je a oni mě. 
A snad na sebe nebudeme muset 
nikdo nic hrát.
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Čik: 
Jízda tvýho života
Majk je totálně nudnej týpek. Kdybyste 
mu chtěli dát nějakou přezdívku, říkali 
byste mu zase jenom Majk - až tak je nudnej.
Jeho máma je úplně mimo a táta radši jezdí na „služební cesty“ se svou 

dlouhonohou sekretářkou. Majk je děsně zabouchlej do spolužačky, 

která ale ani neví, že existuje. A k tomu všemu se blíží prázdniny. Další 

nudný prázdniny v jeho nudným životě… Jenže to by se nesměl objevit 

Čik. Přistěhoval se kdoví odkud a k tomu šlohnul káru. Tím začala jízda 

jejich života: možná je chytnou, možná se o sobě něco dozví, možná se 

zamilují, možná udělají benzinku, možná se jejich životy promění v pořádný 

dobrodružství. Scénickej koncert kterej vás vyveze spolu s nimi.

Premiéra 19. 03. 2022

Hobit
Legendární fantasy příběh podle románu 
J.R.R. Tolkiena v divadelní verzi vhodné 
pro děti i jejich rodiče. Bilbo Pytlík 
je hobit, malý chlapík, který nikdy 
nevytáhl paty z domu.
Shodou okolností se ale vydá s čarodějem Gandalfem a trpaslíky 

na nebezpečnou výpravu, během níž musí prokázat, že má odvahu 

i důvtip. Divák se může těšit na všechny postavy z notoricky známého 

filmového provedení. Bilbo se bude muset vypořádat se zlobry, skřety, 

lesními elfy, Glumem i drakem Šmakem. Divadelní Hobit však není pouze 

vizuální podívaná s dokonale sehranými herci a loutkami. Je to kouzelný 

pohádkový příběh o překonávání překážek, a hlavně o tom, že i ten 

nejmenší človíček může dokázat velké věci.

Premiéra 23. 04. 2022

Jiří Liška
Jako dítě si přál být hercem, ale bohužel 
se neměl kde realizovat, a tak si založil 
v rodné vsi vlastní soubor. Zde si poprvé 
vyzkoušel režii. Tento obor později 
vystudoval na JAMU. Během studií 
realizoval texty Shakespeara, Brechta, ale 
i současného autora Yehezkela Lazarova. 
Právě s jeho hrou Iglú Liška zvítězil na 
mezinárodním festivalu v italském Spoletu. 
JAMU absolvoval představením Velký 
Gatsby v Divadle na Orlí. Jeho životní 
láskou jsou loutky a výtvarno. Rád tvoří pro 
děti a teenagery, na jejichž světě si váží 
svobody, fantazie, nadhledu a hravosti.

JAMU jsi absolvoval režií inscenace 
Velký Gatsby v Divadle na Orlí, což bylo 
poměrně megalomanské představení. 
Čik bude naopak komornější. Jaký 
přístup k divadlu je Ti bližší?

Čik bude komornější, ale pevně 
věřím, že i tak se nám z něj podaří 
udělat - jinými prostředky než tomu 
bylo u Gatsbyho - velkolepou show. 
Čik a Majk udělali ze svých nudných 
životů velké dobrodružství, a tak i my 

jsme schopni z „ničeho“ udělat „něco“. 
Mám rád totální divadlo, divadlo, kde 
se hraje, zpívá, je vizuálně zajímavé, 
výtvarné, prostě kde se snoubí 
všechny druhy umění.

Cílovou skupinou Čika bude 
mladší publikum. Pro koho všeho 
je ale představení určené?

Představení je určeno především 
teenagerům, ale své si najdou určitě i ti, 
kteří se nebojí vrátit do svých mladých 
rebelských let, prožít dobrodružství 
s dnešními „dětmi“ a podívat se na svět 
kolem také z jejich pohledu.

Jak bude podle Tebe fungovat 
spojení divadelního představení 
a hudebního koncertu?

Sám jsem se o to zatím nepokusil, takže 
to i pro mě bude jisté dobrodružství. 
Ve scénáři jsou časté odkazy na 
nejrůznější písně, které si Majk nebo 
Čik pouští v rádiu. My jim prostě to rádio 
uděláme naživo. A nejen to, my je do 
toho „rádia“ přímo i zapojíme.

Hana Marvanová
Absolventka činoherní režie na JAMU 
začínala v litvínovském divadle jako 
elévka. V rámci brněnské sklepní scény 
Mýdlo uvedla několik krátkých autorských 
inscenací, například představení 
Kontinuálně šťastná, které vyhrálo diváckou 
cenu na festivalu SÍTKO v roce 2015. 
Studium zakončila absolventskou inscenací 
Gogolových Hráčů, která reprezentovala 
školu na mezinárodním festivalu 
ENCOUNTER 2017. V letech 2017 až 
2020 spolupracovala s Městským divadlem 
v Mostě, pražskou konzervatoří, zlínskou 
VOŠkou, společností Indigo, divadelním 
klubem ŠKOLKA, Moravským divadlem 
Olomouc, divadlem Tramtarie, Činoherním 
studiem v Ústí nad Labem a Západočeským 
divadlem v Chebu. V lednu roku 2021 
získala částečné angažmá jako režisér-
dramaturg v Divadle rozmanitostí.

Jsi režisérkou a dramaturgyní v divadle 
zaměřující se na tvorbu pro děti. I u nás 
budeš dělat pohádku. Považuješ se za 
specialistku na tento žánr?

Rozhodně ne. V tomto oboru jsem 
naprostým nováčkem. Částečné 
angažmá v Divadle rozmanitostí 
v Mostě jsem získala teprve letos 

v lednu. První inscenace, kterou jsem 
tam nazkoušela, byla zároveň mým 
režijním debutem v žánru divadla 
pro děti – nikdy předtím jsem 
žádnou pohádku nenazkoušela. 
Každopádně v tomto žánru vidím velký 
potenciál, ráda objevuji svět a vnímání 
dětského diváka. Považuji to za velkou 
příležitost pro osobní i kariérní rozvoj.

Máš ráda filmová zpracování Hobita 
nebo preferuješ knižní předlohu?

Osobně preferuji knižní předlohu. 
Filmové zpracování pro mě osobně 
neadekvátním roztažením do třech 
dílů trochu ztratilo kouzlo, i když výkon 
Martina Freemana v roli Bilba byl 
naprosto fenomenální.

Překvapilo Tě, že existuje 
v českých podmínkách 
realizovatelný scénář Hobita?

Musím přiznat, že velmi! Po zkušenosti 
s třídílným (devítihodinovým!) filmovým 
zpracováním mě velmi úderná adaptace 
Zdeňka a Marie Hořínkových (která 
má kouzelných 31 stran) velmi mile 
překvapila a moc se těším na její 
realizaci ve vašem divadle.
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Informace pro 
předplatitele
• objednávky předplatného 

lze doručit na naši adresu 
osobně, e-mailem či poštou 
(poštovné zdarma), nebo 
odevzdat v informačním centru 
v budově divadla

• předplatné lze uhradit kartou, 
bankovním převodem, v hotovosti 
nebo dárkovým poukazem

• v případě změny kontaktních 
údajů je potřeba nás o této změně 
co nejdříve informovat

• zakoupené předplatné nelze 
vrátit ani vyměnit

Objednávky 
předplatného
Obchodní oddělení 
po – pá 08:00 – 15:00

produkce@divadlosumperk.cz 
+420  770  174  031

obchod@divadlosumperk.cz 
+420  736  627  692

Rezervace stávajících míst 
do 31. 8. 2021

Divadlo Šumperk, s. r. o. 
Komenského 312/3 
787 01 Šumperk 
www.divadlosumperk.cz

Děkujeme Vám za 
diváckou přízeň a těšíme 
se na další sezónu s Vámi!

Předprodej 
vstupenek
Pokladna 
září – červen po – pá 15:00 – 18:00 
a hodinu před začátkem představení

pokladna@divadlosumperk.cz 
+420  583  214  062

Informační 
centrum
po – pá 08:00 – 17:00 
so – ne 09:00 – 12:00 13:00 – 17:00

ic@sumperk.cz 
+420  583  214  000

Školní 
představení
Obchodní oddělení 
po – pá 08:00 – 15:00 

produkce@divadlosumperk.cz 
+420  770  174  031

Půjčovna 
kostýmů
po – pá 12:30 – 14:30 
zadní vchod – zvonek na rampě

+420  583  283  368 
+420  733  734  426
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1. cenová kategorie 3. cenová kategorie2. cenová kategorie

C
3  

představení 
Divadla Šumperk

čtvrtek – 17:00

1. cenová kategorie

540 Kč
2. cenová kategorie

480 Kč
3. cenová kategorie

420 Kč
Strýček Váňa 
Frankenstein 

Kdo je tady ředitel?

70 Kč sleva z běžného vstupného na 
představení Bez roucha

Vstupenky můžete 
zakoupit online na 
divadlosumperk.cz

Ceny běžného vstupného 
v sezóně 21 — 22

Premiérová 
představení

Ostatní 
představení

1. cenová kategorie 360 Kč 260 Kč
2. cenová kategorie 340 Kč 240 Kč
3. cenová kategorie 320 Kč 220 Kč

P
4  

premiéry 
Divadla Šumperk

1  
hostující 

představení

sobota – 19:00

1. cenová kategorie

1 590 Kč
2. cenová kategorie

1 490 Kč
3. cenová kategorie

1 390 Kč
Strýček Váňa
Frankenstein

Bez roucha
Kdo je tady ředitel?

D
3  

představení 
Divadla Šumperk

čtvrtek – 17:00 (středa – 17:00)

1. cenová kategorie

690 Kč / 552 Kč*
2. cenová kategorie

615 Kč / 492 Kč*
3. cenová kategorie

540 Kč / 432 Kč *
Strýček Váňa 
Frankenstein 

Kdo je tady ředitel?

70 Kč sleva z běžného vstupného na 
představení Bez roucha

* Sleva 20 % pro seniory

X
3  

představení 
Divadla Šumperk

1  
hostující 

představení

Kupóny X lze vyměnit na pokladně 

divadla za vstupenky na jakékoliv 

představení vyjma premiér.

jednotná cena

1 200 Kč

A
3  

představení 
Divadla Šumperk

1  
hostující 

představení

středa – 19:00 (úterý – 19:00)

1. cenová kategorie

1 090 Kč
2. cenová kategorie

990 Kč
3. cenová kategorie

890 Kč
Strýček Váňa 
Frankenstein 

Kdo je tady ředitel?

70 Kč sleva z běžného vstupného na 
představení Bez roucha

B
3  

představení 
Divadla Šumperk

1  
hostující 

představení

sobota – 19:00 (pátek – 19:00)

1. cenová kategorie

1 090 Kč
2. cenová kategorie

990 Kč
3. cenová kategorie

890 Kč
Strýček Váňa 
Frankenstein 

Kdo je tady ředitel?

70 Kč sleva z běžného vstupného na 
představení Bez roucha

Výhody předplatného
• výrazná sleva oproti ceně při volném prodeji vstupenek
• stabilní zajištění Vašich preferovaných míst v hledišti
• informace o termínech představení Vaší předplatitelské skupiny 

či případných změnách, a to e-mailem, poštou (příplatek 80 Kč) 
nebo sms zprávou dle Vašeho přání

• možnost využití náhradního termínu, nevyhovuje-li Vám termín 
představení Vaší předplatitelské skupiny

• bezplatné vystavení duplikátu při ztrátě abonentního průkazu
• možnost zapůjčení abonentního průkazu Vašim blízkým
• možnost použití abonentního průkazu jako originálního dárku 

pro ty, které máte rádi
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Aktuální 
repertoár

TE
ST
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N

C
19

H
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O
2 Andrzej 

Saramonowicz
Režie Roman Groszmann
Předklad Tomáš Svoboda

OK
N

O 

DO

 D
VO

RA

Billy Van Zandt
Jane Milmore
Režie Adam Doležal
Překlad Martin Fahrner

Timur
Vermes

UŽ
 J

E 
TA

D
Y 

ZA
S!

 

Režie M
ichal Skočovský Dramatizace M

atě
j B

al
ca

r 
Př

ek
la

d M
ichaela Škultéty

Okno do dvora

Elling a Kjell Bjarne 
aneb Chvála bláznovství

Už je tady zas!

Testosteron

Králova řeč

Babička

Netřeba znovu připomínat 
události, které neblaze 
ovlivnily nejen minulou 
sezónu, ale i část sezóny 
předminulé. Na všem 
zlém lze ovšem najít něco 
dobrého.

V případě současného repertoáru Divadla Šumperk je to 

plejáda sedmi nastudovaných her, které čekají, až budou moci 

být odehrány jak svým předplatitelům, tak i dalším divákům, 

které mohou jednotlivé tituly zaujmout.

Repertoár divadla je nabitý jako nikdy dřív, což se koneckonců 

na jubilejní sezónu sluší a patří. Jde o rozmanitý, vyvážený mix 

klasických vážnějších titulů i oddechovějších komedií. K vidění 

jsou prověřené tituly i česká (či alespoň moravská) premiéra. 

Na návštěvu diváků čekají vedle této sedmičky také divácky 

úspěšné komedie Sladké mámení, Vinetůůů! a tři pohádky, 

z nichž jedna se odehrává na malé scéně Hrádku a je určena 

těm nejmenším divákům. Pevně věříme, že si vyberete.
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Aktuální 
repertoár

P
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ro

 d
ět
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Vinetůůů!Amadeus

Sladké mámení

Dášeňka čili život štěněte

Krkonošská pohádka

Méďa Špuntík

Více informací 
o hrách najdete na 
divadlosumperk.cz
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divadlosumperk.cz

Sledujte divadlo_sumperk na instagramu

Divadlo Šumperk najdete na facebooku

Dívejte se na Divadlo Šumperk také na Youtube

Vydalo Divadlo Šumperk 
Sezóna 2021/2022

Ředitel: Matěj Kašík 
Texty a redakce: Michael Sodomka a Matěj Kašík 
Foto: Pavel Nesvadba 
Grafická úprava: petrkincl.info 
Korektury: Zuzana Kašíková 
Písmo: Neue Machina & Neue Haas Grotesk 
Tisk: H.R.G. spol. s.r.o. Litomyšl

Divadlo Šumperk, s. r. o. 
Komenského 312/3 
787 01 Šumperk


