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divadlo je provozováno za finanční podpory
statutárního města ostrava, finančně jej podporuje také
moravskoslezský kraj a ministerstvo kultury čr
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ředitel jiří krejčí / zástupce ředitele filip krejčí / provozní
ředitelka alena punčochářová / umělecký šéf jan holec /
dramaturgyně anna smrčková / šéf obchodního oddělení
martin srba / produkční propagace anita krejčí /
pr marcela bednaříková / redakce anna smrčková
a marcela bednaříková / foto lukáš horký, petr hrubeš,
daniel livečka, jiří zerzoň a archiv / grafika jan kulich
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divadlo
petra
bezruče

dpb provozuje a zpravodaj vydává divadelní společnost
petra bezruče, s.r.o. / 28. října 120, 702 00 ostrava / tel.
596 618 363, mob. 605 268 799, vstupenky@bezruci.cz,
www.bezruci.cz

předprodej vstupenek, hromadné objednávky a předplatné
vyřizuje obchodní oddělení / po–pá 9–18 hod. / ceny
vstupenek 210 kč (studenti, senioři, ztp a ztp/p)
a 290 kč (dospělí)

divadlopetrabezruceostrava

bezruci
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rozhovor
jakub burýšek

totiž i společně s Matuli pravidelně
scházíme a já jsem šťastný, že můžu
Úspěšná a oceňovaná inscenace
být u toho. No, a pracovně se těším
autora a režiséra Tomáše Dianina zkoušení Šikmého kostela a na to,
šky Transky, body, vteřiny slaví
že se zase po dlouhé době potkám
v lednu pomyslné třetí narozeniny. s Jankou Ryšánek Schmiedtovou. Taky
K našemu povídání jsme proto
se samozřejmě těším na tu spoustu
pozvali představitele Zdenky
zájezdů nebo, jak já říkám, výletů se
Koubkové Kubu Burýška.
Špinarkou napříč republikou, a že se
ukážeme v Praze i s naším MechanicDáváš si novoroční předsevzetí? Jaké
kým pomerančem.
sis dal pro rok 2022?
Transky, body, vteřiny máme na reperBohužel, už si žádná předsevzetí
toáru už tři roky. Inscenace získala
nedávám. Pořád bojuju se svou slabou
řadu nominací i ocenění a byla na
vůlí v mnoha ohledech a nikdy jsem
zájezdech napříč ČR i mimo ni. Když
svá předsevzetí dlouho nevydržel. Asi
se ohlédneš zpátky, jaké ty tři roky se
bych na tom měl zapracovat.
Zdenou Koubkovou byly?
Na co se – osobně i pracovně – těšíš
v nadcházejícím roce?
Těším se na čas strávený s rodinou
a přáteli. Taky se těším z toho, když
vidím, jak krásně rostou děti mých
kolegů a kamarádů! S matkami se

Tři roky s Transkama pro mě byly
a pořád jsou jeden velký maraton. Za
roli Zdeny jsem nesmírně vděčný
a vnímám ji jako důležitý milník ve své
profesi. Snad nám na repertoáru ještě
pár let vydrží, neboť téma je, tuším,
stále aktuální.

Pamatuješ si ještě, co ti prolétlo
hlavou bezprostředně po první čtené
zkoušce?

mi potěšilo a odjížděli jsme s pocitem,
že nás snad hezky reprezentujeme
i v zahraničí.

Asi takhle: Huuu, to bude fičák!

Na podzim 2021 jsme s Transkami
hostovali také v Budapešti. Jak na
příběh reagovalo místní publikum? Je
něco, co tě překvapilo?

Není tajemstvím, že tvá proměna do
české rekordmanky je značně časově
náročná. Prozraď, prosím, co všechno
předchází okamžiku, než vyjdeš na
jeviště.

Nechci se úplně opakovat, tak jen
stručně. Věřím, že Transky mají šanci
oslovit široké spektrum diváků napříč
generacemi a nejčastější zpětná vazba
bývá ve většině případů příznivá, díky
za to! V Budapešti nás diváci odměnili
velice netradičním potleskem. Celý sál
začal tleskat, pak se sjednotil a začal
tleskání gradovat. Až došli do úplného
vygradování, začali zase od začátku,
z pomalého tleskání do gradace a naprosto synchronně. A tak pořád znova
a znova. To prý mělo znamenat velké
díky a potěšení z toho, co viděli. Co víc
si přát? Byl to zážitek.

Tak v první řadě se musím oholit. Nejlépe doma, než jdu do divadla, popřípadě
přímo v maskérně. Pak následuje docela velká vrstva make-upu, abychom,
co to jde, zamaskovali tmavá místa na
tváři, která zůstanou po oholení. A pak
už jsem úplně v rukou naší maskérky,
která ze mě udělá něco mezi mužem
a ženou. Jo, a samozřejmě řasenka…
Ale to je spíše interní fórek :).
Máš nějakou konkrétní reprízu, na
kterou jen tak nezapomeneš? A proč
právě na ni?
Nezapomenutelná byla samozřejmě premiéra. Z repríz to bude
třeba představení, které jsme hráli
v Bratislavě. Na představí přišla i tamní

herecká hvězda, která je známá
i v České republice – Zuzana Fialová.
Po Transkách jsme se na chvíli viděli
a prohodili pár slov. Na představení
přišla náhodou, protože měla v divadle
nějaké povinnosti, chtěla se podívat na
kousek s tím, že (cituji): „To bude také

české“, a pak, že bude muset běžet.
Inscenace ji natolik vtáhla, že vydržela
do konce. Byla nadšená, na děkovačce
křičela bravo, a pak nám šla do zákulisí
poděkovat. Byla překvapená a litovala,
že nevěděla, jaké dobré divadlo se
v Ostravě dělá. To nás samozřejmě vel-

Co bys vzkázal našim divákům?
Buďte zdraví, opatrujte se a choďte do
divadla. Má to smysl! My si totiž moc
vážíme, že pro vás můžeme hrát a fakt
nás to baví!

rozhovor
romana
ciencialová
K Bezručům již téměř čtvrtstoletí
neodmyslitelně patří také naše
pokladní Romča. Za každých
okolností usměvavá blondýnka je
první osobou, kterou při příchodu
do divadla potkáte. Říkali jsme
si proto, že je nejvyšší čas vám
ji trochu představit a poodhalit,
že její práce zdaleka není „jen“
o prodeji vstupenek.
Jak ses dostala k Bezručům? A jak
dlouho už tu pracuješ?
K Bezručům jsem se dostala před 24
lety, po mateřské dovolené, kdy jsem
se tenkrát zeptala mé kamarádky,
která zde kdysi pracovala, jestli
divadlo nepotřebuje někoho na „lepení
známek“. Druhý den mi kamarádka volala, že se mám jít představit Michalovi

Przebindovi, který tenkrát divadlo vedl,
a už jsem zůstala.
Co všechno máš u nás na starosti?
Jak vypadá tvůj běžný pracovní den?

jsme měli u nějakého představení
akci na vstupenky 1+1, tak se paní
(byla to kantorka) dožadovala pouze
jedné vstupenky, a to „té druhé, co
je zdarma“. Nebo přišel do pokladny
pán a říká: „Chtěl bych lístky na Micku.“
V té době jsme hráli pohádku Kocourek Modroočko, ale to nechtěl. Pak
mi došlo, že chtěl vstupenky na Ústa
Micka Jaggera.

zjistit, kolik máme laskavých diváků, kteří nás v tom nenechali a pomáhali podle svých možností.
S publikem máš bezprostřední kontakt. Co se všechno
změnily dva „covidové“ roky? V čem vnímáš největší
rozdíl?
Musím říct, že naši diváci se nebojí a rozdíl není až tak znát.
Klepu na dřevo, máme plno. No, nemáme my fajn diváky?
Jaká naše inscenace je tvá osobní srdcovka a proč?

Zajištuji chod pokladny a recepce
divadla, různé finanční uzávěrky,
administrativu pokladny, prodej
a rezervaci vstupenek, předplatného,
e-mailovou a telefonní komunikace
s našimi diváky. No, a jak já někdy
říkám – jsem holka pro všechno…
Pomáhám, když něco „hoři“, a s tím,
co je potřeba. Třeba když nám před
představením „vybouchne“ naše paní
uklízečka, tak se postaráme i o to, aby
se u nás cítil náš divák dobře.
Je za ty roky něco, co tě při komunikaci s diváky ještě překvapí? Pamatuješ
si nějakou otázku, která tě rozesmála,
nebo naopak zarazila?
Žádné dotazy mě už asi nepřekvapují. Ale mám staré perličky… Když

Jak jsi vnímala uplynulé dvě sezóny,
kdy svět a divadlo ovlivnila pandemie
koronaviru? Přestože byla pokladna
pro diváky dlouhou dobu uzavřená,
měli jste s kolegy z obchodního oddělení spoustu práce. Co bylo potřeba
vyřešit?
Na začátek „korony“ nerada vzpomínám, myslím že nikdo z nás nečekal,
že nás tento stav „ochromí“ na tak
dlouhý čas. Neustále jsme hledali
a dolaďovali nové a nové postupy, jak
situaci zvládnout, jak si naše diváky
udržet. Vracely se peníze za předplatné, u každé předplatitelské skupiny
to bylo jinak, bylo jasné, že některé
inscenace bohužel vůbec nevzniknou.
Vymýšlela se strategie, jak si diváka
neodradit. V této době bylo moc milé

Nyní je to ŠPINARKA. A PROČ? To musíte všichni vidět.
(Diváci, prosím, mějte trpělivost, jednou se dostane na
všechny.) Srdcovky z dob minulých jsou Vlci, Evžen Oněgin,
Noc bláznů, 1984 a našly by se další a další.
Co ráda děláš, kdy zrovna nesedíš na pokladně a neprodáváš vstupenky?
Jelikož jsem majitelka reality se zahradou, tak pořád
vykukuje nějaká práce (někdy přerůstá i přes hlavu), ale
s přibývajícími léty mě práce na zahradě, a hlavně kytky,
baví. Jinak jakýkoli relax – čtení, divadlo, kino, jóga, výlety,
toulky lesem, různé tvoření, sklenička vína s dobrými lidmi.
Co bys Bezručům popřála do roku 2022?
Všem Bezručům bych do roku 2022 přála hlavně pevné
zdraví a ať mají každé „dneska“ můj oblíbený den, jak říká
medvídek Pú.

roční
předplatné
V rámci ročního předplatného vám nabídneme pět titulů předplatného, které
pro vás odehrajeme v období od ledna
do prosince 2022. Navíc obdržíte tři
kupóny v celkové hodnotě 150 kč, které
můžete využít při návštěvě kteréhokoliv
představení z dalšího repertoáru našeho
divadla.
- hrací dny: úterý a pátek v 18:30 hodin
- cena pro studenty, seniory, ztp a ztp/p 750 kč,
cena pro dospělé 1000 kč (slevu mohou uplatnit
studenti a senioři po předložení patřičného dokladu
a držitelé průkazek ztp a ztp/p)

tomáš dianiška

ian mcewan

fjodor michajlovič dostojevskij

špinarka

skořápka

bratři karamazovi

režie tomáš dianiška
dokumentární fikce o ní / slzy na
krajíčku místo kávy polykám /
to víš, sny zůstanou / teď mi po
zádech jak o závod tančí mráz /
jak dlouho s ní dokážete držet
krok v putyce?

koncept a režie miřenka čechová,
petr boháč
příběh vzhůru nohama / byla
nebyla jedna vražda / humory
lidského nitra / všude dobře,
u mámy nejlíp / alibi na devět měsíců / hlasitě čvachtající srdce /
pomsta bude sladká / kdopak to
mluví? / divadlo petra bezruče & spitfire company

dramatizace a režie jan holec
dějiny jedné rodiny / román nad
romány / otcovražedné hledání
pravdy / chlípníci a vroucí srdce /
proč žije takový člověk / kluci nepláčou / mají čerti háky? / všichni
jsme karamazové

anthony burgess

j. papoušek, m. forman, i. passer

mechanický
pomeranč

lásky jedné
plavovlásky

režie tereza říhová
zpověď jednoho grázla / bitky,
čórky a nějaký to přepadení /
kluci jsou kluci, ne? / náprava
a světovej mír? / ále hovno! /
nová adaptace kultovního románu / s láskou váš alex / co teda
jako bude, he?

režie jan holec
tancovačka, jak má být / sex education po česku / pánové a dámy,
zadejte se / bloncka nebude
sedět v koutě / vždyť se můžou
koukat, kam chtěj / a byli spolu
šťastni až do rána / kdo to tu spí?

ohlédnutí
za premiérou bratrů
karamazových

Román Fjodora Michajloviče Dostojevského Bratři Karamazovi patří k vrcholným dílům světové literatury. Nesmrtelný
příběh o otcovražedném hledání pravdy ožil u Bezručů
v dramatizaci a režii Jana Holce 10. prosince 2021.
Čtyři bratři v nebezpečné hře na život a na smrt. Hrdinové
a zbabělci hledající odpovědi. Jak dodržovat pravidla, která
neexistují? Kdo je vítěz a kdo poražený? A jaký to má všechno vlastně smysl? V roli starého Karamazova se představil
Norbert Lichý, jeho syny ztvárnili Dušan Urban, Ondřej Brett,
Václav Švarc a Jáchym Kučera.
„Sled emotivně vypjatých scén plný proseb, přesvědčování,
výčitek, výbuchů víry, lásky i nenávisti si vyžádal intenzivní
nasazení všech herců, dosud v takové míře na scéně DPB
nevídané. Spolu s pevným režijním vedením Jana Holce tak
vytvořili obdivuhodnou, byť velmi volnou adaptaci románu
Bratři Karamazovi, v provedení, na které se bude dlouho
vzpomínat.“ (Milan Líčka, i-divadlo.cz)

Inscenace sází především na skvělé herecké výkony (zleva)
Jáchyma Kučery, Ondřeje Bretta, Yvony Stolařové, Norberta
Lichého, Julie Goetzové, Barbory Křupkové, Dušana Urbana
a Václava Švarce.

Popremiérové setkání se odehrálo netradičně v nově zrekonstruovaném prostoru „Márnice“. Uprostřed herečtí kolegové
Ondřej Brett a Yvona Stolařová.

V roli otce, Fjodora Karamazova, zosobňuje nejhorší lidské
vlastnosti bard Divadla Petra Bezruče Norbert Lichý.

Scéna a kostýmy jsou dílem Jana Štěpánka, dramaturgyní
inscenace je Anna Smrčková a autorem dramatizace a režie
je umělecký šéf DPB Jan Holec.

Režisér Jan Holec spolu s ředitelem DPB Jiřím Krejčím
vyzdvihují výkon Dušana Urbana, který roli Dmitrije nastudoval za nemocného kolegu v generálkovém týdnu!

Dvorní fotograf Divadla Petra Bezruče Petr Hrubeš (tentokrát ne za objektivem, ale před ním) společně s ředitelem
divadla Jiřím Krejčím.

bezručoviny
špinarka v praze
Divácký hit Špinarka míří do Prahy! Ve dnech 13. a 14. ledna se na budeme těšit na pražské publikum v Divadle
v Dlouhé. A že to bude publikum speciální! Inscenaci
odehrajeme v rámci Festivalu 13+, který je nesoutěžní
divadelní přehlídkou převážně pro děti a mládež od 13 let,
ale samozřejmě i pro dospělé. V lednu se uskuteční už jeho
13. ročník.

mistr a markétka opět
u bezručů
Adaptace jednoho z nejslavnějších děl světové literatury
se vrací na repertoár. Nečekejte však žádnou pochmurnou
tragédii, Mistr a Markétka je inscenace plná humoru, nadsázky, magie a nadlidskosti postav. Obzvlášť, když se režie
chopí režisér Alexandr Minajev. V hlavních rolích se můžete
těšit na Norberta Lichého, Lukáše Melníka a hostující Pavlu
Gajdošíkovou. Mistr a Markétka u Bezručů je po čertech
zběsilá jízda!

oprášili jsme bezruče
v 60 minutách

děkujeme za vaše krabice
od bot

Dá se za jednu hodinu zahrát celý repertoár Divadla Petra
Bezruče? Dá! O tom vás opět přesvědčili Jakub Burýšek,
Vojtěch Johaník, Jáchym Kučera, hostující Michal Sedláček
a Václav Švarc ve speciálním programu toho nejlepšího od
Bezručů. Nekonečnou dávku humoru, oblíbené hry, situace
a postavy tak trochu z jiného úhlu najdete opět v našem
programu – nejbližší reprízu uvedeme 23. února. Že už jste
Bezruče v 60 viděli? Nevadí. Žádná repríza není stejná jako
ta předchozí!

Divadlo Petra Bezruče se letos před Vánocemi rozhodlo
podpořit projekt Krabice o bot. Některé dárky pro potřebné
děti zabalené v krabicích od bot připravili přímo herci
a zaměstnanci divadla. Divadlo také nabídlo, že se stane
odběrným místem. Tímto posíláme velký dík všem divákům,
kteří přišli večer na představení a nechali krabice na recepci. Bezruči se postarali o jejich předání. V rámci projektu
se podařilo shromáždit celkem 47 846 dárků a ten váš byl
jedním z nich. Děkujeme!

repertoár
bratři karamazovi

lásky jedné plavovlásky

skořápka

mistr a markétka

j. papoušek, m. forman, i passer
režie jan holec
tancovačka, jak má být

ian mcewan
režie miřenka čechová, petr boháč
příběh vzhůru nohama

michail bulgakov
režie alexandr minajev
po čertech zběsilá jízda

špinarka

mechanický pomeranč

bezruči v 60 minutách
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fjodor michajlovič dostojevskij
režie jan holec
dějiny jedné rodiny

tomáš dianiška
režie tomáš dianiška
dokumentární fikce o ní

anthony burgess
režie tereza říhová
zpověď jednoho grázla

jan holec, anna smrčková a kol.
režie jan holec
bezruč čičo!

ladislav fuks
režie jakub nvota
dobrá rasa, špatná rasa a přátelé žehu

transky, body, vteřiny
tomáš dianiška
režie tomáš dianiška
groteska na 800 metrů

audience

václav havel
režie štěpán pácl
kancelář v pivovaru, bohdalka, gott
a holky z flaškovny

maryša

alois mrštík, vilém mrštík
režie janka ryšánek schmiedtová
klasika z nejklasičtějších u bezručů

1984

george orwell
režie jan mikulášek
kultovní antiutopie
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mechanický pomeranč
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