
1. ČERVENCE 2021
číslo 1

ZPRAVODAJ CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY 
AMATÉRSKÉHO ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA

Kdy se rozhodlo, že Divadelní Piknik Volyně letos přece 
jen bude?
No vlastně čekáme i teď, jestli nám to vládní nařízení naza-
trhnou. Ale hlavně jsme čekali do března, do dubna, zda 
se uskuteční postupové přehlídky. Nakonec se jich z těch 
tradičních šestnácti uskutečnilo osm a rozhodli jsme, že se 
Piknik přece jen uskuteční.

Osm přehlídek a počet jejich doporučených či nomi-
novaných inscenací by asi dohromady nedalo 20 in-
scenací, které letos ve Volyni uvidíme. Jaký jste zvolili 
klíč k výběru?
V průběhu času, jak se opatření a epidemiologická situ-
ace proměňovaly, jsme se připravovali různými možnými 
scénáři, z čeho program poskládat. Nakonec jsme skončili 
u tří programových zdrojů. Letošní krajské postupové 
přehlídky, návrhy z loňských postupových přehlídek, které 
nevyužily možnost vystoupit rovnou na Jiráskově Hronově 
a ucházely se o účast na letošním Divadelní Pikniku Volyně. 
A třetím zdrojem byla možnost hlásit se samostatně na 
základě videozáznamů. To se týkalo souborů, které se letos 
nepřihlásily na nějakou přehlídku. 

Na sestavení programu jsi neměla tolik času jako jindy.
Běžně krajské přehlídky končí začátkem dubna, letos 
to bylo přesně o dva měsíce později, protože přehlídky 
končily začátkem června. Teprve tehdy mohly začít 
práce na programu Pikniku, od kterého se většina 
organizačních věcí odvíjí. Takže stále doháníme 
dvouměsíční zpoždění.

Dohnal tě stres, strach? Přece jen dva měsíce jsou krátká 
doba.
Pořád jsem si říkala, jestli si na všechno po té roční pauze 
vzpomenu. Nebyla jsem si jistá, jestli jsem něco důležitého 
neopomněla, jestli jsem všechno zařídila. Naštěstí pomohly 
soubory, které i v tak krátkém čase poslaly podklady včas, 
zajistily si termíny a podobně. Nic jednoduchého.

A nezapomněla jsi na něco?
To uvidíme během přehlídkového týdne.

Letos asi nestačilo jen dát rychle dohromady program, 
semináře, přihlášky. Podobu přehlídky ovlivní i korona-
virová pandemie, ne?
Ano. Na opatření připravení jsme. Pro mě je základním 
východiskem, že nechci, aby se z Pikniku stalo ohnisko 
nákazy. To je pro mě nejdůležitější věc. Druhým faktorem 
je to, že přehlídku z pověření ministerstva kultury pořádá 
příspěvková organizace ministerstva NIPOS-Artama. Kdo 
jiný by měl opatření dodržovat a vyžadovat, než veřejná 
organizace? Navíc ředitelkou přehlídky je epidemioložka 
Maruška Banáková ze strakonické hygienické stanice. To vše 
jsou důvody k tomu, proč máme zavedená opatření, která 
jsou maličko přísnější, než by musela být. Během přehlídky 
se bude ve spolupráci s Nemocnicí Strakonice testovat, do 
budovy Na Nové se bude vstupovat jen s ochranou nosu a 
úst. Ta bude povinná i během představení. Kapacita sálu 
hracího i malého na diskuse je omezena na 75 procent. 
Všude bude dostupná dezinfekce. Lidé musí přijet s cer-
tifikátem o testu, očkování, či potvrzením o prodělané 
nemoci covid-19. A přesto, že bychom mohli uznávat 

NECHCI Z PIKNIKU OHNISKO NÁKAZY
rozhovor s odbornou pracovnicí NIPOS-ARTAMA Simonou Bezouškovou
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DS exVeseláci?! Ústí nad Orlicí / režie: Lenka Janyšová
Martin McDonagh: Osiřelý západ 

HRA MÁ V SOBĚ VTIP I DĚS
Co vás na předloze od Martina  
McDonagha zaujalo nejvíce?
Líbila se nám výpověď o totálním rozpadu 
morálních hodnot ve společnosti, která je 
tady dnes také. A líbilo se nám, jak je ta 
hra napsaná. Na jednu stranu má vtip a na 
druhou stranu je děsivá.

Škrtali jste hodně? Čí to byla práce?
Škrtali jsme. A byla to společná práce. 
Hra je opravdu hodně upovídaná, 
tak jsme si vybrali témata, která tam 
chceme nechat. Navíc jsme nechtěli 
přestávku. Jsme amatérský soubor a 
měla jsem pocit, že bychom to ne-
nastartovali. Tak jsme škrtali hodně.

Soubor se jmenuje Exveseláci. Jsou 
členové opravdu ex-členy?
Je to parta lidí, kteří kdysi chodili na 
gymplu do souboru Veselé zrcadlo. 
Nyní je například Honzovi třicet 
tři let, většina z nich má minimálně 
bakaláře. Dali jsme se dohromady, 
protože měli pocit, že jim divadlo chy-
bí. Já zas měla text Osiřelého západu a 
ten jsem jim poslala, jestli se jim třeba 
nelíbí. A myslím, že první čtená byla 
ještě před covidem. Stejně tak první 
aranžmá. Ale poté, v době covidové, 
to byly jen online čtené zkoušky. 
Nakonec jsme měli před Orlickou 
maskou (krajské kolo s postupem na 

Piknik Volyni – pozn. red.) třídenní 
soustředění, na němž jsme postavili 
situace a scénu.

Orlická maska byla na začátku 
června, stihli jste na inscenaci ještě 
poté pracovat?
To ne. To byly kruté časy. Evička se 
vdávala, jeden dělal státnice, další píše 
bakalářku. Já do toho organizovala Mla-
dou scénu a včera jsme měli jediný den, 
kdy jsme se sešli a mohli vzít v potaz to, 
co nám řekla porota v Ústí nad Orlicí, a 
to jsme se pokusili aplikovat.

Jak vám šlo hledání jednání postav 
v situaci, když jste si vybrali hru 
silně založenou na textu a neměli na 
nazkoušení mnoho času?
Měli jsme ještě před covidem 
naaranžované první tři obrazy. Poté 
jsme hledali, jak jít do toho ostat-
ního, přičemž bylo velmi náročné 
do celku zakomponovat faráře, který 
podle McDonagha má asi dvou nebo 
třístránkový text jako jeden obraz. A 
to jsem nechtěla. Proto jsou situace 
proložené retrospektivou. Nejvíc, asi 
jeden celý den, jsme stavěli větu po 
větě poslední sedmý obraz, neboť 
se mi zdál nejzásadnější. Pak jsme 
se vrátili na začátek, ale protože už 
nebylo tolik času, nemohli jsme 

tomu věnovat tolik, kolik bychom 
chtěli.

Co bude s inscenací dál?
Doufám, že najdeme ještě čas, protože 
se postupně chceme k jednotlivým 
obrazům znovu vrátit. Je to náročné, 
ale strašně zajímavé. Bavilo nás hledat 
proměnu od prvního obrazu do 
sedmého, jak se to na začátku tváří, že 
úplně o tolik nejde, je tam víc vtípků. 
A pak už jde opravdu do tuhého. 
Anebo scény s puškou, které musely 
být přesně natimované. Protože kdyby 
nebyly, celé to spadne.

Hry McDonagha mají prostě velkou 
sílu. Čím to?
Jsou strašně dobře napsané. Máme 
překlad Ondřeje Sokola a ten je taky 
skvělý. Je to chytrá hra. Nejdřív jsem 
ji chtěla dělat jako obrazně. Myslela 
jsem si, že tam ten text skoro nebude. 
V Kyjevě jsem viděla Krásku z Leen-
ane zinscenovanou pohybově. A mě 
McDonaghovy hry strašně berou. 
Všechny. Dostala jsem se k Osiřelému 
západu a nejdřív jsme ho zkusili jen 
heslovitě se zadní projekcí. A pak jsem 
pochopila, že to takto nejde, že v tom 
jsou slova strašně důležitá a že musím 
tuto původní ideu úplně opustit.

Jonáš Konývka

Rozhovor s režisérkou Lenkou Janyšovou
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RECENZE

CYNICKÝ NADHLED I SENTIMENT
Britského dramatika irského původu Martina McDonagha 
asi nemusíme současnému divákovi představovat. Mnoho 
jeho her se na českých jevištích zabydlelo a stačí zmínit 
i některé jeho filmařské počiny (V Bruggách, Tři bill-
boardy kousek za Ebbingem) a většině z nás se vybaví jeho 
specifický styl. Dramatická metoda autora je značně ori-
ginální a specifická. V nejlepší tradici anglosaského divadla 
staví své texty především na pečlivě vystavěných dialozích, 
vedených tak, aby se v konfliktu výjimečných charakterů 
postavených do často šokujících situací vyjevil pravý smysl 
sdělení. Diváci mají z jeho her odcházet spíše zamyšleni nad 
tématem, než aby byli prvoplánově šokováni. Zároveň se 
McDonagh nevyhýbá brutalitě, vulgární mluvě a především 
cynickému nadhledu, který staví do kontrastu s jemným 
sentimentem. Odvahou ukazovat na jevišti dosud neviděné 
bývá autor řazen do proudu britské cool dramatiky. Hra 
Osiřelý západ je toho zářným příkladem. Jedná se o 
jeden z jeho prvních textů (světová premiéra proběhla 
roku 1997) a v Česku o jeho asi nejhranější hru. Její 
kvalita mimo jiné tkví ve stavbě dialogů a jejich struktuře 
charakterové detektivky, která diváka může dovést k sil-
nému a hluboce lidskému tématu. Zároveň ale může být 
tato kvalita i lehce zrádná.

JEDNOHUBKY

Slušný.
Petra

Na mě to bylo děsně depresivní 
a smutný. Ale vydržela jsem do 
konce, protože jsem pak už byla 
zvědavá, jak to dopadne.
Eva

Já si myslím, že se trochu minuli s 
McDonaghem.
Miroslav

Papírové emoce.
Karel

Cynické.
Jaroslava

Mě překvapilo, že je možné i z 
poměrně drsné irské hry, navíc v ne 
úplně krátké stopáži, způsobit to, 
že se vlastně nic moc neděje.
Tereza

Soubor z Ústí nad Orlicí si je naštěstí velmi dobře vědom, 
v čem tví jedinečnost Osiřelého západu. Tvůrci v mnoha 
místech umně využívají předlohy, nechají se jí vést a často 
dokáží naplnit i překvapivé střihy v jednání jednotlivých 
postav. To vše navíc ve výrazné dramaturgické úpravě, která 
nic neubírá na smyslu inscenace. Jsou si vědomi cynické 
kvality předlohy a umí ji naplnit.

Jsou ale i místa, kde se inscenace s textem tolik nepot-
kává. Mám tím na mysli především zhruba první čtvrtinu 
představení, kde se rozdávají pomyslné karty a představují 
charaktery. V ní se objevují chvíle, kde soubor přistupuje 
k předloze s psychologickým předpokladem, který ale 
ve výsledku rozdrobuje ucelenost dialogů, jejichž pointy 
tím pádem nemohou vyznít tak, jak by měly. V důsledku 
toho se tak dostaví nežádoucí sentiment i ve chvíli, kdy 
proti sobě nemá v textu cynický kontrast a stává se tak 
zbytečným. 

Občas také tvůrci používají zbytečně popisných hereckých 
akcí tam, kde by stačilo samo slovo (popis dívky s tužkou 
v puse). Přitom především v poslední třetině představení 
soubor dokazuje, že umí obratně a čistě naplnit situaci bez 
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pomoci nadbytečných berliček. Závěrečný dialog obou 
bratrů je herecky i významově naplněný, nezatížený popis-
ností, soustředěný na tematické vyznění a proto ve výsledku 
velmi působivý.

Zásadním hybatelem v celé hře je postava Otce Welshe. 
Je to složitý charakter a je jen věcí výkladu, jak se s ní kdo 
popasuje. Ačkoli si cením dramaturgického rozdělení jeho 
předsmrtného dopisu do předchozích situacích, tak za 
sebe bych se přimluvil k výraznějšímu vykreslení oblouku 
postavy. Otec Welsh by měl být morální středobod celé 
hry, měl by bojovat za záchranu alespoň jedné duše. Ano, 
někde uvnitř je to zlomený člověk, ale myslím, že o co víc 
je zlomený, o to víc by měl na začátku bojovat za svůj cíl. 
Pokud bude působit zlomeným dojmem od počátku, tak se 
oslabuje nejen jeho charakter, ale celý dramatický středobod 
inscenace. V pozdějších fázích své postavy už funguje 
Welsh velmi dobře a naopak jistá neočekávaná citlivost je 
svěžím ozvláštněním v koloritu jinak veskrze nepříjemných 

charakterů, ale závěrečná oběť by mohla být působivější, 
kdyby nebyla tak očekávaná.

Poslední malé doporučení je čistě technického rázu a týká 
se divadelních efektů. Nejen McDonagh, ale celá vlna 
britských dramatiků do svých her implantovala jisté šokující 
momenty, které by podle mého názoru měly být naplněny, 
aby byla jejich funkce zachována. Mluvím zde konkrétně o 
chvílích, kdy se vyndají roztavené sošky z trouby (a následná 
akce s roztavenou hmotou), nebo když je ona trouba po-
sléze rozstřílena. Tím, že k těmto momentům divadelními 
prostředky vlastně nedojde, dochází k oslabení nejen di-
váckého šoku, ale často i předchozího jednání, které slibuje 
pointu v něčem, co nakonec není zcela naplněno.

Ale i přes veškeré výtky jsme viděli velmi zdařilé sebevědomé 
představení, které má potenciál růst a soubor dokázal, že ten 
potenciál umí naplnit.

Adam Doležal
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DS NA TAHU, Červený Kostelec / režie: Pavel Labík
J. N. Nestroy, P. Labík, Z. Tesař: Šéf kontra vagabund

ZAHRÁLO SI VŠECH 87 ČLENŮ
Je vašemu souboru vlastní hudební 
divadlo?
Je součástí naší dramaturgie, ale ne 
každou sezónu, protože u hudebního 
divadla je problém sehnat muziku a 
muzikanty. Dříve jsme dokonce dělali 
operety s živým orchestrem o třiceti 
muzikantech. To se ale povedlo jen 
kvůli tomu, že se ti hudebníci tehdy 
dali dohromady. Takže ano, hudební 
divadlo je nám vlastní.

Se Zdeňkem Tesařem jste celkem 
radikálně upravili text Johanna 
Nepomuka Nestroye. Proč jste 
si vybrali zrovna jeho frašku 
Lumpácivagabundus?
Víte, jsme soubor, který čítá 87 členů. 
Problém je v tom, že máme asi čtyři 
režiséry, ale každý z nich si vybere hru 
o čtyřech až pěti postavách. Mně už 
bylo líto těch, kteří si v ničem ne-
zahrají. A tak jsem si položil otázku, 
co hrát. Hezkých her je spousta, ale 
narážíme na autorská práva. Nestroy už 
nic nestojí a nám zbývalo jen upravit 
text, aby měl vztah k dnešní době. 
Jestli se to povedlo, nepovedlo, nevím, 
ale nikdy v životě jsem žádnou hru 
nepřepisoval.

A jak na možnost zahrát si zareago-

valy ty desítky vašich herců a 
hereček?
Byli nadšení a vzali to. Poctivě chodili 
do zkoušek, byli pracovití. Dělali mi 
velkou radost.

Inscenaci jste prošpikovali spoustou 
reklam…
To je schválně. Částečně chci, aby lidi 
šli z divadla otrávení tím, že je těch 
reklam tolik, protože v televizích to do 
vás sypou ze všech stran. Reklamy jsme 
využili i k tomu, aby si zahráli opravdu 
všichni členové souboru. Na jevišti je 22 
herců a hereček, zbylí hrají právě v těch 
rekla mách. A samozřejmě jsme reklamy 
využili i k poděkování partnerům našeho 
divadla, kteří nás podpořili.

Premiéru jste měli loni v lednu, pak 
do vaší činnosti zasáhl covid?
Ano, naposledy jsme měli představení 
16. června 2020 a najednou po roce 
přišla možnost hraní na Pikniku 
Volyně. Během několika dní jsem 
musel přezkoušet dvě role, jednomu 
členovi už hraní nedovolí zdraví, 
druhému nové zaměstnání. Takže 
jsem to musel během dvanácti dnů 
přeobsadit, oprášit. Zkoušeli jsme 
denně. 

Jak koronavirová pandemie vůbec 
ovlivnila vaši činnost?
To ještě nevíme. Rok jsme se neviděli, 
zrušili jsme i výborové schůze, kde je 
nás jedenáct a sejít se nešlo. Uvidíme, 
co se všechno vyvrbí, mám strach, že se 
vše pomalinku zase zavře.

Počítám, že ale nesedíte, ale naopak 
už máte nějaké plány.
Chceme začít zkoušet nějakou novou 
hru, kterou vybere kolegyně režisérka. 
Ona už je docela nažhavená. Co to 
konkrétně bude, uvidíme, řešíme 
autorská práva. Nevyčkáváme, chys-
táme se, jako by měla opatření skončit 
a my mohli zkoušet a hrát. Jestli to 
nakonec půjde, kdo ví… My se sice v 
poslední době scházíme, ale nemá to se 
zkouškami nic společného.

Zkoušeli jste se scházet i online nebo 
dokonce streamovat nějakou vaši 
hru, jak je teď ve zvyku?
Ne, ne, tak jsme se nescházeli, ani 
jsme nevysílali žádné naše představení. 
Divadlo bez diváků je k ničemu. My 
potřebujeme zpětnou vazbu z hlediště. 
Navíc není v našich silách udělat 
dostatečně kvalitní přenos, na jednu 
kameru to vážně nemá cenu.

Martin Rumler

Rozhovor s režisérem Pavlem Labíkem
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RECENZE

OD PŘÍBĚHU 
K ROZEHRÁVÁNÍ 
A ZASE ZPĚT
Režisér Pavel Labík adaptoval pro svůj nevšedně početný soubor Nestroyovu 
frašku Zlý duch Lumpacivagabundusa a uvedl ji pod názvem Šéf kontra-
vagabund. Základní syžet – sázka o to, zda se tři ztroskotanci mohou či nemo-
hou napravit – Labík se svým souborem stejně jako Nestroy používá k tomu, 
aby dějové zvraty vznikaly z jednotlivých komediálních výstupů. A stejně jako 
Nestroy i Labík dobře ví, že nejde jen o to odvyprávět příběh, ale také o to 
komediálně rozehrávat – slovním humorem, mimoslovním jednáním, živou hud-
bou, písněmi a tancem – možnosti jednotlivých situací.

Pokud jde o adaptaci, nepodřizuje se jen potřebám obsadit co nejvíce členů 
souboru, ale také tu jde o jisté myšlenkové přesazení. Neocitáme se v první 
polovině 18. století kdesi v okolí Vídně, ale jako by v současnosti, v prostředí 
populární – a svou nabubřelostí otravné – televizní reality-show, přičemž 
tento krok je výhodně nedůsledný v tom smyslu, že inscenace v kostýmech a v 
některých reáliích Nestroyovu dobu do jisté míry zachovává. Vzniká tak své-
bytný svět, kde jinak nepravděpodobné děje se dít mohou a kde na první pohled 
absurdní a nelogická řešení mohou mít své oprávnění a logiku.

Taková adaptace má smysl a v případě Nestroye je dokonce žádoucí, protože 
vychází na jedné straně z potřeby smíchem se bránit tomu, co člověka otravuje a 
štve, na straně druhé z potřeby využít komediální potenciál vlastního souboru a 
svést na jeviště ty, kteří na něm spolu s ostatními být chtějí.

Režisér dává každé figurce, lhostejno zda hlavní či epizodní, adekvátní prostor a 
daří se mu společně s herci to, že každý jednotlivý výstup je nepřehlédnutelný. A 
je zřejmé, že každý herec má v inscenaci své místo a že je pro celek nepostradatel-
ný. Velkou radostí jsou jednotlivé hudební písňové výstupy s nápaditou živou 
hudbou, které nás nemají jen pobavit a potěšit, ale umně a vtipně představit 
příslušné postavy.

Komediální žánr je náročný na přesnost, v případě tak lidnaté komedie o to 
víc. Zároveň vždy hrozí nebezpečí, že přemíra aktualizace a přemíra komiky 
zastíní samotný příběh, který má v tomto žánru smysl v tom být svorníkem 
jednotlivých komediálních výstupů a dávat jim tak celkový smysl. Jinými 
slovy jde vždy o to neudusit divákovu zvědavost po tom, jak to bude dál. 
Probouzení této divácké zvědavosti souvisí také s nutností si jako herec 
představit, že to, co postavy komedie chtějí a o co usilují, je v danou chvíli 
otázkou života a smrti, jakkoli nesmyslné a nelogické se nám na první pohled 
toto chtění zdá. Jen tehdy jsme ochotni jako diváci „hrdinům“ komedie fan-
dit a setrvat v napětí až do – zpravidla šťastného – konce.

Z tohoto pohledu se Labíkova inscenace místy drolí a jako by chvílemi 
nebylo jasné, o co jde a k čemu a kam jednotlivé výstupy směřují, a vytrácí se 
přesnost a dostředivost komediálního rozehrávání, tolik potřebná pro celek a 
celkové vyznění.

Štěpán Pácl

JEDNOHUBKY

Nevím, jestli by se mělo hrát 
divadlo o alkoholu a ještě takhle. 
Mám tam spoustu ale. Asi jsem to 
nepochopil. Ze začátku jsem byl 
nadšený, protože scéna vypadala, 
že i reklamy budou jevištní, ale z 
filmových projekcí jsem zklamaný. 
Těšil jsem se zpočátku, že přijde 
něco divadelního, ale…

Pavel

Jsem rozpačitá. Mírně řečeno.
Jaroslava

Proč?
Vendulka

Chtěla bych dát souboru upřímnou 
radu. V takovéto situaci mají plné 
právo zastavit představení a vyřešit 
technické problémy, které způsobí, 
že se divák nemůže soustředit na 
nic jiného. Moc obdivuju herce, že 
mohli v podmínkách první půlky 
hrát, ale fakt si myslím, že by jim 
nikdo nevyčítal, kdyby to zastavili, 
vyřešili a hráli dál. 

Tereza

Přišlo mi, že herci se na jevišti 
bavili, ale já jsem ne vždy rozuměla 
tomu, co nám chtějí sdělit.

Lenka

Obdivuju, že soubor dokázal 
vtáhnout do inscenace všech asi 80 
svých členů. Bohužel dnes nám ale 
nenabídnul to, co bych od frašky 
čekal, teda svižnost, energii a drsný 
humor.

Martin
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ROZHOVOR

...dokončení ze strany 1
čestná prohlášení účastníků, rozhodli jsme se to nedělat. 
Dodržování opatření budeme taky důsledně vyžadovat.

Mluvila jsi o ředitelce Marušce Banákové, která je 
členkou spolupořádajícího souboru PIKI Volyně. Jaká je 
spolupráce s místními divadelníky?
Skvělá. Snaží se nám vyjít vstříc, když něco drhne, hledají 
cesty, jak problém vyřešit. Staví se k tomu aktivně a čelem. 
Chci jim za to moc poděkovat.

Povedlo se zachovat i mimodivadelní program?
Doprovodný program musíme letos oželet, nenašli jsme 
na něj ani časový prostor. Hraje se od odpoledne až do 
hluboké noci.

Ale semináře jako součást Divadelního Pikniku zůstaly.
Ano. Pro zajímavost, největší zájem byl o seminář dramaturgie 
Jany Sloukové, šéfdramaturgyně Městských divadel pražských.

Počkej, té Jany, která mi předloni říkala, jak se s amatér-
ským divadlem teprve seznamuje a má před ním ostych?
Přesně té Jany. Myslím, že její vystupování v lektorském 
sboru na přehlídce v roce 2019 amatérské divadelníky tak 
okouzlilo, že se do jejího semináře jen hrnuli.

A jaké další semináře zde jsou?
Kateřina Baranowska vede seminář Scénografie a režijní 
koncepce, manželé Skálovi pak dětský seminář. A le-
tos budou i dva souborové semináře. DIVADLO (bez 
záruky) PRAHA si objednalo seminář Jevištní řeč s Evou 
Spoustovou a Suchdolský divadelní spolek SUD režijně-
dramaturgický se Štěpánem Páclem. No a opět zde zázemí 
najde dlouhodobý Kurz praktické režie Milana Schejbala.

Martin Rumler

PROFESOR JAN CÍSAŘ 
(28. LEDNA 1932 - 14. DUBNA 2021)

Pan profesor Jan Císař má na Pikniku připravené čestné pietní místo v první řadě sálu Na Nové. Při odchodu ze sálu na něj 
také můžete zavzpomínat u výstavy fotografií. Na stolku jsou připravené lístečky, na které můžete napsat svůj osobní vzkaz.
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Čtvrtek 1. července 2021

14.00 Náchodská divadelní scéna, 
Náchod / režie: L. Šmídová
J. Hubač: Generálka Jeho Veličenstva

17.15 Diskuse (Generálka Jeho 
Veličenstva)

18.30 V. A. D. Kladno / režie: V. A. 
D. Kladno
Kazimír Lupinec: Úl 

21.30 SUMUS, Praha / režie: V. Mašková
A. N. Ostrovskij: Bouře 

23.30 Diskuse (Úl, Bouře)

koupaliště: 21.00 Bára Basiková (koncert)

Pátek 2. července 2021

14.00 DS SUD, Suchdol nad Lužnicí 
/ režie: Lenka Chaloupková
L. a V. Chaloupkovi: Sherlock 
Holmes aneb Zrození zla 

15.45 Diskuse (Sherlock Holmes aneb 
Zrození zla)

17.00 Bechyňský divadelní spolek 
Lužnice, Bechyně / režie: K. Vontroba
Karel Vontroba: Srdce pro krále

20.00 Diskuse (Srdce pro krále)

21.30 Divadlo Radar, Praha / režie: 
Luděk Horký
J. Brdečka, O. Lipský, R. Balaš, O. 
Brousek: Adéla ještě nevečeřela

00.30 Diskuse (Adéla ještě nevečeřela)

koupaliště: 15.00 koncert ZUŠ, od 
21.00 koncert místních kapel

Zpravodaj XXIX. celostátní přehlídky 
amatérského činoherního a hudebního 
divadla Divadelní Piknik Volyně 2021. 

Redakce: Martin Rumler, Jonáš Konývka, 
David Slížek. Vydává Volyňská kultura. 

Náklad 100 výtisků.

Pro vstup do budovy Na Nové, na představení, diskusi, do restaurace a na její 
zahrádku je vyžadováno prokázaní bezinfekčnosti některou z níže uvedených 
možností.

Písemné potvrzení (nebo covid pass):

- o očkování (minimálně 22 dní od 1. dávky)

- o prodělání COVID-19 v předchozích 180 dnech

- negativního antigenního testu (platnost 72 hodin)

- negativního PCR testu (platnost 7 dní)

Na Nové je zajištěno testování ve spolupráci se strakonickou nemocnicí. 

Do budovy Na Nové je možné vstupovat jen s ochranou nosu a úst. Stejná 
ochrana je povinná i během představení. Kapacita hracího sálu je omezena na 75 
procent. Stejně je omezena kapacita i malého sálu, kde probíhají diskuse.

PROTIEPIDEMICKÁ 
OPATŘENÍ NA PIKNIKU


