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…Je rok 1945 a válka skonči-
la. Pro československý národ je to 
konec těžkého období. 

V jedné cele pankrácké věznice se 
setkává šest žen: dvě slavné herečky, 
Židovka, parašutistka výsadku Sil-
ver A, dozorkyně a neznámá žena. 
Začíná se odehrávat příběh na pár 
metrech čtverečních, zatímco každá 
z nich čeká na svůj rozsudek…

To je námět inscenace PAN-
KRÁC´45, kterou nastudoval absol-
ventský ročník středoškolských stu-
dentů literárně-dramatického oboru 
na žďárské Základní umělecké škole.

Již za pár dnů se Žďárští s touto 
inscenací představí na celostátní pře-
hlídce Divadelní Piknik Volyně 2017.

A absolventi LDO ZUŠ bodu-
jí. Koncem března sklidili se svou 
inscenací PANKRÁC´45 hned něko-
lik ocenění na hodonínské krajské 
přehlídce Hobblík a Mumraj! 2017. 
Zejména mají doporučení na jmeno-
vanou jihočeskou přehlídku činoher-
ního divadla.

Zuzana Holéczyová si odvezla cenu 
za roli Židovky Julie, Kateřina Rouša-
rová za roli Hany Krupkové, Barbora 

V CELE NA PANKRÁCI čeká po válce šest žen na rozsudek. Slavné herečky, 
Židovka, parašutistka i dozorkyně. Začíná  příběh na pár metrech čtverečních… 
V podání literárně-dramatického oboru ZUŠ. Foto: Jan Truksa

Mladí divadelníci postoupili do fi nále

Blažíčková čestné uznání za roli Adi-
ny Mandlové, Aneta Drápelová čest-
né uznání za roli Lídy Baarové. 

Celý soubor, který ještě doplňu-
jí Dominika Dítětová (role Karo-
ly Frank), Lenka Sedláková (role 
dozorkyně Jarmily) a Petr Mečkovský 

(mluvené slovo – vypravěč a hudební 
doprovod), se může pochlubit oce-
něním nejvyšším „za inscenaci“, tedy 
vyváženost všech složek inscenace. 

Poslední cenu za dramaturgii si při-
vezla režisérka inscenace a pedagožka 
Jana Mifk ová, která studenty vyučuje. 

A jak dodává, některé i rekordních 
14 let.

Inscenace je adaptací stejnojmenné 
hry Martiny Kinské, dramaturgyně 
Švandova divadla v Praze. „Paní Kin-
ská nám zapůjčila svůj úžasný scénář 
a dala nám volnou ruku k jeho případ-
ným změnám a úpravám. A bylo jich 
nakonec opravdu hodně. Navíc nám od 
začátku velmi fandí a studenty podpo-
ruje po celou dobu studování této téma-
ticky i herecky velmi náročné inscenace,“ 
říká Jana Mifk ová s tím, že se ji mladí 
divadelníci snažili nezklamat a poda-
řilo se. 

„Já jsem spokojená, studenti také a 
moc se nyní těšíme z každého představe-
ní i přesto, že polovina souboru je aktu-
álními maturanty“, dodává režisérka 
inscenace. 

Na celostátní přehlídce Divadelní 
Piknik Volyně 2017 divadelní soubor 
POD MASKOU ZUŠ Františka Drdly 
účinkuje 5. května. Žďárské publikum 
mohlo inscenaci vidět již 12. dubna 
v Městském divadle. Další šance je v 
rámci celorepublikové akce „OPEN 
ZUŠ“ dne 30. května, kdy se příběh 
PANKRÁC´45 rozehraje od 19.00 
hodin opět v Městském divadle. -lko-

ZUŠ Františka Drdly se podílí spo-
lečně s dalšími 355 ZUŠkami z celé 
ČR na zbrusu nové akci. Celostátní 
happening základních uměleckých 
škol ve veřejném prostoru má zvidi-
telnit  české základní umělecké škol-
ství, které nemá ve světě obdoby. 

„Akci zaštítila celá řada umělců 
v čele s pěvkyní Magdalenou Koženou 
a její Nadace Magdaleny Kožené,“ říká 
ředitelka ZUŠ Dana Foralová. 

ZUŠ OPEN se napříč ČR koná 
v úterý 30. 5. a ve Žďáře bude  jeho 
centrem Doležalovo náměstí, Měst-
ské divadlo, park Na Farčatech (v pří-
padě deště Stará radnice) a náměstí 
Republiky. Přírodní areál na Libušíně úterní 

večer před Velikonocemi tradič-
ně  zaplavily stovky návštěvníků z 
blízka a daleka. Všichni se těšili na 
výpravnou lidovou hru Co se stalo 
s Ježíšem.

 Lenka Kopčáková 

Např. skupinka z Chrudimska si 
přivezla vlastní skládací židličky a 
teplé deky. „Na žďárské Pašije jezdí-
váme pravidelně již několik let a tak 
víme jak se do jarního večera vybavit,“ 
směje se divačka z Nasavrk. 

Představení, v němž účinkuje na 
200 herců, nemá v Česku obdoby a 
ve Žďáře se hraje od roku 1998. Za 
tu dobu pouze čtyři ročníky byly 
kvůli velké nepřízni zrušeny. Přesto 
hlavní hrdina (v podání Jana Hudeč-
ka) a další dva ukřižovaní musejí 
vykazovat velkou otužilost, neboť 
v části hry účinkují jen v bederních 
rouškách, zatímco ostatní herci se 
mohou pod kostýmy teple obléci.

Na budování zdařilých scén se tra-
dičně podíleli i studenti BIGY a SŠ 
A. Kolpinga. Lidovou hru sehráli 
farníci doslova všech věkových kate-
gorií, účinkovaly i docela malé děti. 
Ty potom v závěru dojemně rozdá-
valy lidem svěcené kočičky. 

Jedním z účinkujících je už sed-
mým rokem i místostarosta Josef 
Klement. „Já hraji jednoho z 12 apo-
štolů,“ říká pro ŽN. “Bylo sice chlad-
něji, ale nepršelo a nefoukalo, což bylo 
dobré,“ dodává.

„Letos poprvé vidím Pašije coby 
divák,“ je sice trochu líto Ladislavu 
Bártovi, doposud setníkovi římského 
vojska. Ale je v rekonvalescenci a 
jak uznává, takovou příležitost by 
asi jinak neměl. Bártu pro letošek 
zastal Martin Dobrovolný. „Je to tro-
chu paradoxní a úsměvná situace, kdy 
dlouholetý představitel Ježíše dnes hra-
je vojáka, který velí ukřižování.  Ale 
Martin si s tím poradil, dodává režisér 
Miroslav Keller. 

Ještě do 21. 5. je v Regionálním 
muzeu města na Tvrzi k vidění  výstava 
s názvem Kouzlo cínových vojáčků.

Je přehlídkou řemeslné dovednosti 
nadšenců. Cínové miniatury a  přede-
vším vojáčky vyrábí manželé Grégrovi 
z Velké Bíteše již 25 let.  „Návštěvníci 
se mohou těšit na fi gurky z různých his-
torických období, precizně zpracované a 
vymalované v těch nejpestřejších unifor-
mách. Většina náleží do napoleonské éry, 
včetně poutavé diorámy z bitvy u Slavko-
va,“ zve za pořadatele Pavel Elbl. 

Opomenuty nejsou ani romantický 
příběh výroby miniatur a dějiny cínař-
ství. „K vidění je i kompletní uniforma 
a výstroj fr ancouzského řadového pěšá-
ka, fr ancouzská šavle, rakouská šavle, 
dělostřelecká koule z bitvy u Slavkova 

„Základní umělecké školy tvoří 
kořeny naší kulturnosti a naší lásky 
k umění.

Ve světovém měřítku jsou zcela 
unikátním vzdělávacím systémem, 
který je potřeba hýčkat, rozvíjet a 
podporovat.“ 

 Magdalena Kožená

ZUŠ OPEN letos poprvé

České základní 
umělecké školství 

nemá ve světě obdoby
Žďárská ZUŠka již ladí program a 

příležitostně  představí všechny své 
umělecké obory: hudební, taneční, 
výtvarný a literárně dramatický. 

„ZUŠ Františka Drdly také touto 
akcí zahájí ofi ciálně oslavy vzniku ško-
ly ve městě Žďáře před 90 roky a 150 
let od narození žďárského rodáka a 
skladatele Františka Drdly (1868 – 
1944), které si budeme připomínat 
hlavně v roce 2018,“ informuje ředi-
telka Foralová. 

Podrobný program akce bude 
k dispozici v budově ZUŠ.  -lko-

Kouzlo cínových vojáčků

NAD CÍNOVÝMI vojáčky srdce 
zaplesá… Foto: Kamila Dvořáková
a kulky do pušek z dalších významných 
bitev,“ dodává Elbl. Zásadním láka-
dlem jsou ale drobné cínové fi gur-
ky, kvůli nimž jsou vášniví sběratelé z 
celého světa schopni vynaložit nema-
lé částky.

LETOŠNÍ PAŠIJE se vydařily. Chladno neodradilo herce ani diváky. 
 Foto: Lenka Kopčáková

Pašijovou hru sledovaly davy


