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Abstrakt
Konceptem absolventské studie je zachytit historicko-literární formou dějiny Divadla Spejbla
a Hurvínka, profily jeho osobností, loutek, událostí a konaných představení v letech 19391990, (od počátků profesionální loutkářské činnosti prof. Josefa Skupy v Plzni v
protektorátních letech, skrze Skupovu divadelní realizaci v pražském působišti po 2.světové
válce, přes éru hereckého účinkování Miloše Kirschnera, Heleny Štáchové a Martina Kláska v
době socialismu, a během normalizačních let, až po nástup kapitalismu. Jako cíl si
diplomantka vytyčila vytvořit mediální odraz událostí Divadla Spejbla a Hurvínka, které byly
vnímány a zhodnocovány československým a českým masovým, dobovým, denním tiskem –
(ultrapravicovými fašistickými časopisy Vlajkou (1939-40) a Árijským bojem (1940),
levicovými,
socialisticky
orientovanými
novinami
Rudým
právem
(1948,52,53,55,57,58,59,67,72,75,79,80,82,83,84,85,86,87,88),
Svobodným
slovem
(1959,66,69,77,80,82,83,84,85,87), Mladou frontou (1957,66,75,77,81,82,84,87), křesťanskodemokraticko-konzervativní
Lidovou
demokracií
(1966,71,74,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88), večerním tiskem – Večerní Prahou (1969,82), a
pravicově zaměřeným, kapitalistickým listem – Mladou frontou Dnes (1990). V každé
historické epoše a vládnoucím režimu byly postavy S+H jinak pojímány. Záměrem práce má
být nalézt v dobovém tisku možné interpretace.

Abstract
The idea of the dissertation study is to capture in the historical-literary form Spejbl and
Hurvínek Theatre´s history, characters of its personalities, marionettes, events, and introduced
theatre performances in the years 1939-1990, (from the outset of the prof. Josef Skupa´s
professional puppetry in Pilsen in the protectoral time, through Skupa´s theatrical Prague
engagement after 2nd World War, over the era of dramatic acting of Miloš Kirschner, Helena
Štáchová, and Martin Klásek in the socialistic period, and during normalization years, up to
the capitalistic regime transformation.The graduate set up a goal of creating a media reflection
of the Spejbl and Hurvinek Theatre´s events, which had been noticed and evaluated by the
Czechoslovak and Czech mass period daily press – (by the far-right wing fascist magazines
Vlajka (1939-40) and Árijský boj (1940), by the left orientated, socialistic newspapers Rudé
právo(1948,52,53,55,57,58,59,67,72,75,79,80,82,83,84,85,86,87,88),
Svobodné
slovo(1959,66,69,77,80,82,83,84,85,87), Mladá fronta (1957,66,75,77,81,82,84,87), by the
Christian-Democratic-Conservative
paper
Lidová
demokracie(1966,71,74,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88), the Evening Press – Večerní Praha
(1969,82), and by the right-wing, capitalistic paper – Mladá fronta Dnes (1990). In each
historical epoch and ruling regime the S+H characters had been dealt with in a different way.
The goal of the work is to find possible period press interpretations.
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Úvod
Záměrem mé diplomové práce má být podat historicko-literární náhled a analýzu
mediálního obrazu činnosti loutek Spejbla a Hurvínka, od počátku jejich divadelního
působení v Plzeňském divadélku prof. Josefa Skupy ve 30. letech, po revoluční převrat roku
1989. Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhé a členité období, analýza pravděpodobně
dospěje k určité zobecňující charakterizaci příslušných etap mediální reflexe, příznačných pro
odpovídající historickou situaci. To, že dvě dřevěné figurky, vytvořené před více než 80 lety v
regionálních podmínkách, se dostaly do celonárodního povědomí, a přes celou tuto dlouhou
dobu se v něm udržely dodnes, je jistě unikátní úkaz. Samotný fenomén S+H je vzorovou
ukázkou aktivní a flexibilní schopnosti tvůrců využívat všech dostupných a vhodných
dobových mediálních prostředků k vytváření, co nejširšího společenského povědomí o jejich
tvorbě a existenci. S+H nevynechali za dobu jejich působení žádné médium, které se
nabízelo: od tisku přes rádio, k šelakovým gramodeskám, filmu, TV, knihám, MGF páskám,
CD, DVD, webové, reklamní komunikaci, až po 3D projekce. Koneckonců, i působení na
prknech loutkového divadla1 je možno považovat za svého druhu mediální působení. Je tedy
možno říci, že fenomén S+H, je spolutvořen touto unikátně kontinuální schopností mediální
komunikace jeho tvůrců a interpretů. Bez ní by příběh S+H byl dávno zapomenutou
plzeňskou epizodou, čili lze konstatovat, že S+H jsou po celou dobu jejich existence zároveň
objektem mediálního pozorování, ale i subjektem aktivního mediálního působení. V
teoretické části diplomové práce jsem čerpala zdrojový materiál, primárně z dostupné
literatury k divadelní historii Divadla S+H, a knih o historii a teorii československého
divadelnictví, a kulturně-politicko-historických dějin českých zemí, (viz.např.publikace Jana
Malíka, Pavla Gryma, Denisy Kirschnerové, Františka Černého, Vladimíra Justa, Alice
Dubské, Jindřišky Patkové, Petra Pavlovského,Zdeňka Bezděka,Jiřího Knapíka,Petra
Bednaříka, Jana Jiráka a Barbary Kopplové, čímž posledně jmenované děkuji za doporučení
relevantních publikací k tématu. Stejně tak, jsem také použila internetové prameny, k bližší
identifikaci termínů, osobností a milníků z loutkové (divadelní) a politicko-kulturněhistorické oblasti. Doplňkové informace k divadelně-historické části byly nastudovány z
1

Loutkové divadlo (loutková hra) – (angl. puppet theatre, franc. théâtre des marionettes, něm. Puppentheater, rus. kukol´nyj těatr) -druh
div.,jehož výrazovým prostředkem je loutka, ovládaná hercem, je to také žánr divadla zahrnující mnoho aspektů, (tanec, balet, pantomima,
muzikál, opera ,atd.), podle použití loutek dělíme loutkové divadlo na marionetové, maňáskové, javajkové, vodní, stínové, černé, kreslené a
luminiscenční.-PAVLOVSKÝ,Petr.Základní pojmy divadla – teatrologický slovník.1.vyd.Praha: Libri a ND, 2004. 348 s.ISBN 80-72-77194-9 s.165a (Libri) a 80-7258-171-6 (ND).
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odborných článků časopisů se společensko-kulturní tématikou, (Čsl.loutkář, Loutkář,
Divadelní noviny, viz. Jiří Trager, Oldřich Kryštofek, Václav Konigsmark, Jiří Středa, Henryk
Jurkowski), z akademických prací, zaobírajících se divadelním historicko-teoretickým
přehledem – DP, Divadlo loutek Ostrava, Vavříková, L., FFMU,Brno, 2011, a DP, Výukové
divadlo (učební pomůcka pro děti), Klíčová, E., PFMU, Brno, 2011. Význačná zdrojová část
teoretického oddílu práce sestává též z tiskových pramenů, které měly sloužit k dokreslení
stavu dobového vnímání divadelní scény S+H veřejným míněním - k tomu byly určeny,
nahodile sesbírané, československé a české, neodborně zaměřené, dobové, pravidelně
vycházející, noviny – (ultrapravicové, fašistické časopisy Vlajka (1939-40), a Árijský boj
(1940),

levicové,

socialisticky

orientované

noviny

(1948,52,53,55,57,58,59,67,72,75,79,80,82,83,84,85,86,87,88),

Rudé

právo,

Svobodné

z

let
slovo

(1959,66,69,77,80,82,83,84,85,87), Mladá fronta (1957,66,75,77,81,82,84,87), křesťanskodemokraticko-konzervativní Lidová demokracie (1966,71,74,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88),
večerní tisk – Večerní Praha (1969,82), a pravicově zaměřený, kapitalistický list – Mladá
fronta Dnes (1990). Nad rámec standardně zařazovaných literárních, elektronických, a
tiskových materiálů,diplomantka vykomunikovala doplňující informace do studie - osobní a
emailovou cestou. Co se týká historicko-společenských bodů kolem dění marionetového2
divadla S+H, spojila jsem se se znalkyní dlouhodobých poměrů u divadla, s přímou
potomkyní, dcerou čsl.loutkáře M.Kirschnera – Denisou Kirschnerovou, s šéfredaktorkou
měsíčníku Loutkář, Mgr.Ninou Malíkovou, a s přímým potomkem čsl. loutkářského rodu
Skupových, prasynovcem J.Skupy, Pavlem Skupou, kterému chci poděkovat za poskytnutí
vzácných dokumentací, fotografií, neveřejných listin, úředních listin, osobních vzpomínek a
korespondence, vztahujících se k dějinám loutkového divadla. Pokud se jedná o kulturněpolitické záležitosti, které bylo v práci nutné dovysvětlit, oslovila jsem v této věci odborníky z
Ústavu pro soudobé dějiny AVČR – Mgr. Jaroslava Cuhru, Ph.D.,PhDr. Petra Bednaříka,
Ph.D., PhDr.Antonína Kostlána, Csc.,Mgr.Matěje Spurného, a paměťníka totalitních poměrů
Pavla Skupu. Pro získání poznatků o trestně-právních otázkách za doby Protektorátu Čech a
Moravy, jsem se spojila s příslušníky městské policie ČR - s Npor. Mgr. Lubomírem
Nemastilem, a plk. dr. Brotánkovou, dále potom s vedoucím správy sbírek Muzea Policie ČR pplk.Radkem Galašem. Poděkuji též Oskaru Reifovi za pomoc s německým překladem
2

Marioneta – druh loutky z 18.století, ovládané na nitích a na drátě, závěsná a řízená shora vodičem/hercem – KOLEKTIV, AUTORŮ.
Nové universum – všeobecná encyklopedie A-Ž.1.vyd.Praha: Euromedia Group – Knižní klub,2003. 1303 s. ISBN 80-242-1069-X.. s.603
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dokumentu. Za pomoc při dohledání statistických a analytických dat ohledně návštěvnosti
Divadla Spejbla a Hurvínka vděčím Evě Studeníkové z NIPOS -Národního a informačního
střediska pro kulturu, a mé sestře Gabriele Reifové. V druhé, praktické, analytické části
diplomové práce, byly čerpány informace z článků, z již výše, jmenovitě, rokově, a
ideologicky vyznačených tiskopisů, masového, denního, periodického tisku československých a
českých novin. Teoretické pojednání práce je historicko-literárním soupisem 6 kapitol, líčících
dějinný sled provozu a loutkářských aktivit Divadla Spejbla a Hurvínka za měnících se
politicko-kulturních a společenských podmínek, za Protektorátu Čechy a Morava, za
nacistické okupace ČSR (1939-45), po Únoru 1948 a převzetí moci v zemi totalitní
komunistickou vládou (1945-69), v průběhu normalizace až do přechodu k demokratickému
systému politických institucí (1970-1990), a během jeho řízení odlišnými principály –
J.Skupou (1939-57), a M.Kirschnerem (1957-90). Strukturace jednotlivých 6 kapitol je
stanovena na základě funkčního období střídajících se ředitelů divadla, tj. – 1) Divadlo
Spejbla a Hurvínka během 2. světové války – plzeňské období (1939 -1945) za Josefa Skupy,2)
Divadlo Spejbla a Hurvínka po 2. světové válce – pražské období (1945-1957) za Josefa
Skupy, 3) Divadlo Spejbla a Hurvínka v letech (1957-1963) za Jiřiny Skupové, 4) Divadlo
Spejbla a Hurvínka v letech (1963-1966) za Oty Poppa, 5) Divadlo Spejbla a Hurvínka v
letech (1966-1974) za Miloše Kirschnera, a 6) Divadlo Spejbla a Hurvínka v letech (19741990) za Miloše Kirschnera. První kapitola se věnuje Plzeňskému divadélku prof. J.Skupy –
(1939-45), (dřív.ozn.D S+H,) a jeho divadelním aktivitám, (uvádění jinotajných,
antifašistických představení) za protektorátního režimu (1939-44), dále se zmiňuje o
politických problémech, kterým čelil principál divadla J.Skupa (30-57), který byl členem
Klubu Zednářů, a tedy pronásledován gestapo vojenskými příslušníky, a jemuž byly též
cenzurovány jeho divadelní hry, které podvracely jejich obsahem tehdejší antidemokratický
statut vládnutí. Tato část popisuje výjevy jako Skupovo udání za alegorickou hru Ať žije zítřek
(1941), Skupovo zatčení 1944, odebrání licence na provoz divadla a jeho uzavření (1944), a
roční věznění v Plzni-Borech a Drážďanech (1944-5). Druhá kapitola představuje tzv. pražské
období divadelního působení prof. J. Skupy, vyobrazuje založení družstevní loutkové scény v
Římské ulici, na Praze 2, roku 1945, Divadla Spejbla a Hurvínka, kterou byl J. Skupa nucen
nechat zestátnit roku 1951. Soustřeďuje pozornost na Skupovo loutkářské počínání po 2.
sv.válce – hraní loutkových veseloher 1945-48 – Skupa, Wenig, Skupová. Kapitola komentuje
Skupovu scénárististickou kolizi, během níž, se byl nucen obrátit o pomoc při tvorbě
14

divadelních her na dřívější autorské spolupracovníky – 1946-47 -Khás,Malík. Druhý oddíl
dále poukazuje na nový divadelní zákon z r.1948, zrovnoprávňující loutkové divadelnictví s
ostatními druhy vysokého umění,3na zahraniční úspěchy při hostování souboru v Anglii 1947,
Skotsku -48, SSSR -49, a na s výjezdy spojená, emigrační opatření. Vyzdvihuje čestná
ohodnocení, která J. Skupa obdržel jako poctu od státu – titul národního umělce -1948, a
funkci předsedy Československého výboru obránců míru -1953, spojenou s oceněním
diplomem za boj za světový mír od zmíněné instituce – 1955. Vypráví o čsl.sovět.lout.přátelství

mezi

prof.Skupou

a

národním

umělcem

RSFSR,věhlasným

sovět.loutkářem Sergejem Obrazcovem – 1949, a s tímto vztahem, propojenými následnými
existenčními problémy - fungování čsl.divadla S+H, vzniklými, za podmínek, diktovaných
Komunistickou vládou ČSR -viz. začlenění D S+H pod ÚLD,4 o repertoárovém vakuu, a
zastoupení prázdného dramaturgického prostoru satirickými hrami a

nehurvínkovskými

inscenacemi – Khás, Rýz, Sojka, Klicpera – (1949 -50), o Skupových opětovných
repertoárových nejistotách v r.1951, a jeho apelaci na scénáristy pro napsání her pro jeho
divadlo skrze tisk, o nasazení ideologických, budovatelských postulátů do inscenování her
divadla – prorežimní hry – M.Mellanové a M.Dismana -1950 -55 – sovětská témata her.
Oddíl

též seznamuje se jmény herců a hereček prvních představitelek ženských rolí v

loutkových představeních divadelní scény S+H, když připomíná Annu Kreuzmannovou, která
jako první v historii divadla intepretovala roli Máničky – společnice a kamarádky Hurvínka, v
let. (1929-43), po ní vzpomíná na Boženu Welekovou jako na druhou interpretku hlasu
Máničky, v obd.(1945-68).

Stejně tak přikládá významovou úlohu rolím, sotva

jednogeneračně platným, paní Drbálkové (1938-53), pavlačové drbně a domácí/bytné pana
Spejbla, jíž hlasově napodobil Jan Vavřík Rýz, a paní Švitorkové, Spejblově sousedce s
erotickými sklony k němu, kterou připodobnila Míla Mellanová (1951-55). Dále celek utváří
3

Vysoká kultura /umění – označ.soubor kult.produktů (zejm. uměleckých), jež jsou v dané kultuře vnímány jako nejúspěšnější či
nejváženější. Určuje směřování a hranice tzv. „správné“ kultury pro celou společnost, k čemuž využívá svých vlastních definovaných
estetických standardů. Mezi hlavními znaky k.v. bývají zpravidla uváděny nekomerčnost, atypickost, různorodost. Každý jednotlivý produkt
k.v. je svým způsobem „umělecké dílo“ – lze se málokdy setkat s užíváním stereotypních prvků či klišé. Důraz při tvorbě k.v. je kladen
převážně na konstrukci díla – na formu, symboliku, podpovrchovou významovou linii. Co se obsahu týče, věnuje se k.v. širokému spektru
témat – od klasických až po aktuální témata ze současnosti. Významným rysem k.v. je, že pokládá svým uživatelům (konzumentům) zásadní
filozofické, sociální i politické otázky, jež formuluje pomocí abstraktních obrazů, alegorií a metafor. Snahou produktů k.v. je upozornit
uměleckými prostředky na důležité sociálně-politické, kulturní a jiné aspekty, jistým způsobem poučit společnost a zaktivizovat ji k zaujmutí
vlastního postoje k danému tématu. Mezi další hojně užívané prvky, vyskytující se v rámci produktů k.v., patří rovněž kritika, jejímž cílem
se stávají zpravidla běžně zavedené vzorce chování či jednání, stereotypy a medializovaná témata. Produkty k.v. obvykle poskytují jejím
konzumentům zážitek na několika úrovních – v rovině estetické, emocionální a filozofické. V důsledku jejich komplexního působení je tedy
zapotřebí, aby byli jejich konzumenti vybaveni jistým kulturním kapitálem (vzdělaností), s nímž budou schopni daný produkt plně pochopit a
vstřebat jeho odkaz až na jeho nejnižší významovou linii. Pojem k.v. bývá občas na akademické půdě zaměňován za pojem k. elitní nebo k.
intelektuálská
(„highbrow
culture“).
Arts
lexikon
[online].[cit.2013-05-13].Kultura
vysoká
.Dostupné
z WWW:<http://artslexikon.cz/index.php/Kultura_vysok%C3%A1>.
4
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pohled na formování uměleckého vzestupu mladého amatérského loutkáře M.Kirschnera,
který společně s dalšími, nově příchozími členy, utvořil budoucí kolektiv pracovníků divadla
S+H – r.1951, vykládá o převzetí role S+H Kirschnerem na Mezinárodním loutkovém
festivalu mládeže v Bukurešti, a o kladném přijetí diváckou obcí jím cizojazyčného ztvárnění
obou rolí. Následně se kapitola zaměřuje na divadelní zájezdy nového souboru do zahraničí,
tentokrát už role Spejbla s Hurvínkem, v interpretaci M.Kirschnera – do Maď 54, do
Pař.,Lond.-55, na Skupovy mírové iniciativy – za něž byl oceněn diplomem od Svazu obránců
míru -1955, na prezentaci satirických pásem představení – R.Krátký -55, na ocenění
J.Skupové za její dlouhodobou loutkář.činnost -titulem zaslouž.umělkyně. -55, na
oficiál.jmenování M.Kirschnera nástupcem v rolích S+H za J.Skupu -56, na přehled
hostování týmu herců ve Švédsku, NDR, a Berlíně – 56, a finálně se druhým dílem psané
řádky probírají náhlým, nečekaným/překvapivým skonem loutkáře prof. J.Skupy a jeho
pohřbem – r1957.Třetí set práce se vymezuje tématem boje o zachování divadla S+H po
Skupově skonu, pod novou ředitelkou Jiřinou Skupovou (1957-63), tématem rozvoje
moderních divad.žánrů, Kirschnerovy proměny prototypů S+H, veseloher a kabaretů (57-58,
Barchánek, Janovský), tématem zájezdů do zahraničí NSR, ZB, Maď, Víd.-57, tvůrčím
obdobím Salamandru – experimentálního černého divadla -58-61, tématem úspěchu
čern.div.na Expu58 v Bruselu, úspěšn.zájezdov.vyst.ve Víd., Bulh.,díky Kirschnerově
jazyk.schopn.- 58, tvorby Salamandru – Cirkus v div.-59, a jejich host.v Pol.a Víd.-59,
Velegrandteátr Spejbl pro dosp.-59, Řádem práce pro D S+H – 59, zájezd.předst.ve Švýc.,Fr.,
Itál.-60, 2 liniemi tvorby – nové hry a staré hry – 60-61, ukonč.čin. Salamandru -61,
experiment.v tvorb.-61-62 a jeho propadu – F.Nepil, Z.Endrís, kolektiv, staronových
divad.kusů – 62-63 – jejich kritiky. Čtvrtá sekce diplomové stati nabízí vhled na divad.dění po
nástupu ředitele Oty Poppa (63-66), na jeho nerealizované konstrukční a reklamní záměry 63, na tvorbu divadla – Revue pořady a experiment.inscen.-63, na pozitiv.kritiky na hru RNN
sovět.tiskem -63, jazzový kvartet K.Velebného v hr.S+H -61-63,na pozitivní kritiky tisk.NSR
na p.Variace -66 – dial.pantom.pásma M.K., na turné po republice -63/4, na vizuál proměny
loutek S+H -R.Haken -64, a na jejich předscén.výstup. - Srdečné metamorfóry –
M.Haken/M.Kirschner – monot.fil.p.-64, na hud.pohádku Zdeňka Lepšíka -64, na zájezd.výst.
(Bul.,Belg.(Brus.), NDR, NSR -64, na repertoár.prázdno -64/5, na hostuj.předst.ve
Fr.,NSR,Praze,po Čech..Mor.,Sloven.-65, a host.v NDR-66, na nehurvín.téma V.Řezáče -65, a
na komed.hry J.Dietla, F.Filipa,a poetic.satir.pás.-Amorosiáda – 66 -M.Haken a M.Kirschn.
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Pátý celek práce přívádí čtenáře k povědomí o první éře řízení D S+H, M.Kirschnerem
(1966-74.) Zachycuje (politicko-kulturní hygienu – prověrky stranické příslušnosti ředitele D
S+H, M.Kirschnera - r.1983, zachycuje proměny charakterů loutek S+H, humanist.pohádkyJ.A.Novotného -66, dětskou h. J.Barchánka- 67, příchod Heleny Štáchové (1967-souč.) do
soub.,převzetí role Máničky, proměnu Máničky do moder.podoby-67,účast D S+H -EXPO67 Montreal,Waterloo,subvenč.komplikace při výjezdu soub.na fest.,natáč.dok.pro CBC,
M.Kirschner- člen.v amer.sv.lout.-67, zájezdy Nor.,USA,Eg.,SAR,Can.,Ind.-67, přestavbu
div.,představuje

pův.h.,mimopr.zájezd.,záj.NDR,NSR

-68,

zachycuje

převzet.insc.

-

Kirsch./Hak.-pantom.,provoz.př.-pohád.-F.Nepila a hr. pro dosp.-Amorosiáda II- Štáchové Mánička-herec.ukotvení,popisuje scénárist.kolizi – odchod J.A.Novotného -69, představuje
Dějiny k. Spejbl – histor.téma-Kneifel/Kirsch. - Skupova cena – IV.Skup.Plzeň, poukazuje na
cenzur.zákaz hr.,tv.insc.h.-70, NDR,NSR, Víd. -zájezd. - 70/71,dává vznik bábince – nová
postav.žen.protějš.Spejbla – inter.H.Štáchová – prem.Past na Hurv. - 71,představuje
Večerníčky

(ČST)

-L.Koutná,

Kirschn./Kubíč.

–

72,

poukazuje

na

oslavy

nedož.80.naroz.J.Skup.-Spejblovy zálety do min.-72, na proměn.Máničky z naiv.do
prozřet.,uvádí shakespear.předst.pro dos.-Šulc/Kirschn.-72, zájezdy – NDR, NSR, Fr., Berl.Past n.H.-nat.TV, poukazuje na Cenu pro B.Šulce -Skupova Plzeň – nejl.her.výk.- Mnoho
Spejbl. povyku pro nic – 73,na úspěš.vyst.div.Kaleidoskop73,H.na dobr.noc,AmorosiádaSSSR,NDR,NSR -73, Večerníčky ČST – barev.-Koutná, Grym, Barchánek,Kirschn.,Straka –
úspěšn.-73/4, horor.muzikál H.Phillipov.-Spejbl v.Dracula -zlatá deska (MC) – 74. Šestý
kompoziční celek ukotvuje následující témata z let 1974-90: nový interpret S+H – Martin
Klásek (1973-souč.), nový soubor R.Hájek – vodič pí.Kateřiny,p.Spejbla, a jiné role – od r.73,
K.Makonj – od r.73, od r.74 – K. Plachetková – vodička Máničky, M.Huňka – loutkoh.a
technolog, L.Homola – vodič p.Spejbla (improviz.),74 – To je něco pro H. – Grym/Haken –
pocta star.loutkář.,premiér.pro Hájka a Kláska, M.Kirschner –individ.cena za několik rolí –
Cena Skupovy Plz.-74, 74-H.mezi broučky/Skupa/Wenig – debut pro M.Kláska – oficiální
předst.alternace S+H M.Kláska, gig.úsp.h. – až 1000 předst, též v něm. a rus.j. do r.85,
Klás.úsp.zařaz.do tým.loutkoh., reminiscence na děts.vzpom.na l.div S+H, touha stát se
loutkářem, Kirschner. archiv – pochvala jeho nástupce – důstojný, hovoř. role
něk.jaz.,autorství mnoha her, režie a vyd.MC a CD nosičů (Zlaté desk.),75- M.Kirsch. – titul
zaslouž.umělec, 74/75 – Henscheverlag sborn.text. S+H v němč. (+76 a 78), 75 – požár
zájezd.autobus. v NDR – dekorace k mnoha hrám zpopelněny – rozhovor Mil.K. pro MF.7517

repertoár.vakuum – likvid.škod, jar.76-jar.77-repertoár.v.,76 – H.strašidýlka – Kirsch./Grym
– moralitní hist.hr., úspěš. LP i CD vyšl. v reedic.Supraph.- Fr.Filipovský – Cen.děts.div na
Skup.Plz.76. 76- dopis grafika V.Cinybulka M.Kirsch. –ironizuj. přání k 25 l.členst.v soub. D
S+H,76/77- zájez.NDR a NSR, 1/77 – v SS vzpom.med. – k 20.výr.úmrtí Jos.Skup. (táta
S+H,podmanil si svět hrou s loutk.),3/77 – Mil.Kir. – 50.naroz. – LD a MF – gratul.ÚV KSČ
– J.Havlín., poděk.za mnohalet.mezin.služb.vlast, členst SČDU, pohled do děts M.K. – vztah
k div.od

dětství-

organ.,režis.,autor,pro

ochotn.soub.otce,vyjm.Kirschner.profes.fun.-

div.,rozhl.,tv, gramof.d, 10 let um.ved. od úmrt.J.S- v 57., Kirschner.talent na ciz.jazyky
(14.jazyk.) – mezinár.sláva, 75 – tit.zasl.uměl.,77 – J.Středa a J.Krofta – pohost.dramaturg a
režis.,5/77 – H. a 12 měsíc. – lid.obyčeje, pozit.recenz MF/77,- J.Střed., 77-2 předst.pro dosp.
– Jak Spejbl ožen. a H.rozvedl Romea a Julii – násp.pantom M.Haken, 77 – turné v NDR, 77
– na zákl knih.Medvěd medv.medvěd. –J.Plachet.,-Katastrofa v katastru O – M.Kirschner –
dosp.p.,- pochv.rec.LD, princip antiiluze – hr.s loutk., scifi žánr, MF – chvál.multiobsazení
rolí

H.Štáchovou

a

Mil.Kirsch.,7/8/78

–záj.Jap.

–

Kaleidoskop

78

–

mimoř.úsp.poř.vizuál.čísel se záb.Prahy, dialogy S+H, (pozvání do Jap. – též v 1980, 82, 86,)
80 – H.taškařice a Sp.legrácky, 82 – Divadl.malých zázraků, 86 – Kaleidoskop (250 předst.,
140 tis.div.), 81 – dokument.sn. D S+H v Jap. –rež.H.Třeštíková,78 – Kaleid.(Galakoncert –
NSR, Záp.Berl.,(čes.,něm., jap.verz.), v Praze a SSSR (Leningr. a Moskv.) – úspěchy,
Fr.Černý – div.teoretik – rozl.2 linie – revuální poř.za J.S., a celoveč.souč.hry za M.K.,
Skup.hry

méně

výr.čísla,

M.K.

–

cílevědom.č.

–

P.Pavlovský

–

Kirsch.-

uměn.ostr.celospol.satiry,79- Ještě jeden H.? – pro mládež – fantast.kom. o zlovůli vynálezů
(TV) – Zd.Juřena – pohybl.scéna, patř.k nejúsp.tit. – až 200 repríz, emot.rozuzl.hr.,
aktuál.probl.,humán.angaž.,apelativ.fce Kirschnera, 79 – záj. Do NSR, Záp.Berl.,79 – rozhov.
s M.K. o plánech D S+H – 30.výr.profesion.čsl.l.div.,50.výr.UNIMA – prezil.J.S.,festival
lout.tvor.-

Mezinár.rok

dítěte,

10/1980

–

50

let

D

S+H,

Almanach

(1980),

předst.Katastr.,Dějiny k. Spejbl, Galakoncert 78 (repríz.), Hurvín.diskotéka – Šimek/Fousek –
hud.kom.satira pro mládež, grotes.L.Dvorský – Cirkus Hurvajs, pro dosp. V Praze je blaze –
Kirsch/Středa (novoty), H.taškařice, H. a 12 měs., H.mezi broučky, Ještě jeden H.?, repert.pro
dosp. – satiric.lin.účelově – socialist.reprez.kultury – 15 jaz., S+H multimediál produkt –
produk.Supraphon, rozhl. NDR, Tv seriály večerníč., publ.pro vyd.Henscheverlag,
předst.plány – 79 – H.diskotéka, seriál Takovou hudbu nám nehraj !, slav.poř. ČST – v Monte
Carlu -80, záj-do Lipska, Záp.B.,Skupovu Plz.,USA – na 13.kongres UNIMA, 80 – záj.do Jap.,
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na Dny Prahy ve Varš.,17.kongres IBBY, záj. Do NSR, nat.tv poř.v Baden Badenu,
brigád.vyst. – příspěvky posl.na Fond Solidarity – návaz. Na čin. J.S.,nosit. Ceny míru, 79 –
H.diskotéka – Šimek/Fousek – předst.pro mládež, 80 – Z Prahy až do Monte Carla –
konference – moder. Hel.Štách. a M.il.Kirsch. ve franc.j.,80- H.kouzel.obrazárna – obraz
hist.divadl. –Sedlář/Grym, 80 – zájez. (NSR, Záp.B.,Jap., Švýc.,a Lichtenšt.) – H.sněhulák,
Galakoncert, H.taškařice, Sp.legrácky.80 – 50.výr. D S+H – SS – vznik figur S+H,
1.profes.l.div. – Plzeňs.lout.div.prof.J.Skup. (30´), Skupův prof.vývoj, multiprof.záběr/talent,
svět.věhlas lout.v Evropě, J.S. – nár.um. (48´),boj proti bezpráví, 80/81 – Mir.Polák –
návr.rol.psa Žeryka+ dalš.rol. D.Soták (scénog.) a N.Sotáková (ilustr.), K.Hanc, M.Hájek,
K.Vostřelová, 7/80 – Muzeum l. Chrudim – expoz. k hist. a souč. D S+H, 84 – Hurv.hlavou
rodiny – ilustr. N.Soták.,10/80 – oslavy 50.výr. D S+H – projev M.K., 10/80 – Cena
Jar.Průchy M.K. k 50tiletí D S+H – snahy pokr.ve Skup.odkazu, 10/80 – říjnová přehl.insc.z
posl.obd. – Gratulanti do řady ! –Středa -

význ.moment, osobn. D S+H ad., 4/81 –

Mil.Kirschn. – tit.národ.umělec za dlouh.význ.a spol.ang.šíření národ.kult. se S +H, M.K. –
multiprofesní záběr (scén., dramat., pedag.,manažer) – proměny charakt.loutek za M.K.,a
vodičů – M.Vomela (Spejbl) po L.Homolu (Spejbl), od J.Skupové (Hurvínek) po B.Šulce
(Hurv.), Mánička upozaděná v rol., ved. L.Homolou, J.Klosem, M.Huňkou, R. Hájkem,
R.Hakenem a H.Štáchovou, 81 – V Praze je blaze – životopis.mystifik.ohlédn.za hist. D S+H –
k 50.výr. D S+H – Kirsch./Střed., revuál.komedie pro dosp., chvál.vynik.herectví – H.Š,M.K.,
B.Š a L.H., 81- záj. Do NSR a Záp.B.,(H.sněhulák, Galakoncert, H.návštěvní den, Dějiny k.
Sp.), 1/82 – 90.výr. Skupov.naroz. – O fousat.Hurv. –Skupa/Wenig – aktual.verz.J.Středy
(3/82) (bez dob.reálií a sentimentu), pochvala Mart.Kláska za role S+H, 1/82 – 90.výr.
nar.J.S. – revue V Praze je blaze, ČST repríz.13-díl.večerníčků (prvních, černobílých), 3/82 –
S.V.Obrazcov v Praze – pohost.záj.,obdivov.J.S. a S+H, na počest S+H ztvárn.dialog v Říši
loutek,1/82 – pro SS (J.Rosendorf) a RP (M.Kirschner) – Skupova význ.stádia jeho
dlouhosáhl.lout.živ.dráhy,3/82 – M.K.- 55.narozeniny –MF – chvála M.K. – nový náboj při
zachov.úspěš.tradič.loutkoher. – důkaz – desít.úsp.zahr.cest, 82 – 3.záj.do Jap. – Divadlo
malých zázraků – J.Středa, jap.tv – natoč.pořad.o S+H , kabaret + modern.technika, 9/82 –
záj.NDR – 13 měst + Berlín (festiv.Berliner Festtage), děts.předst. – H.návštěvní den – Šulc,
dosp.progr. – V Praze je blaze – Kirsch./Středa, 10/82 – Zadáno pro K.Gotta, vánoční vysíl.
ČST, S+H – hostitelé pop.zpěváka, 2/83 – Dny Prahy v Moskvě –rus.verze – H. mezi broučky
(M.Klásek interpret.) – děts.před. a V Praze je blaze a Dějiny k. Spejbl – předst.pro dosp., 83
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– záj. NDR (H.návšt.den a Vesele se S+H,83 – H.na šikmé ploše – Fousek/Šimek – př.pro
mládež

–

moralit.záměr.hr.,

p.Flódu

interpr.M.Polák,

8/83

–

D

–

S+H

na

1.přehlíd.l.inscen.pro dosp. a mlád., podzim 83 – NSR – H.mezi broučky, H. návštěvní dem a
Vesele se S+H, 10/83 – velký rozhovor pro RP s Mil.K.- L.Tomešová (autodefinice M.K.,
proměna humoru S+H, obliba loutek S+H, gener.univerzálnost S+H krokem s vývoj.a
výskyt.v růz.typ.médií, osob.úsp. M.K,proměny Kirschner.loutk.cesty, vzp.na J.S. – učitele
M.K. a na M.Klás.-žáka M.K., 5/84 – Hurv.a Přeslička – Středa – hr.pro děti – 3.Cena za
pův.div.hru pro děti – Skoropohádka o život.prostředí – pochvala M.Kláska – SS – 5/84 za
interpret.S+H, H.Štách. –autonehoda – záskok za Mánič. – Karolínka – K.Plachetková,
tendence D S+H – o Commedii dell´ arte – konstant.typy rolí dosaz.do růz.záplet., 5/84 –
Lub.Homola – tit.zaslouž.umělec za vodič. Spejbla, 84 – záj.do Rak. – Mezinár.vídeň.fest. –
Vesele se S+H, 6/84 – 15.roč.Skup.Plzn. – fest.čsl.prof.l.div. – M.Kir. – pietní akt u
hrob.nár.uměl.J.S. + přání fest., 84 –Dějiny k. Spejbl – A.Kneifel – natoč. ČST, P.Grym/I.Paukert, 10/84 – záj.do Bratisl.(Slov.) – H.návštěvní den a Vesele se S+H, podz.84
– záj.do NSR – H.mezi broučky, Hurv.návštěvní den a Vesele se S+H, S+H gramof.produkce
– LP, kazety, i pro něm.trh, Zlatá deska -85 za milion prod.desek, Archivní korespondence
J.Skupy s K.Čapkem – 3/36 – apel J.S. na Čapka na naps.scénáře pro S+H, 5/85 – kom.
Pohádky pro Hurv. – Středa, obliba hr. –až 300 repríz, hr.do r.2010, 5/85 – B.Šulc –
tit.zaslouž.uměl.za

vod.Hurvínka,

85

–

záj.do

Rak.Fr.,Něm.,(Záp.Berl.)

–

H.a

Přesl.,H.návšt.den,Pestrý pořad, Vesele se S+H,H.mezi brouč.+ vyst.v paláci UNESCO
(Paříž), a na čsl.velvysl. (Pař.,Fr.),85- 40.výroč.osvob.ČSR Sověty – glosa M.Kirsch.k
průb.výv.lout.div.v ČSR po 2.sv.v., Spolupr. Osvob.div. s J.Skupou – 11/12/29 – revue Utrpení
Spejbl.i syn.jeho pro dosp. a Kaleidoskop pro dět., pol.80.let- Memoáry Mil.Kirsch. –
Adoptiv.otec S+H – F.Černý – pouze ve fáz.přípravy, 3/86 – záj. NSR – H.mezi br., Vesele se
S+H, 3/86 – recitál B.Šulce – Možná přijde i Hur. –Šulc sólo výstup.,4/86 – repríza 13-ti
díl.barev. večerníčku – Znovu u S+H – Barchánek, Grym, Kirschner, Straka, 5/86 – Hurv.
60.naroz. – v LD – moimoř.předst. Z Plzně do Prahy – ing.J.David – 1)pův.nahráv.S+H
(1929-56), 2) nahráv.M.Kirsch. ad., Spejblův magazín – sborn.k 60.výr.Hurv. –Grym,5/86 –
ČST –rozhov.s M.K. k Hurv.výročí, 5/86 – Hip,Hip, Hurá Hurvínek ! – Středa, Nepil, Grym,
Homola, dřív.Vánoce u Spejblů – Nepil/Středa-,záj.do NSR,klaun.výstup.,a scén.s vánoč.a
zim.témat., Kaleidoskop 86 –Kolektiv, 5/86 – H.a duchové – manželé Melíškovi – podle
námětu filmu Ať žijí duchové ! – O.Lipský – veselohr.pro děti, 5-6/86 – záj.Košice (Sl.) –
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Pohádky pro H., 6/86 – Skupov.Plzeň – Pohádky pro H.,Možná přijde i H. - RP –M.Česal –
S+H zachov.trad.mistrov.hry s loutkou (iluziv.div.), 7-9/86 – 4.záj do Jap. – Kaleidoskop 86
pro děti i dosp. a Kaleidoskop 78,86 – Kaleidoskop 86 – v dom.provoz. a na záj. v NSR, 9/86
– 20ti let.angaž.H.Štách. v D S+H, 1/87 – 2x výročí J.Skupy – 1) 30 let od úmrtí, 2) 95 let od
naroz. – SS vzpom.notic. na osobnost J.S. (lout.legendu), kt.čsl.loutkářství vynesla na
vysok.úrov.,1/87 – Sólo pro J.S. k 95.výr.naroz.-proslov od P.Gryma, 1/87 – MF J.S.
k nedožit.95.naroz. – J.S. učinil z l.div. význ projev čes. nár.kultury, všestranný umělec, kt.si
získal celosvět.věhlas, 1/87 – fejeton P.Gryma – Skupovo dětství.,dospív.,zrod a vývoj jeho
zálib.v lout.řemesl.,1) Spejbl.magazín (1986) vzpomínky a materiály o D S+H, aut.Středa,
Makonj, Pavlovský, Černý, Štáchová, a Straka, 2) Národní umělec M.Kirschner -60 –
k oslav.60.naroz. nár.um.M.K., Kirschn.životop.data, soupis vyznam.,+ S+H diskografie,
aut.Grym,3/87 – Spejbl story – Melíšek/Kirsch. – k 60.narozen.M.K. – motivy lids.vášní –
inspir.v

Shakespear.,a

Moliére,

ad.,

bilance

Kirsch.úspěch.,výčet

jeho

života,

lout.profes.cesty, proměny typů S+H, jeho jazyk.umění/talent, celosvět.pozornost div.,-LD
3/87, MF -3/87 – kontinuita exist.S+H za M.K. (aktualit.humor., celosvět.záběr hraní
(moder.pohád.příběh.),3/87 – Vlad.Hrouda – RP – M.K. slav.60.naroz., pokrač.J.S.,
Oberhessische Presse – 3/70 – rec.vynikaj.interpret S+H, SS-3/87 – M.K. život.jub.-60 let,
pokrač. J.S.,multiprofesní záběr-aut.her, dramaturg, režisér, ředit., ad,, rozvin.S+H do
dneš.,aktuál.podoby,3/87 – LD, RP, SS, MF – M.Kirsch.-nositel Řádu práce k jeho 60.naroz.
–angaž.čin.,podíl na vých.nejmlad.gener.a přisp.k rozkvět.čsl.social.kult., 3/87 – M.K.
interpret. Role S+H – 16-ti jazyk.,včet.japon. – Kaleidoskop 86 – Kolektiv aut. –
pořad.Japon.výb.čsl.spol.pro

mezin.styk.

a

DS+H

–

předst.

–

dárek

k 30.výroč.normaliz.vztahů ČSSR s Jap.,3/87 – 50 let od prem. H.mezi brouč. –Skup./Wen. –
1300x repríz.+ něm.a rus.verze a něm. LP – naps.LD – role S+H M.Klásek, 87- záj. Rak.,
6/88 – H.a drak – Nepil – poh.komed. – pův. Na řadě Dr. Spejbl (69´)-F.Nepil,- RP a LD –
repríza po 20 let. – rež.J.Henke, role S+H altern.M.Kirsch. a M.Klás., hr. Zlatý fond
Supraphonu (S.Beneš, V.Brodský, R.Hrušínský ad.), natoč.též pro rohl. – Henke, 2004 CD
v reedici,88 – záj. Záp.Berl., a SSSR, Spejbl.ilustr.zpravodaj/Hurv.malov.povídání (vych.v
l.1979-89), red.rad.: Kirschner, Středa, Grym, ad., 9/89 – H.mezi loutkami aneb frajšpás čili
kom.pro mal.i vel.div. –Henke – hr.s figur.ze star.lout.her, 89- turn. Něm. (Furth u Norimb.),
Švýc., - M.Klásek – cizojaz.debut r.S+H – M.Kirschn.nemoc očí a cukrov.- absence
v interpr.S+H, Revol. (89) a postrevol. (90) úbytek návštěvn.divad., experiment.div. –
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pohád.dětem – Vousy na mašličku –Iosimoto Imac, v úpr. P.Cmírala – 12/89 – S+H
v japon.poetice, Capocomico – 11/90 – P.Cmíral – komor.hra pro 1 hereč. – H.Štách.,H.Š. –
jako

činoher.herečka

pro

dosp.div.,

rež.J.Krofta,

krimi-žánr

–

postarš.hereč

–

vražedkyn.,prchaj.před zákon., hr.vybr.pro Fest.jednoho herce, hra ukonč.předčasn. – odchod
herců a nízká návštěvnost divadel x aktiv.konzumace vol.času + absence S+H ve hrách vadila
divákům, 12/90 –MF Dnes – Benefice pro (loutko)herečku – Hel.Štáchovou.
Všech 6 kapitol opisuje a uvádí významné události, výročí divadla a jeho členů, a
recenze na inscenace, představované měnícími se osobami scénáristů, režisérů a dramaturgů,
tak, jak je zachytily jednotlivé knižní publikace, věnované historiografii divadelní instituce
S+H, tak též, jak je zaznamenaly různé kulturního dění znalé/uvědomělé novinářské autority
denního masového tisku, přispívající do tisku, v daném popisovaném údobí tvůrčí činnosti
Divadla S+H. 7. kapitolou, praktickým výstupem mé diplomové studie je mediální náhled na
vývojové proměny divadelní scény S+H, ve sledu střídajících se režimů československého
státu, tak, jak je zachytily pravidelně vycházející, dobové listy, masově prodávaných deníků,
Československa a České republiky - ultrapravicový fašistický časopis Vlajka (1939-40) a
Árijský

boj

(1940),

levicově,

socialisticky

orientované

(1948,52,53,55,57,58,59,67,72,75,79,80,82,83,84,85,86,87,88),

noviny

Rudé

Svobodné

právo
slovo

(1959,66,69,77,80,82,83,84,85,87), Mladá fronta (1957,66,75,77,81,82,84,87), křesťanskodemokraticko-konzervativní Lidová demokracie (1966,71,74,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88),
večerním tisk – Večerní Praha (1969,82), a pravicově zaměřený, kapitalistický list – Mladá
fronta Dnes (1990). V rámci analýzy dobového tisku, píšícím o divadle S+H, jsem práci
rozdělila do jednotlivých kapitol podle logických souvislostí - aby se mi práce lépe
vyhodnocovala, tj. např.podle politické situace té doby - fašismus, komunismus, normalizace,
atd., a podle principálů, kteří v té dané době divadlo řídili. Za každé stanovené
období/kapitolu jsem uvedla, jaký tisk v té době o divadle psal - viz. např. rok 1940 - Vlajka,
Árijský boj, atd., jaký druh tisku/zaměření to bylo - levicový, ultrapravicový, apolitický, atd.
Jaké byly hlavní osobnosti/témata/hry/kauzy, kterými se daný tisk zaobíral, v jaké tonalitě,
jací novináři se k divadlu nejčastěji vyjadřovali, jaké novinářské útvary - rozhovory, zprávy,
reportáže, nekrology, medailonky, komentáře, recenze, byly v rámci mé práce nejčastěji
vybrány, zda se vyskytly nějaké časové rozpory/shody v názorech novinářů, či divadelníků.
Taktéž jaká byla nejčastěji velikost zprávy, a její umístění v rámci novin, zda mohla článkům v
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dobovém tisku porozumět laická veřejnost, atd. Výsledkem analýzy by měla být ukázka toho,
jakou měl, v jaké době, jaký tisk, a politická opatření/nařízení (politické tlaky) doby, vliv na
veřejné mínění o divadle. Záměrem je vyjmenovat předpoklady, které měly dozajista
ovlivňující zásah na tvorbu divadla, vlivy kulturně-politické na kulturní sféru. A potvrdit, či
vyvrátit hypotézu obecně myslitelnou, o tom, že scéna Divadla Spejbla a Hurvínka, byla za
všech politických režimů československého státu, bez výhrad/výjimek, mediálně i jinak než
mediálně, úspěšnou, populární. V analýze jsem vymezila konkrétní dobové historickofaktografické mezníky o divadle, které byly dobovým masovým tiskem medializovány, a
zároveň jsem vylíčila vlivy měnících se politických garnitur, společně s proměnujícími se
podmínkami ve společnosti, ty jsem konkretizovala, a jasně vymezila, zda tyto události v
návaznosti na tiskové zprávy, měly alespoň okrajově, nějaký dopad na chod a popularitu
scény S+H, a jaký obraz média /tisk divadlu malovala v průběhu let protektorátního útlaku
2.sv.,(1939-1945), omezujících svobod, schopného, autokratického, komunistického režimu
(1945-1989). Zaměřila jsem pozornost na tato politickým útlakem obemknutá období 19391990, protože se mi jeví jako nejzajímavější z pohledu mediálního. Nicméně, kapitoly
analytického rozboru jsou členěny nikoliv, podle obecně platných, politicko-časových
rozdělění. Jsou seřazeny na základě střídajících se ředitelů a ředitelek, vedoucích funkcionářů
Divadla Spejbla a Hurvínka, vzhledem k dodržení rozsahového dělení kapitol studie. Z
důvodu členitosti sledovaného úseku dějin jsou články z novin sesbírány nahodile, tedy
zobecněně, nicméně na výpovědní hodnotě studie tím nikterak není ubráno, a všechny
důležité milníky dějin D S+H jsou mediálně podchyceny. Netvořila jsem tedy klasickou
kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzu, ale využila jsem mnohé prvky z nich,
viz.vylíčené výše., a na základě nich jsem uskutečnila pseudoanalytický výhřez typicky
zkoumatelných aspektů, v rámci medializovaného rozboru, viz. 7. kapitola (7.1.-7.6.).- hlavní
témata/kauzy, osobnosti, nejčastěji přispívající novináři, nejčastější název a politická
polarizace novin, konzumentské zaměření listů, nejužívanější publicistické žánry, nejběžnější
velikost zpráv, jejich nejčastější vyznění, nejpravidelnější umístění stránkové, a případné
časové shody či rozpory v jejich obsahu, nebo skutečnosti, zda byla nějaká témata novinami
opomíjená, či jim byla věnována nezvykle rozsáhlá pozornost. V poslední pasáži 7.7.,
respektive v závěru/resumé mé práce, jsou rozebrány 3 specifické body mediální analýzy v
podrobnější rovině, které jsem spatřovala pro posouzení medializovaného odrazu divadelní
historiografie D S+H, jako pozoruhodné. Jedná se o opět o zkoumání 6 časových předělů let v
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rozmezí od 1939-1990, které jsou vyznačené v tabulce, v příloze č.25. Blíže jsem
specifikovala tyto prvky: publikované publicistické žánry, výskyt nejdůležitějších kauz
klíčových pro tisk v daném časovém úseku, dále jsem zkoumala, zda na obsah článků, a
uplatňované novinové žánry a jejich vyznění, měl nějaký vliv existující politický stav, a
sociální podmínky ve státě. Taktéž jsem věnovala pozornost tiskovým zprávám, které
vycházely na první straně novin v 6 obdobích divadelní historie, a jaké bylo jejich tematické
zaměření, a tonalita. Posledně, jsem prostudovala divadelní recenze na představované
inscenace divadla, a zjišťovala kritické náhledy na jejich vyznění v tisku. Přídavnou ilustrační
součást a zároveň obsah 25 příloh tvoří divadelní archivní dokumentace, novinové články,
korespondence, fotografie, úřední listiny, diplomy, historické dokumenty z Archivu města
Plzně, Národní archivu Prahy, Národní filmového archivu Praha, a z Rodinného archivu
Skupových, Brno, z let 1930-1990.
Důvodem sepsání akademické diplomové magisterské práce je osobní zaujetí tématem
mezilidských vztahů, které se každého člověka dotýkají, a je jimi výrazně formován a
ovlivňován, ať chce či nechce. A právě řešení vzájemného soužití/koexistence mezi osobami
různých pohlaví, různých věků a odlišných povahových, i intelektuálních naladění, je náplní
téměř všech příběhů/dialogů/scének otce se synem Spejbla5 a Hurvínka,6 a jejich ženských
životních partnerů/protějšků Máničky a paní Kateřiny/bábinky. Postavy dřevěných loutek
Spejbla7 a Hurvínka8 jsou již po desítky let audiovizuálním průvodcem každého dítěte.
5

Spejbl - jméno první postavičky, která vznikla někdy mezi lety 1919 - 1920 na základě náčrtu Josefa Skupy v dílně řezbáře Karla
Noska, je Spejbl. Toto neobvyklé jméno bylo vytvořeno buď jazykovou úpravou jména Š. Bejbl, nebo bylo převzato z rodiny blízkého
spolupracovníka Josefa Skupy - Karla Kovala, kde jím údajně otec Karla Kovala nazval osobu prapodivného vzezření a chování.Další teorie
uvádí, že to byla oblíbená hláška láteřícího čeledína, který sloužil v této rodině.V knize "Spejbl a Hurvínek...na nitkách osudu" se o původu
jména Spejbl můžete dočíst následující""Jeden pamětník například uváděl, jak se synem principála Nováka měl - coby děti - ve zvyku zvonit
u dveří jistého plzeňského občana Š. Bejbla, aby posléze prchli. Díky spojení iniciály jména s příjmením tak vzniklo jméno Spejbl a díky
Novákovu synu měla loutka získat jméno. Pravdě nejblíže bude tvrzení Skupova spolupracovníka Karla Kovala - Šlaise, které dokumentuje
diplom čestného uznání, ve kterém Skupa Kovalovi a jeho otci oficiálně děkuje za autorství jmen Spejbl a Hurvínek."-KIRSCHNEROVÁ,
Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.10
6
Hurvínek - Obdobné nejasnosti jsou i kolem vzniku jména Hurvínek. I v tomto případě existuje několik teorií a rozdílných
vyprávění pamětníků. Jediným písemným dokladem v této záležitosti je již zmíněný diplom či čestné uznání, které Josef Skupa udělil Karlu
Kovalovi za vymyšlení obou jmen.Kovalova verze vzniku jména Hurvínek je následující:"Vypravoval jsem jednou Josefovi pohádku o
podivném dítěti, které mělo ploutvičku na zadečku, a když je sudičky v kolébce spatřily, přivítaly je na svět trojnásobným "hurrá". Tu
pohádku jsem napsal a Skupa k ní udělal obrázek o Vánocích v r. 1923, byla kratičká a bylo v ní doslovně řečeno:"Tož bylo jemu dáno jméno
Hurvínek. To proto, že mu sudičky daly do vínku "hurrá"."-KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno:
Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.11
7
Koval k původu jména uvádí: "Jednou k nám přišel zčista jasna člověk, který nás rázem zaujal, neboť takového jsme ještě
neviděli. Otec se na něho podíval a povídal: "To je ale Spejbl!" To mu už zůstalo. Byl to stále nad čímsi zadumaný popleta, ale líbil se nám
pro jeho upřímnost a bodrost a hlavně pro to humorné pojmenování. Když se loudával a kymácel po dvoře, kolikrát otec halasně zavolal:
Vidíš ho Spejbla se Spejblem (Bejbla s Bejblem) setsakramentským zatraceným, jak se cymbáluje sem tam a neví, kudy kam, čeho se chytit,
takovej je to Spejbl spejblovatej, krucifix serentíše, ať nekleju, hyml alelujá mordyje.“Povidám: Jářku, Josef, to by byla figura, jen mu zarazit
drát do hlavy.“- KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80251-2528-1. s.10
8
Jak již bylo zmíněno, Josef Skupa pohádku údajně ilustroval obrázkem chlapečka podivného kapříkovitého vzezření, který seděl
na schůdkách u domu s nápisem "A. Hurvínek, ručně zpracovaná rochňátka".Další vysvětlení původu jména uvedl v jednom rozhovoru sám
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Mnoho generací lidí mělo možnost si vyslechnout pohádkové příběhy, vyprávění, dialogické
scénky, nezbedného, neposlušného synka, a jeho mravokárného, ale poněkud natrvrdlého
otce, který jeho striktním přístupem k denním situacím života, vede jeho ratolest k
poslušnosti/kázni. Jsou to příběhy plné emocí, citu, a především humoru. A nejen těchto
uměleckých atributů, ale, a to je nutné podtrhnout, se na rozdíl od dalších známých,
klasických pohádkových děl, tyto příběhy určené dětem, mládeži, ale i dospělým, zaobírají
výchovnou/pedagogickou stránkou,cílem vzdělávat, vychovávat k řádnému stylu života, (k
dodržování školní docházky, ke splňování si školních povinností, domácích úkolů, k přípravě
na zkoušení, v českém jazyce, správné gramatice, literatuře, historii (českých dějinách),
zeměpise, přírodopise,společenských vědách, fyzice,instruují ve vaření, vedou k hudbě a
zpěvu (od klasické hudby,opery, operety, country, přes pop,rock, big beat až k lidovým
národním písním, koledám), ke hře na hudební nástroj, nabádají k zájmu o divadlo, jsou o
lidských vztazích (lásce, přátelství), tíhnou k oslavám výročí, českých tradic, mají cíl vštípit
znalosti/zálibu k recitaci, lidovým pranostikám, pohádkám, příslovím, k rčením, nabádají k
slušnému chování, k pozdravením, (u stolu, doma,ve škole, na ulici, v obchodě, v kulturní
instituci),přednášejí o společenském vystupování,o zdravovědě (první pomoci), o pravidlech
silničního provozu, o sportu, o českých pověstech,o životních zásadách,o ochraně přírody,
před požárem, atd.),snahou příběhů je rada, která má informovat, naučit, opravit, zkrotit v
nevybíravém stylu chování, která je na každý pád, vždy nějakým způsobem obohacující, a
poučenlivá, a tedy velice přínosná pro život jedince a společnosti. Já sama jsem na poslechu

J. Skupa. Dle tohoto zdroje bylo jméno vybráno ze starého kalendáře. Jméno Hurvín ovšem není v žádném dostupném kalendáři
uvedeno.Původně nebyl Hurvín v žádném příbuzenském vztahu ke Spejblovi," tvrdil Skupa v posmrtně uveřejněném rozhovoru (Kultura č.
3/1957). „Měl to být jakýsi kontrast dvou měšťáckých typů, Spejbl, jak už jsem řekl, pivní mudrc, a naproti tomu Hurvín, takový velkoměstský
ferina. Teprve časem se z nich vyklubali otec a syn, ale to si vlastně vymyslelo a jaksi vynutilo obecenstvo." V citovaném rozhovoru Skupa
také
uvedl,
že
jméno
Hurvín,
zdrobněle
Hurvínek,
určili
podle
starého
kalendáře.
Existují ovšem i další, poněkud pikantnější historky o původu vzniku. Dle těchto vyprávění začínalo původně Hurvínkovo jméno jinými
písmeny. Řezbář Hurvínka, Gustav Nosek, uvedl, že takto hanlivě nazval loutku malíř Doležal, když mu Skupa Hurvínka poprvé
ukázal.Podle záznam rozhovoru s Gustavem Noskem (Kultura č. 30/1957), v němž Nosek mj. uvádí: „Jednou přišel mezi nás malíř Doležal a
Skupa, velmi hrdě, mu ukazoval novou loutku, Spejblova syna. Doležal kouká, uplivne si a povídá: ,No, nazdar, Skupo, co to tu máš za
potvoru, to je úplný, s prominutím, kurvínek.' Tak tedy postavička dostala jméno, ovšem že jsme jí tak říkali jen sami mezi sebou, ven se s tím
nemohlo, pochopitelně. Až jednou paní Skupová uhodila hřebík na hlavičku — proč by se nemohl jmenovat Hurvínek? A tak od té doby už
člobrdíček na plakátech byl — byl to Hurvínek, neboli Hurvajs, jak mu Skupa říkal nejraději."
Frank Wenig(spolupracovník J.Skupy a spoluautor řady dialogů a činoher) v jeho posledním rozhovoru v roce 1973 o Hurvínkovi
uvádí následující: "Já osobně si myslím, že Gustav Nosek byl vedle postavy Spejbla do značné míry inspirován Skupovou známou kresbou
podivného chlapečka s rybí hlavou z roku 1923, kde se už také - na firmě na domku - vyskytuje jméno Hurvínek. Po letech však snad už mohu
přiznat, že jsme mu zpočátku mezi sebou říkali trochu jinak. Na začátku jeho jména bylo jiné písmeno. To asi vyplývalo z toho, že jsme si
sami pro sebe vymysleli, jak vlastně chudák Spejbl k Hurvínkovi přišel. Spejbl byl, alespoň zpočátku, náramný seladon. Nenechal si ujít
žádnou pěknou sukni. I když na to často doplatil. A tak jsme si říkali, že Hurvínek by mohl být plodem jeho nerozvážnosti."Teorií je tedy celá
řada. Dnes již ovšem není možné s určitostí říci, která z nich je skutečně pravdivá. -GRYM, Pavel. Hovory u Spejblů.1.vyd.Praha:
Západočeské nakladatelství, 1990. 203 s. ISBN 80-7088-013-9. s.37-38 a Planetka Spejbla a Hurvínka (profesionální fanouškovské stránky
D S+H) [online].[cit. 2014-06-13].Hurvínek .Dostupné z WWW: <http://hurvinkuv.pinknet.cz/02/hurvinek.htm<.
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kazetových nosičů dialogů Spejbla9 a Hurvínka10 vyrostla, a v mnohých oblastech školních
středoškolských předmětů, a též ve sféře lidských zásad a tradic, viz.výše, jsem měla možnost
rozšířit si obzory vědění, což je příjemné. Co už je méně příjemné, ale i přesto je pro vědomí
člověka, který je obklopen lidmi, a to neustále, v rámci rodinného žití, či v rámci socializace s
přáteli, kolegy, nebo známými, či v partnerských vazbách si uvědomit, že nevždy je
jednoduché se dobře navzájem snášet, když jsou společně žijící/přátelící se/, spolupracující
osoby, jiného mentálního původu, a odlišného emocionálního založení. Totiž právě na čtveřici
loutkových postav lze tyto lidské jinakosti snadno vypozorovat, a uvědomit si tak,
pravděpodobné, respektive logické neshody v lidském soužití, a vyvodit si z toho důsledky
pro reálný život, ten svůj vlastní. Dalo by se říci, že postavy Spejbla a Hurvínka, Máničky a
Kateřiny slouží jako takový odstrašující mustr/ukázka/vzorek toho, jak by asi lidská
socializace chtěla vypadat, ale neměla by. Na jednu stranu se snaží otec Spejbl syna
zvídavými dotazy na jeho školní povinnosti doma, doučovat, ale jeho cholerická, a navíc
místy už zapomnětlivá povaha, dělá pravý opak, a to, dobré věci, ve výchově mladého žáka,
který se může cítit zastrašován, nepřihrává. Snaha, dovzdělávat by tu byla, nicméně, jak je
historicky známé, Spejbl pochází ze selských poměrů, vyrostl na venkově, v primitivním
prostředí, bez vysoké školy, a knih, a až ve starším věku, se přestěhoval do Prahy, a proměnil
se v městský typ občana, který se snaží uvažovat o společenských jevech, nějakým způsobem
intelektuálně, ale bohužel tím, že je „sedláckého“ rodu, nevystačuje mu leckdy jeho intelekt, a
tím se dostává do sporů/konfliktů s osobami, se kterými se střetává. S jeho synem Hurvínkem,
který je sice líný po otci, ale škola a soukolí z něj učinily zvědavého/zvídavého kluka, který

9

Regionální literární kritik Bohumil Polan dokonce neváhal potvrdit (Svobodné slovo 5. 11. 1969), že v plzeňském nářečí slovo
bejbl, v zesíleném znění bejbl s bejblem, skutečně žilo a bylo označením pro hlupáka, trumberu, nemotoru a šmodrchu. Doklady k podpoře
tohoto tvrzení však opět chybí.Zajímavé je i tvrzení Růženy Boubínové, která znala ze Skupova vyprávění zcela jinou verzi: "Kdepak starý
pan Šlais! Těch podivných slov, jak mi říkal Skupa, užíval sám ten čeledín, takový divný, nabručený, zamračený, věčně nespokojený člověk.
Jak nebyl s něčím spokojen, a to bylo často, láteřil a nadával a přitom používal také slova Spejbl nebo Spejbl, Spejbl jeden spejblovatej... a
podobně. Skupa ho dobře znal, vždyť ke Kovalovi chodil na návštěvy, a to pojmenování Spejbla od něho převzal." -Planetka Spejbla a
Hurvínka
(profesionální
fanouškovské
stránky
D
S+H)
[online].[cit.
2014-06-13].Spejbl.Dostupné
z WWW:
<
.http://hurvinkuv.pinknet.cz/02/spejbl.htm<. Ve skutečnosti, jak potvrdila řada pamětníků, se zpočátku „malému Spejblovi" říkalo Spejblík,
případně Spejblátko. Ale k přejmenování na Hurvínka došlo velmi záhy. -Planetka Spejbla a Hurvínka (profesionální fanouškovské stránky
D S+H) [online].[cit. 2014-06-13].Hurvínek .Dostupné z WWW: <http://hurvinkuv.pinknet.cz/02/hurvinek.htm<.
10
Frank Wenig v rozhovoru s Pavlem Grymem (17. 4. 1973) připustil i jinou možnost vzniku tohoto jména, související s legendou,
která se mezi loutkáři vytvořila kolem Hurvínkova záhadného původu. Podle ní je Hurvínek plodem Spejblova dobře utajeného přestupku s
neznámou ženou nevalné pověsti. To by vysvětlovalo, proč je Hurvínek dítětem bez matky a Spejbl otcem bez manželky, proto také ony
pozdější, v různých hrách a písničkách rozeseté Hurvínkovy lítostivé narážky na neznámou matinku a na otcovu slabost pro něžné pohlaví i
vtíravé otázky, kde k němu vlastně Spejbl přišel. Ještě v roce 1937 ve Skupově a Wenigově revui Jdeme do sebe se ozve, teď již poněkud
klidnější, Hurvínkovo konstatování: „Matinku jsem nikdy nepoznal. Já jsem zvláštní případ: Matka neznámá!" A ještě v poválečné komedii
Jaroslava Janovského Spejbl na Venuši (1956) hartusí „kosmonaut" Spejbl na adresu Venušanky Veroniky: „Máš sice pět dětí, ale já měl na
Zemi taky jedno a do dneška nevím s kým ..." Skupův dlouholetý spolupracovník v návaznosti na tuto pikantní legendu připustil, že v intimitě
zákulisí bylo zpočátku počátečním písmenem Hurvínkova jména K... Malou úpravou pak vzniklo jméno už známé. -Planetka Spejbla a
Hurvínka
(profesionální
fanouškovské
stránky
D
S+H)
[online].[cit.
2014-06-13].Hurvínek
.Dostupné
z WWW:
<http://hurvinkuv.pinknet.cz/02/hurvinek.htm<.
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by se rád dozvídal odpovědi na nejrůznější otázky. Bohužel ze strany otce Spejbla ale musí
snášet jen neustálé poučování, kritiku a opovržení, a informace si od něj Hurvínek musí
opakovaným dotazováním vyžadovat, tedy otcovu shovívavost, a nechtěnou pozornost k
Hurvínkově dychtivosti, být poučen, protože on nic neví, a otec ho jeho razancí, jeho stylem
opovržení jeho synem, když něco neví, ho příliš dobře nevychovává. Osobně ve figurách
loutek spatřuji charakterovou paralelu s rodinou Homolkových,11 tj. typickou českou
městskou rodinou, rozpolcených prvků lidského zacházení, a dovolím si je k nim přirovnat.
Spejbl

se

mi

jeví

jako

(pan/děda

Homolka)

–

rád

opovrhuje

jeho

synem,

(viz.“Šmankote,/ježiši,Ty jsi ale hlupák/levák, že tohle nevíš/neumíš!“), a cítí se být utlačován
neustálým obtěžováním jeho okolí, jeho družkou Kateřinou (paní Homolková/babička).
Nicméně, přítelkyni jeho syna, Máničku (Heduš Homolková), se zdráhá urazit, a naopak jí rád
pochlebuje, či alespoň předstírá falešný respekt k ní. Hurvínek (Ludánek Homolka), se dělá
důležitým před jeho přítelkyní Máničkou (Heduš Homolková), tím, že se chová jako někdo
nedobytný/netykavka, která, na vše, co se mu vnutí, ihned nepřikývne, navíc rád provokuje
jeho nejapnostmi otce a Máničku. Přijde Hurvínek k Máničce domů a řekne: "Máni, dáš mi
tvojí fotku?" "A proč Hurvínku?" řekne pyšně Mánička. "Protože máme do školy přinést fotku
přírodní katastrofy."

Mánička (Heduš Homolková), je založením zvídavá, a je nucena se

Hurvínkovi (Ludánek Homolka) vtírat do přízně, a žádat o jeho pozornost. Jelikož je povahou
chlubivá, předvádivá, co do prokazování znalosti vědomostí, a jiných běžných instrukcí do
života, a ráda lidi poučuje, nesetkává se u mužské poloviny s kladnou odezvou. Tedy se lituje,
že:“S takovými hlupáky se daleko nedostanu!“ Častokrát sama sebe dojme k pláči z nějaké
nepohody, nepřízně názorové, nebo nemotornosti/nepozornosti lidí. Paní Kateřina/bábinka
(paní Homolková/babička) se musí vlísávat do přízně Spejbla. Ten jí opovrhuje pro jeji
chtivost mu přikazovat, zakazovat, nařizovat, pro jeji emocionální nadrženost, a pro jeji
sebejistotu, že ho může mentorovat. (Je to ve skutečnosti starší archetyp Máničky v nebetyčné
touze po vzdělávání a vychovávání sebe i ostatních členů domácnosti. Chce ale, aby se lidé
měli mezi sebou rádi, a pečuje o jejich pozitivní duševní náklonosti. - „No tak, děti, nehádejte
se!“) Stará se o domácnost, ráda vaří, je velmi sebejistá žena, v tom smyslu, že například
11

Ecce Homo Homolka, kom.,ČSSR, 1969, 80min., scén.a rež. Jar.Papoušek - Trpká komedie o obyčejné neděli v rodině pražského
taxikáře. Manželé Ludva a Heduš Homolkovi žijí se svými kluky-dvojčaty a Ludvovými rodiči v pražském bytě. V neděli všichni společně
vyrazí na výlet do přírody, aby si užili zdravého vzduchu. Suverénní děda, starostlivá, leč nekompromisní babi, poněkud ušlápnutý Ludva s
nespokojenou Heduš a zvídavými dvojčaty si ale moc užít nedokážou. Celý den je snůškou malicherných sporů a hádek, které jako by k
jejich životům neodmyslitelně patřily. Ironická komedie má silný satiricko-kritický podtext. Můžeme se Homolkovým smát, ale zároveň nás
při tom smíchu trochu mrazí... Československá filmová databáze [online].[cit.2014-03-28].Ecce Homo Homolka.Dostupné
z WWW:<http://www.csfd.cz/film/7101-ecce-homo-homolka/>.
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zavelí povelem: - „Půjdeme do muzea/divadla, a tak to bude !“ Tento inteligentní plán u
mužské části, která je zaměřená povrchněji, (zajímá se o sport, jídlo, a tv), a zpátečnicky,
nemile ztroskotává. S Máničkou (Heduš Homolková) má paní Kateřina/bábinka (paní/babi
Homolková), velice pěkný vztah, a to i navzdory tomu, že obě dvě ženy touží řídit domácnost,
dirigovat, a dobírat si druhého člena pro jeho nedostatky, a hlavně je kvůli nim poučit.
Spejbl,(původ.z něm.slov.Bejbl)12 (plzeň.náreč.), a (něm. Büb(e)lein=sedlák,buran, z
něm.sudetského pohraničí, okolí Plzně, z vesnice), je prostšího vychování, stejně jako děda
Homolka, (zálibou sportovní přívrženec fotbalu). Spejbl se vyjadřuje spisovnou čestinou, s
německou a staročeskou výslovností a výrazy, druhý, starý Homolka, mluví pražským
nářečím, a k tomu s výrazivem a stylem mluvy neomaleného prostořečníka a provokatéra. Co
obě postavy spojuje, je silná potřeba dodržování zásad, řádu, pro Spejbla je zásadní, má ji
zděděnou z kořenů rakousko-uherské (německé) výchovy, pro Homolku zase značí obrovský
morální étos sportovní zásady ze sledování kopané na Spartě. Z toho plyne jejich lpění na
dodržování slušného zacházení s nimi, na řádu, na rituálních zvyklostech, (kouření, cvičení
syna na hudební nástroj, plnění domácích úkolů jeho syna, rozcvička, atd.) – Spejbl: (s
cvičebním nasazením počne dělat lehy sedy společně s Hurvínkem a Máničkou)"A hají a
hačačá, a hají a hačačáá, a hajíí a hačačáá, a buc (lehne na zem), a kuk (zvedne trup ke
kolenům), a vyskočíme na nohy, hujajááá!" (zakřičí instruktážně) A vydechneme ! A
zdechneme! (doplní Hurvínek Spejbla.) Oba dva nesnesou provokativní narážky, a postrádání
respektu k nim, jsou nuceni se přizpůsobovat, nejen ženám, se kterými pobývají v bydlišti, ale
také tím, že se nacházejí ve městě, kde člověk žije v konstantním chaosu, spěchu, a napětí, že
něco nestihne, promešká, například výchovu dítěte,úklid, výlet do přírody/na hrad/ do
lesa/vlakem, si počínají podrážděněji, pomateně, nešikovně, až vztekle, soustavně zvyšují hlas
na někoho, nebo klejí, stěžují si na všechno a všechny, litují se, když se jim něco neblahého
přihodí, na rozdíl od usedlého venkovana v tichosti ničím nerušeného maloměsta, kterého z
jeho klidu a míru v duši, jen tak něco nevytrhne, neboť se za ničím nežene, a tedy není
vtlačován do pozice, z které by se musel vzrušovat, či se proti něčemu bouřit. Navzdory

12

Původ jména se jeví takto ne zcela zřejmý, snad souvisí s hanlivým slovem - nadávkou přejatou z němčiny - Bejbl, jímž
se na Plzeňsku označovali hlupáci a popletové.Slovo „bejbl“, „bejvl“ má nepochybně původ ve zdrobnělině německého slova „Bube“, která
v sudetské němčině na Plzeňsku ze spisovného„Büb(e)lein“ ev. „Bübl“ zní (podle fonetického německého přepisu) „Böiwl“ - tedy böjvl,
bejvl, bejbl. Tak je toto slovo uvedeno v záznamu lidové písně Mouda, wenn’s schöi(n) Böiwl kinnt. Záznam byl proveden v roce
1907 v obci Vstiš (německy Stich) v blízkosti Dobřan (Dobrzan - Wiesengrund). Zda Češi německého chlapečka „Böiwl“ považovali
za hlupáka nebo popletu, těžko posoudit, jisté však je, že na Plzeňsku se slova bejbl skutečně dříve používalo pro označení toho, čemu
se jinde v Čechách říká nekňuba.-Oficiální stránky obce Vstiš [online].[cit. 2014-02-16].SpejblDostupné z WWW:
<http://www.vstis.cz/informace-o-obci/historie/spejbl/<.
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všemu škodlivému, co 4 postavy13 ventilují navenek, je třeba si uvědomit a přiznat, že se
jedná o rodinu, jejíž členové se alespoň hluboce snaží o něco usilovat, o to jakkoliv, se o něco
zajímat, tedy nejsou nízkými ignoranty, a především, tráví čas ve vzájemné společnosti, a
zajímají se navzájem o jejich problémy a radosti, což je jednoznačně a nezpochybnitelně ten
nejdůležitější stavební kámen pro kvalitní fungování lidských vztahů, a ideálně by se takto
správná rodičovská základna měla vždy zformovat, aby nedošlo k vykořenění lidského tvora
ze společnosti, k jeho intelektuálnímu, citovému, duševnímu a fyzickému úpadku, a tedy k
pozdější

degeneraci

lidstva.

Spejbl:

"Proč

si

dostal

pětku

ze

zeměpisu?!?"

Hurvínek: "Protože šestka neexistuje!!" Ptá se Mánička Hurvínka: "Hurvínku, kde leží
Trója?""Zeptej se bábinky, ta tady pořád uklízí..."Spejbl: „Hurvínku, kde jsi? Volám a ty
nikde ! Já slyšel až to čtvrté zavolání. Nedílnou součástí rodiny je také zvířecí přítel Spejbla a
Hurvínka, foxteriér Žeryk,14 který se ale nechová jako klasický pes, nýbrž reaguje hlasem
jako člověk, a vždy při každé denní rozepři loutkových partnerů, se objeví jako tzv. Deus ex
machina,15 který odsoudí, ale hlavně rozsoudí nelítostivou náladu mezi členy domácnosti jeho
mocným štěkotem, kterým dá najevo, že se mu daný stav jednání lidí nelíbí, že s ním
nesouhlasí. Žeryk: (rozmrzelým, rozdrážděným, odmítajícím štěkotem) „Ne, ne, nééé, nééé
!!“ A nebo naopak, vyjádří, že je s podněty Spejbla a Hurvínka v symbiotickém souhlasu. Ž:
(halasným, jásavým, přitakávajícím štěkotem) : „Jo, jo, jo !“ Je naprosto zřejmé, že kdyby
nebylo tohoto rozumného psího ombudsmana, tak by Spejblovic rodina již dávno nebyla mezi
živými. Mohlo by se zdát, že postavičky Spejbla a Hurvínka, Máničky a paní
Kateřiny/bábinky mohly být inspirativní předlohou k námětu trilogie komediálních filmů
Jaroslava Papouška – Homolkovi. Alespoň mně, se při kratším zamyšlení, tato
asociace/ztotožnění s rodinou Homolkových, vybavila. Nemám k Papouškově scénáristické
vizi potvrzující skutečnosti, abych dané mohla prokázat, ale podle mého selského úsudku, a
výše popsaných temperamentních, a povahových prvků, lze jisté shody mezi dvěma
uměleckými díly československého kulturního dědictví, nacházet. Je lhostejné, jestli je
13

Příloha 24 -Současná podoba loutek -Spejbla,Hurvínka, Máničky, paní Kateřiny a psa Žeryka od 70.let - Prague-stay
[online].[cit. 2014-06-13].Divadlo Spejbla a Hurvínka | Rodinka .Dostupné z WWW:<http://cz.prague-stay.com/lifestyle/clanek/882divadlo-spejbla-a-hurvinka/#PhotoSwipe1406762137051<.
14
Příloha 24 – foto psa Žeryka a jeho interpreta M.Poláka - V roce 2013 zemřel dlouholetý člen D S+H -Miroslav Polák, od 80.let
interpret Žeryka, tiskový mluvčí divadla - Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit 2014-04-29].Soubor. Dostupné z WWW:<http://www.spejblhurvinek.cz/novinky/76-zemrel-miroslav-polak<..
15
Deus Ex Machina - náhlé vyřešení zápletky antické tragédie bohem spuštěným na jeviště pomocí stroje
neočekávané
vyřešení
problému,
sporu
autoritou,
rozhodnutí shůry -Slovník cizích slov [online].[cit. 2012-11-30]. Deus Ex Machina. Dostupné z WWW<:http://slovnik-cizichslov.abz.cz/web.php/slovo/deus-ex-machina>.
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Papouškův koncept podobný tomu Skupovu, díla jsou si tolik podobná, a přeci jen, je každé
něčím osobité. Důležité je podotknout, že obě díla mají něco do sebe. Obě zobrazují
demonstrativně život jedné obyčejné městské rodiny, a výjevy z jejího života, s nimiž se
mohou mediální konzumenti ztotožnit, zasmát se nad nimi, a tyto parametry snadné
personifikace s hrdiny, a především zábavní, a (jiný emocionální) aspekt z úst interpretátorů
rolí, které obě díla obsahují, jsou ta nejdůležitější kritéria, která existují, která by kvalitně,
zajímavě sestavená tvorba, měla zahrnovat. Mimo těchto, i pro mě velmi podstatných prvků,
při přijímání mediálního sdělení, je pro mě, jak jsem již konstatovala, příhodné, se dozvědět
nové informace, vzdělat se, což příběhy Spejbla s Hurvínkem nabízejí/naskýtají, jejich
didaktickou formou výpovědi. Tato podoba mediálního podání činí z čistě bezduchého
pohádkového vyprávění inteligentní podobu zábavy, a splňuje představu o tom, jak by média,
promlouvající k veřejnosti, měla fungovat. Navíc, příhody loutek jsou přístupné pro nejširší
masy občanů, tím, že jsou dostupné na všech představitelných mediálních nosičích, v
rozhlase, na gramodeskách, kazetách, cd discích, dvd kompaktech, v podobě seriálů,
Večerníčků, a estrádních vystoupení v televizi, ve filmové podobě, v kině 3D, a neposledně
především v dramatickém provedení v divadle. Jsou tedy určeny i pro negramotné osoby, a
lidové masy, které v současné, moderní době, ustávají v četbě knih, a raději upřednostňují
přijímat mediální obsahy jinou formou než literární, v jejíž podobě se nicméně, s dřevěnými
hrdiny, a jejich historkami, můžeme setkat rovněž, v četných knižních a časopiseckých
vydáních. Příhody S+H jsou tak lidovou zábavou pro masovou populaci, pro tu, která tvoří
valnou většinu mediálních adresátů, což je pro šíření jejich odkazu přínosem/výhodou. Toto
široké pokrytí mediálním dosahem historek pro všechny sociální třídy, a výše vylíčené
artistické atributy - emoční bohatství, komediálnost, a ráz výchovný/vzdělávací, spolu s
jednotným generačním poselstvím pro každou dobu lidského bytí, zajišťuje zaručený úspěch
fenoménu S+H

do budoucnosti, kdy nehrozí ztráta jeho popularity, neboť má v každé

příchozí atmosféře co sdělit, a koho pobavit, poučit, či emocionálně pohnout. Historky S+H
jsou mi srozumitelné, a honosí se výjimečnými aspekty lidské, životné/životní přitažlivosti,
blízké realitě, kterou, prožívám, a to je také důvodem, proč mě tolik oslovují, a jsem jejich
přívržencem. Příběhy Spejbla a Hurvínka jsou známé pro již několik generací
československých a českých domácností, a již natolik zlidověly, že patří do trezoru naší
české kultury, a dalo by se je označit za národní poklad, tím, že jsou mediálně prezentovány
už řadu desetiletí, velice výraznou, viditelnou cestou, a žádný režim ani interpret jim neubral
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na oblibě. Věřím, že historky budou cílit jejich morální územ i do dalších mnoha
nastupujících generačních rodů, a jistě ovlivní natolik pozitivně i moje potomky, a vnoučata,
jako ovlivnily myšlení a vědění mé. Zpracováním historiografie a mediální analýzy dějin
Divadla S+H jsem chtěla vyjádřit poctu a obdiv ke kultu tohoto „svatostánku“, jeho tvůrcům,
a tvorbě. V průběhu příprav na sestavení akademické práce došlo k přehodnocení původního
návrhu teze. Došlo k následujícím změnám: byla kompletně pozměněna strukturace studie, a
to tak, že bylo upuštěno od předchozího nápadu vypracovat obecnou pasáž o historii
divadelnictví pro děti a mládež v Československu v 2.pol. 20.stol., a nebyly rozpracovány
náhledy na vybrané dětské divadelní scény v českých zemích – jejich působení. Struktura
kostry práce byla od primárního konceptu překonstruována do jinak chronologicky členěných
celků, než bylo dříve zamýšleno. To jest, kapitoly předkládané práce, jsou rozdílně jmenovitě
a časově členěny. Dějinný vývoj a mediální reflexe D S+H jsou datovány od r.1930 pouze k
roku 1989/90, a nikoliv k současnosti 2014/15, z důvodu naplnění rozsahové kapacity studie.
Vynechána byla mediální reflexe na divadelní scénu plzeňským regionálním tiskem, a z
výzkumné i historicky-deskriptivní části byly vyňaty kapitoly, týkající se postavení divadla
S+H po sametové revoluci 1989, úmrtí M.Kirschnera, další nástupnictví Kláskovo, a
Štáchové, provozně-právní problémy,nástupnictví po M.Kirschnerovi, aktivity nynější
ředitelky divadla S+H, H.Štáchové ve spolupráci s M.Kláskem – mediální odraz v tisku,
potom dva mediální spory, spojené s postavami S+H, a jejich reflexe v médiích – tj. boj o
hasičskou pojišťovnu, o tradiční budovu a letité sídlo divadla S+H na Vinohradech a
následné hledání nového útočiště (1994-95), a rovněž restituční boj o „trademark“ S+H s
církevním řádem z Plzně (1998-2007).Vzorek tiskových materiálů k provedení závěrečné
analýzy nebyl zvolen v úseku let 1969-90, jak bylo nastíněno v základní vizi teze, byl zvětšen
na období let souhrnné historie divadla S+H od okupace Čech a Moravy do nástupu
kapitalismu (1939-1989/90). Jako esence práce byla provedena analýza kvantitativněkvalitního (obsahového) rázu, zaměřená na mediální obraz Divadla S+H pohledem dobového
denního masově čteného čsl.a č.tisku, a byla učiněna reflexe mediálního vývoje náhledů na
postavy (loutky), osobnosti, události a hry, a jejich proměny v průběhu let jejich existence.
Kromě formálních změn v řazení kapitol, se diplomantka rozhodla, z důvodu vynechání výše
citovaných historických epizod, vyřadit z bibliografických podkladů některé literární a
tiskové zdroje – viz.ve studii nepoužila knihy od Jana Dočkala, 1979, Miroslava Česala, 1984
a 1987, Jana Dvořáka, 1988, Pavla Vašíčka, 1995, Ivy Peřinové a Františka Sokola, 1999,
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Pavla Vašíčka, 2000, Barbary Kopplové,Ireny Reifové a kol., 2004, Zory Vondráčkové, 2008.,
a z novinových materiálů eliminovala Lidové noviny.
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1

Divadlo Spejbla a Hurvínka (Historie D S+H - 1939 –1945)

Kašpárek: Krásnou pleť mít dnes je hračka,máš-li Lanol od Pilnáčka.Popelka: Ach !
Jak mýdlo voní sladce !Princ: To je jistě ono z Hradce.Znám je ! Ale nyní zřím,že je mýdlem
nejlepším.Tvářičky jsou po něm hezké.Kašpárek: Hlavně, že je naše, české ! ( O.Zoltan
uzavření hry Pohádka o pilné Popelce,1928)

1.1

Plzeňské loutkové divadlo prof. Josefa Skupy16 po roce 1939,
mladoboleslavské gestapo a zákaz činnosti
Období 2. světové války ještě výrazněji ochromilo kulturní život v Protektorátu Čechy

a Morava. Politické represe17 válečných let se nevyhnuly18 ani divadelní činnosti rozvíjené
Josefem Skupou19 s jeho souborem.20(Malík,J.,1965) Hry21 sehrávané za protektorátních let

16

Plzeňské loutkové divadlo profesora Skupy (Plzeň,1930-1944) – prof.loutk.soubor vytv.na zákl.licence J.Skupou 1930,
z někol.člen.div.Feriál.osad v Plz. Impulz k založ.d.- ohlas Skupovy tvorby u dom.i zahr.obec.konc.20.l., nabídky dlouhod.pohostin.her,
dalš.projekt.,(plán.turné USA, spolupr.s Osvob.div.),kt.nebylo možn.realizovat za amatér.podm., člen.div.:Jos. a Jiř. Skupovi,řezbář a
loutk.Gust.Nosek.sopran.R.Boubínová,loutk.a div.mistr V.Šebesta,a dalš.l. –A.Kreuzmannová,T.Torelli,K.Balák, K.Leiss,J.VavříkRýz,L.Zahrádka,ad, výtv. J.Trnka., poetika předst. – principy LDFO = groteskní konfront.život.postojů l.protag. Spejbla a Hurvínka, registr.
známek Sp.a Hurv. - 4/5/1929 – viz. Příloha č. 1 a č. 2 - pův.ochran. registrační známky na loutky Spejbla a Hurvínka,(v dialog,ve
výtv.pod.l., v lout.interpr.).Staré typy loutek nahr.novými – Mánička (výtv.J.Trnka) a pes Žerýk (1930), hry – z amatér.d. – pohádky –
Kašpárek a čarodějnice – Sojka, Kašpárek dvor.lékařem –Průcha, revuální poř.s S+H (Tip top revue, Páté přes deváté), profesion.d.h.Kneifel – Spejbl kontra dějiny (1932), Wenig/Leiss/Skupa – Je Spejbl Spejblovič vinen (1934), polovin. 30.l- hry pro děti i dosp., zájezdy do
ČSSR, zahran. (Rak, Pobaltí), konec 30.l. – nást.fašismu – společen.ang.hry – Jdeme do sebe !(1937) s post. Revoluč. Kašpárka – Skupa,
Skupa/Wenig – Hurvínek se učí čarovat/Hurvínek mezi broučky (1937) = mimoř.úsp., Wenig – Kolotoč o 3 poschodích (1939) –p.Drbálková
(1939), Voničky (39), Ať žije zítřek ! (41), Dnes a denně zázraky (42), – Malík = vel.úsp-protiokupač.demonstrace, 1/1944 – zatčení J.Skupy
gestapem, a uvěznění Drážďany (leden 44), ztráta licence na provoz div.- 3/1944., březen 1944 – zánik existence div.-PLD.- KOLEKTIV,
AUTORŮ. Česká divadla – Encyklopedie českých, moravských a slezských divadelních souborů.1.vyd.Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s.
ISBN 80-7008-107-4.s. 392-393 a SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014. a Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý
digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1930.
17
Skupova divadla si s lét.1939 začal všímat i časopis Vlajka, a podlým způs.útočil na Skupu. Obviňoval ho: „z prznění č.kultury
figurkami dvou idiotů.“(Kirschnerová,D., 2010) Jasně patrná osob.zaujatost pisatele,kt.byla prodchnuta osočováním, naznač.,že by mohlo jít
o vyřiz.osob.účtů.Skupa měl podezření na jednoho praž.občan.,angaž.se již před válk.v obl.l.div., a skrýv.se pod pseud.Hájek. KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press,2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.s.22
18
V listu Vlajka vyšla k divadel.aktivitám Plzeňského divadla prof.J.Skupy tato kritika:„zednář Skupa, doporuč.býv.ministerstvem
nár.osvěty školám, šířil kult nejdokon.blbů a degenerátů Špejbla a Hurvínka, aby jejich ctitelé a odchovan.se stali co
nejmén.chápajícími,zblblými otroky židov.jha,až dorostou“..(Dr.Ivan Roubal, Vlajka, 16.1.1940, zkr.S.R.) - GRYM, Pavel. Divadlo
dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.41
19
Prof. Josef Skupa – (1892-1957) – č.loutkář, výtv.,aut.loutk. her,1915 - UMPRUM, prof.kreslení, odveden do armády,1916
odvelen do plzeňské Škodovky,od stud. let zájem o divadlo,zapojení do plzeň.div.dění,externí scénograf Městské divadlo Plzeň a LDFO –
výtv., techn.,režis.,loutkoh. a autor. Všestranný uměl. talent a vynikající org.schopn.= vůd.osobn. lout.div. Feriálky – poloprof. provoz,
ved.lid. loutk.K.Novákem – politic. a literární kabarety, dramatizace Haškova Švejka),uvád.činoher. i oper.děl.,pol. 20. let - revuální pořady –
hl.aktéry loutk. Spejbla a Hurvínka,1930 vzdal profes.místa, zal.vlast. profes.soub.,pravid. zájezdy po celé republice, natáčení i
gramofon.desky,vysoká profes.úroveň, autor.spoluprac. –F.Wenig,A. Kneifel,J.Skupová.,1933 - prezid.mezin. org.loutk.UNIMA. Nástup faš.
– Skupa tvorb. reakce na nebezp.válk.,2 měs. po okupaci, 1939 -satir.komed. Kolotoč o třech poschodích zesměš. Mnichov. dohodu, okup. –
nenápadn. v hraní, uvád.jinotaj.hry J. Malíka,1945- obnova čin. div., stálá scéna v Praze, po 2/48 Skup.postav.nebylo jednod., oslav.jako
nár.uměl.,ale také přiděl. ideově prověř. lektorky, a část div. kritiky mu ostře vytýk.nedost. polit.angaž.,a snahy zapoj. hry do polit. (Spejblreakcionář, Hurvínek-vzorný pionýr).,orient. na děti,obnova nejúsp.předvál. insc. pro děti (Skupa-Wenig: Hurvínek mezi broučky), a pro
dosp. - zejm.pantom.poř. (Co loutky dovedou, Loutkové grotesky, atd.), od roku 1947 řada velmi úspěš. zahr.záj. (Anglie, Polsko, Francie,
Maďarsko, SSSR),od zač.50. l.- řada mlad.loutkoh., jeho nástupce - M. Kirschner, s mladými členy, přípr. prem. Janovského hry Spejbl na
Venuši (1956),satira - Stalinský kult osobnosti. Pražs.prem.- posl.předst., ve kterém účinkoval.J.S., jeho tvorbou Skupa ovlivn. významně
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byly státními úředníky ostře posuzovány: „co chvíli bylo třeba znovu a znovu předkládat
okupantským landrátům německý překlad hry, znovu a znovu přicházeli pověřenci nacistické
cenzury,22 aby si přímým poslechem při představení vysvětlili, proč má právě tenhle na
pohled tak nevinný text situační komedie tak záhadnou odezvu v hledišti.“ 23(Malík J., 1965),
a sám Skupa pociťoval blížící se zákaz představení, či dokonce kompletní likvidaci divadla.
Množily se náznaky,24 že gestapo25 mělo Skupovu scénu na mušce.26 Proto se v repertoáru
přistoupilo k pestrému varietnímu pásmu, ale bohužel již bylo pozdě.27(Malík,J.,1965)
Osudným trnem v oku pro mladoboleslavské gestapo se stala alegorická hra Ať žije zítřek

vývoj
č.
i
svět.
lout.
Libri
[online].[cit.2013-01-27].
Josef
Skupa.
Dostupné
z WWW:<http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=1&name=Skupa+Josef >.
20
MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s. s.145
21
Mnichovskou dohodu, kt.vydala Československo Hitlerovi napospas, nemohl Skupa a jeho divadlo nevzít na vědomí, zůstat
stranou, přikrčit se, a snažit se jen přežít. Brzy se ukázalo, že tuto vlastnost č. „měšťáka“ Skupa vskutku neměl. Během protektorát.let uvedlo
jeho div. hned několik satiric. alegorií, jejichž aktuál., skuteč.význam.nemohly uniknout žádn. divákovi, kt. zažil čsl.podzim 1938. Za
zdánliv.úsměv.život.příběh.Spejbla, se však skrýv.odváž.metafora polit.a spol.dění. V hrách se ukrývaly různ. symboly a jinotaje,
skryt.narážky na nacistický režim. Hry provokov.jejich obsahem, a zároveň jejich deklam. hesly posilovaly ducha naděje na lepší zítřky. U
čes.diváků slavily proto velký úspěch a dočkaly se mnoha repríz. – Kolotoč o třech poschodích ( Skupa/Wenig, 10.2.1939, 59rep.) –
Vliv.styky s Marianne = Francie, podnik.pochyb.majit.záb.parků Kratinoha = Chamberlain,Kratinohův šmírác.podnik = gestapo,tajn.sňatek
mezi cirkus.a bytnou = Mnichov.doh.,zpěv v krojích = nepoddajn.,jednot.čes.lid.,během okup.písn.nahr.melod.beze slov, hra po
zás.okup.úř.21.5.39 staž.z repert.,Voničky (Kubeš,Skupa,7.2.1940,), hr.posila nár.hrdost., pomocí vonných kvítí – spásn.lék =
nár.verše,písn.,knih.dodáv.síly Čech., do k.r.1944 – 144rep.,Dnes a denně zázraky (Malík -3.10.1942,hr.nejdél hr.,hrála se víc.než 5 měs.do
4/1943), Spejbl pianista,zuž.rozmar.kabaret.zpěv.-ta žád.jeho vyhazov, Sp.stěž.n.těž.živob.,přán. aby Hurvínek něčím mimořád.,zisk
zázr.nápoj – chlap.páchá zázr.,ale on dělá nezbedn.-přič.vousy p.Drbál.,paroh.Žeryk..,rodin.pronásl.podiv.,prorok.,nemoc.,účel.chce H.využít
armád.,polit..S+H úprk na opušť.ostrov,zde neklid – 2 mocn.bitva, S žád.vzdát se nápoj.,H.modlitba o mír – diváci empatic.vcít.,
hr.důvtip.,loutk.a scénogr.triky. - hráno i v Praze. - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer
Press,2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.s.23-24 Za okup. uvedl Skupa i 3 nov.hr. pro děti, kt. sice neměly společ. fci jako hr. pro dosp.,
nicméně i z nich šlo vyčíst jistou odezvu protekt.reality a dob.atmosf.,(viz. Robinson a Hurvínek-41´, Zlaté děti-42´, Hurvínkovo
hospodářství-43´, Hurvínek se učí čarovat z r.37´ během okup.v časté repr. =H.mezi broučky Wenig/Skupa od r.54´do 2013– hist.nejúsp.hra
– 37´dodnes v repr.),=satir.humanist.tendence,analogie na Ze života hmyzu br.Čapků, ot.vzt.jedince a společ.vkontext.soud.pom.v ČSR a
Evrop. - BEZDĚK, Zdeněk. Dějiny české loutkové hry do roku 1945. 1.vyd. Praha: Divadelní ústav v Praze, 1983, 174 s.s.117,119,122-128
22
Viz. Příloha č.3 - cenzura hry Ať žije zítřek ! (1941) - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv
(SDA),materiály o Josefu Skupovi do roku 1950.
23
MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s. s.145
24
„Od roku 1924 byl Josef Skupa svobodný zednář, člen lóže Josefa Dobrovského v Plzni. Nicméně, Gestapo šlo právě po
zednářích a členech Rotary clubu - a proto byl zájem o osobu prastrýce enormní, nejen kvůli umělecké činnosti, která ale byla tehdy pouhou
živností, ne kumštem. Proto se hodně přemísťoval sám i se souborem, a unikal tak zadržením a výslechům. Zde v Brně byl u nás u
rodiny, zjevně, ale něco řešil i ohledně vydání knih a míval vystoupení v Typosu, (pasáž - dnes je tam sídlo České televize Brno). Vůbec jeho
vztah k Moravě a Brnu byl hodně blízký, a měl zde vystavenu licenční knížku k produkcím, stejně jako pro Velkou Prahu a okolí.“- SKUPA,
Pavel. Spejbl a Hurvínek jako kulturně-společenský fenomén v českém mediálním obrazu - DP Reifová Sabina - Dotazy k DP
[online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz.10.3.2014 00:15[cit. 2014-04-26]. Osobní komunikace. + Viz. Příloha č.4 - kritické články
listu Vlajka z r.1940 - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA),materiály o Josefu Skupovi do roku 1940.
25
Od září 1940 zač.věnovat loutkám pozorn.fašist.list Vlajka, spolu s dalš.kolaborants.žurnalist.,např.Árijský boj.
Denunciant.kampaň zahájil výpad proti libeň.l.pásm., a jakmile se objevil.na repert.Skup.div. Kubeš.hr.,soustř.se „palba“proti
Plzeň.lout.div.,a osob.proti Skup.i autoru jeho več.her. - MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné
literatury a umění, 1962. 144 s. s.100 viz. „Není výstižnější karikatury na degenerované žid.míšence nad tyto idiot.figurky šíříc.po světě slávu
zprzněné krve.“ (Dr.S.,Árijský boj, 6.7.1940) - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer
Press,2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.s.23
26
„Gestapo obecně šlo po lidech vlivných a solventních, takže se Skupou byl zájem současně i o otce Karla Schwarzenberka
sídlícího na Orlíku, pana Pilnáčka z Hradce Králové, hraběte Rohana - prostě v mnohém šlo o občany židovského původu, kteří byli
vynikajícími obchodníky, tudíž o to víc solventními, a co takto vlastně měli vliv na chod státu, (viz zednáři – vzdělaní lidé ovládající chod
státu, Rotary club). Manželk.Jiřina Skupová byla z bohat.rodu, její otec vlastnil realit.firmu a byl právníkem – Jiřina a sestra byly zajištěné,
tím pádem se mohly věnovat koníčkům.V r.1924 – vznik žid.-něm.lože zednářské Jos.Dobrovského v Plzni.“ - SKUPA, Pavel. Spejbl a
Hurvínek jako kulturně-společenský fenomén v českém mediálním obrazu - DP Reifová Sabina - Dotazy k DP [online].Message to:
sabina.reifova@seznam.cz. 8.3.2014 20:14[cit. 2014-04-26]. Osobní komunikace.a SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014.
27
MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s. s.145
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(1941),28 kterému přišlo udání, že hra měla politické zaměření, které neodpovídalo současným
poměrům:„ zdá se prý jako by tento kus sledoval ten účel, aby Čechy utvrdil v naději na lepší
zítřek. Vnitřní smysl hry je potvrzen nápadnou reakcí publika, které dokonce vážilo cestu i
z dalekého okolí a nedalo se odradit ani poměrně vysokým vstupným.“29(Malík J., 1965)
Ať žije zítřek !30 - byla nejzdařilejší a nejúspěšnější hra ze Skupova okupačního repertoáru.
Hrála se v nejhorším období nacistické perzekuce; v době stanného práva31 a jiných
mimořádných opatření okupantů muselo divadlo dvakrát na několik týdnů přerušit jeho
činnost. Přes evidentní nebezpečí pro divadlo, zařadili tento text vždy znovu do zájezdového
programu. Podíl na úspěchu měl jistě i groteskní obsah a humorný ráz hry, který byl i
v nejtíživější okupační situaci české mentalitě blízký – zřejmě ještě bližší než lyrický patos
Voniček..32(Bezděk,Z.,

1983)

Jak ve vzpomínkách zmínila manželka Josefa Skupy, Jiřina

Skupová:„byl to nakonec český četník J.Renftel, který po představení Skupova divadla v Bělé
pod Bezdězem33, (okres Mladá Boleslav,)34 podal 8.12.1941 Oberlandratu = obvodu vrchního
28

Dalším předst.z Kubešovy (Malíkovy) dílny byla hra „Ať žije zítřek!“,kt.byla uvedena 24.2.1940. Jednalo se opět o alegorii. Kvůli
nepozornosti p.Drbálkové,kt.pracuje coby uklízečka v bytě jist.vynálezce dr.ing.Marka, si S+H odvážejí k opravě místo rádia rádiu
podob.přístr.,kt.ale dokáže vyvoláv.iluzi dávn.min.časů. S+H se stávají nedobrov.svědky obléhání středov.hradu.Kvůli nedorozumění jsou
zajati = okupač.přítomn., a zoufale touží po osvobození z krut.středověku. Naštěstí se baterie přístr.včas vybije, a hrdin.se ocitnou zpět
v souč. S úlevou nechávají vše zlé za sebou.= bud.,návr.do norm.poměr., svob.a demokr. Nový zítřek, i po té největ.temnotě, přece jen znovu
nadejde ! Diváci hře porozuměli, a slavila ještě vyšší úspěch než (Voničky 40´), hra měla až 210 repríz. - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl
a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press,2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.s.23
29
MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s. s.146
30
Viz. Příloha č. 24 - Spejbl a Hurvínek v alegorické hře na okupaci území ČSR fašisty- Ať žije zítřek ! (1941) KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
31
Stanné právo - Rozhodnutí zastupujícího říšského protektora R. Heydricha o vyhlášení výjimečného stavu. Stanné právo trvalo
od 28. října 1941 do 20. ledna 1942. Všechny činy, jimiž jsou porušovány veřejný pořádek a bezpečnost, hospodářský život nebo pracovní
mír, jakož i záměrné a nedovolené chování střelných zbraní nebo třaskavin a střeliva, podléhají stannému právu civilního stavu
výjimečného.(2) To se týká také všeho srocování, shlukování, shromažďování v uzavřených místnostech a pod širým nebem, na veřejných
ulicích a náměstích.Kdo se o takových činech nebo záměrech dověděl aniž je ihned oznámil příslušným orgánům, propadá právě tak jako
pachatel stannému právu civilního stavu výjimečného. - Moderní dějiny (vzd.port.pro stud.,uč.a žáky [online].[cit. 2012-09-29].Výjimečný
stav po nástupu Reinharda Heydricha do vedení Protektorátu (28. 9. 1941).Dostupné z WWW: <http://www.modernidejiny.cz/clanek/vyjimecny-stav-po-nastupu-reinharda-heydricha-do-vedeni-protektoratu-28-9-1941/>.
32
BEZDĚK, Zdeněk. Dějiny české loutkové hry do roku 1945. 1.vyd. Praha: Divadelní ústav v Praze, 1983. 174 s. s.125
33
„Předběžně mohu říci, že četnictvo i policie se v době okupace - a nejen v době okupace - musely podílet na tzv. divadelní policii
a hlásit jakékoliv porušení či přestupky. V době okupace to bylo ještě zostřeno. Z oznámení nevyplývá, jakým způsobem se četníci o
:přestupku" dozvěděli. Buď se dostavil někdo na stanici osobně a učinil udání - pak by tam bylo jméno, nebo se jednalo o sdělenou informaci
např. během obchůzky - pak by tam opět bylo jméno, nebo se jednalo o anonym, kterým na stanice docházely doslova stohy. nebo to byla
vlastní iniciativa stanice, pak by byla ale formulace nejspíš jiná ve snaze vyzdvihnout vlastní zásluhy. To bude ale velmi těžké zjistit, proto
bych byl velmi rezervovaný k tomu, označit pisatele oznámení za kolaboranta nebo nacistického příznivce.
Co se týče místní příslušnosti, kam všude oznámení putovalo, pak věc se stala v Bělé a prakticky měla být oznámena na tři místa a to k
nadřízenému politickému orgánu, pak do Plzně - bydliště Skupy a především místa, kde bylo vydáno povolení a dále pak povinně na Gestapo.
Místní příslušnost i podle tehdejších pravidel patřila tomu, kde se skutek stal, ovšem pokud se tam pachatel nezdržoval, příslušnost se
změnila se příslušnost na místo jeho trvalého pobytu. To samozřejmě vycházelo z tehdy platného (stejně jako za republiky) trestního
zákoníku.“ - GALAŠ, Radek. Dotaz k DP - Reifová Sabina [online].Message to:sabina.reifova@seznam.cz. 9.4.2014 07:37 [cit. 2014-05-09].
Osobní komunikace.
34
„Podle VMV č. 46.041/1939-12. z 22. září 1939 o úprav.obvodů a sídel četnic.odd.spadaly pod ČO Mladá Boleslav tyto
polit.okresy:
Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady, Turnov a Mladá Boleslav.Tzn. že četnická stanice v Bělé spadala pod politický okres M.H. a pod
ČO v M.B. Politic.úřady četnictvo úkolovaly, proto šlo hlášení do M.H , a zároveň odpovídaly četnické správě a hlášení šlo i do Mladé
Boleslavi. Je nutné si uvědomit, že politické okresy nekorespondovaly s obvody četnických oddělení. Do toho zasahovala působnost gestapa,
která byla dost složitá. Venkovní služebna gestapa Jičín vznikla transformací z Operačního družstva Jičín, spadajícího pod Operační oddíl
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zemského rady v Jičíně35, podlé upozornění36 na pozoruhodný ohlas Skupova repertoáru u
diváků. Nejprve Skupu udal gestapu pro hru „Dnes a denně zázraky“, a to bylo úvodem
k dalšímu sledování, a konečně ke Skupovu zatčení. Záležitost byla postoupena policejnímu
ředitelství v Plzni, a byla prozatím uzavřena důrazným varovaním.“37 (kJiřina Skupová,
Loutková scéna IV. Č.6-7/1948 (Grym,P.,1990) Skupa po tomto udání musel čelit výslechům
na plzeňském38 policejním39 ředitelství. Zásluhou českých úředníků40 se akta podařilo
odsunout na slepou úřední kolej, a hrálo se tak dále.41(Malík J.,1965)
Následovaly další nechtěné42 hry, které dráždily nacistické vrchnosti, až došlo k tomu,
k čemu bylo vyprovokováno.43(Malík J., 1965) Skupovi bylo odňato právo44 provozovat jeho
činnost přípisem, datovaným 11.března 1944, zaslaným Landesbehörde in Prag, v němž mu
sdělilo: „že mu odnímá oprávnění k pořádání představení loutkového divadla Spejbl a
III Kolín. V Mladé Boleslavi byla stejná služebna jako v Jičíně. Do Jičína byla věc postoupena pravděpobně proto, že to tak prostě měli
rozděleno. Také to tam mohlo být posláno záměrně, aby se vše protahovalo, protože v Jičíně by zjistili, že oni nejsou místně příslušní věc
řešit a odeslali by ji do Boleslavi, tam by zjistili, že Skupa bydlí v Plzni, a odeslali by to
do Plzně. To jsou možná týdny průtahů.“ - GALAŠ, Radek. K úpravě působnosti četnictva [online].Message to:sabina.reifova@seznam.cz.
24.4.2014 12:16 [cit. 2014-04-26]. Osobní komunikace.
35
„Pokud by se ve Vámi dotazované věci jednalo o trestný čin - podle tehdy platného zákona 119/1873 Říšského zákoníku, jímž se
zavádí nový řád soudu trestního, byla stanovena místní příslušnost soudů podobně jako nyní – tj. – zjednodušeně řečeno, že místní
příslušnost byla dána tomu soudu, v jehož teritoriu byl čin spáchán.“ -BROTÁNKOVÁ, plk.dr. Dotaz k DP Reifová Sabina
[online].Message to:sabina.reifova@seznam.cz. 8.4.2014 18:03 [cit. 2014-05-09]. Osobní komunikace.
36
Viz. příloha č.5 a č.6– kopie originálu udání a opisu udání nadstrážmistra J.Renftela z 6.12.1941. - Archiv města Plzně, Plzeň,
fond Josefa Skupy, Zatčení prof. Josefa Skupy (1944-45), sign.4-494, inv.č.13,kart.13.
37
GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s. 44
38
Udání nadstrážmistra J.Renftela ze dne 6.12.1941, bylo doručeno místně příslušnému policejnímu úřadu Bělé pod Bezdězem, tj. z
místa, kde se konalo tentýž den představení divadla. Tedy dokument byl adresován Oberlandratu v Jičíně a Gestapu v Mladé Boleslavi, pod
nějž Bělá pod Bezdězem samosprávně a politicky náležela v r.1941. - Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod [online].[cit.
2014-02-16]Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941.Dostupné z WWW: <http://www.oahshb.cz/staremapy/full/1941-22.jpg<. Viz.
Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941 – příloha č. 7
39
„Pokud se ptáte, proč byl vyslýchán i v Plzni, tak se domnívám a asi nebudu daleko od pravdy, že byl pan Skupa veden v místě
bydliště na příslušném protektorátním úřadě jako osoba nepřátelská vůči třetí říši, na tohle byli Němci pedanti. Něco podobného bylo i za
předchozího režimu, kdy STB vedla osoby nepřátelské socialistickému zřízení a před každým problémovým výročím pro socialistický stát si
tyhle osoby hlídala nebo si je zvala účelově na výslechy či jednání s úřady státní správy apod. Takže výslechy v Plzni se už nemusely nutně
týkat toho jediného udání, ale mohly preventivně zjišťovat co dělá, s kým se stýká a tak dále, protože divadlem se dá šířit spousta informací
mezi prostý lid a vyvolávat tak atmosféru, která není pro ten konkrétní typ státního zřízení příznivá. To se většinou uplatňuje v režimech,
které jsou založeny na jakékoliv formě diktatury a je to určitý typ represe, takové to „ víme o tobě , tak si dávej pozor nebo tě zmáčknem,
však víš, že to dovedem“. - NEMASTIL, Lubomír.Npor.Mgr. Dotaz k DP Reifová Sabina [online].Message to:sabina.reifova@seznam.cz.
10.4.2014 08:16 [cit. 2014-05-09]. Osobní komunikace.
40
Byl to prý čes.úředník okres.úř.v MH Vratislav Janda, kdo podle tvrzení J.Skupy zdržoval odeslání udání na prof.až do jeho
zatčení Gestapem. - viz. příloha č.8 – Prohlášení nár.uměl.Josef.Skupy, přilož.k žádost.o prezid.milost pro Vratislava Jandu - Ústav pro
studium totalitních režimů.[online].[cit. 2014-04-26].Vratislav Janda.Dostupné z WWW:<http://www.ustrcr.cz/cs/vratislav-janda<.
41

MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s. s.149-150
„Tehdy se měl censurou schválený tekst doslovně dodržovat, ale to na Hurvínka a Spejbla neplatilo. Nemohou prostě hrát, mají-li
se otrocky přidržovat stále stejné předlohy. A tak ještě podnícení chápavým obecenstvem často se pustili nebezpečně mimo předepsanou
cestu a jen pořádný šťouchanec do jejich principála přivedl je zase do vymezených kolejí.“ (Jiřina Skupová, Loutková scéna IV/č.6-7.1948)
(Grym,P.,1990) - GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s. 43-44
43
MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s. s.146
42

44

V důsledku tohot.udání -ač č.úředn.,jejichž rukama věc šla činili zákroku všemožn.překážky a věc zdržovali, došlo k
úřed.zastavení čin.loute.divadl.prof.J.Skupy, a to zákrokem Zem.úř.v Prz., kam musela být licenč.knížka odevzdána Skup.zástup.
Jan.Hubáčkem, Praha 13, Čestmírova 25/1. viz. příloha č.9 – Odůvodnění odnětí licence k provoz.činn.lout.div.prof.J.Skupou - Archiv města
Plzně, Plzeň, fond Josefa Skupy, Zatčení prof. Josefa Skupy (1944-45), sign.4-494, inv.č.13,kart.13.
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Hurvínek, jakož i reprodukci rozhlasových pořadů před, po i během představení pro zemi
Českou včetně Prahy a lázeňských měst a že mu zakazuje další provozování produkční
licence.“45(Malík J.,1965) Vzhledem k tomu, že loutkové divadlo Josefa Skupy během
nacistické okupace posilovalo v českém národě ducha odporu, v lednu 1944 byl Josef Skupa
zatčen46 gestapem, odsouzen na 5 let, a uvězněn47 v drážďanské věznici. Z tohoto vězení48 se
mu po náletu anglo-amerických letadel na Drážďany, z noci 13. na 14. únor 1945, podařilo
uprchnout49 a dostat se lodí a vlakem zpět do Prahy.50 (Malík J.,1965)

2

Divadlo Spejbla a Hurvínka (Historie D S+H - 1945 –

1957)
„Svět to je velké jeviště. My na něm malé jsme loutky. Veliký Principál na slabých
nitkách nás vodí. Za šera kulis vychází každý z nás na scénu života, jeden zas do šera, jiný do
světla postaven, ten, po světle tápaje, zastíněn jinými, onen zas, aniž by snažil se, rovnou se
ocitá ve záři světlometů. Za všemi, chtěj, nechtěj – jednou opona uzavře se. Role i roličky
dohrány. Velké i malé, skromňoučké i ony, při nichž se přechodně tleská. Hlavní, jak my jsme
naši provedli ! Dobře ji hrej, duše česká !“ (J.Skupa 27. XII. 39)

45

MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s. s.149-150

46

„Dne 16.listopadu 1943, když soub.hostoval v Pelhřimově, dozvěděl se Skupa prostředn.člen.soub.Lubora Zahrádky o odhalení a
velkém zatýkání skupiny v Chrástu od obyvatelky Chrástu p. Schneiderové. Ta, divadelníky v Pelhřimově navštívila, a na tajné schůzce na
náměstí předala tento vzkaz Zahrádkovi. V Chrástu u Plzně měl Skupa jeho tajnou ilegální zkušebnu her, a též rekvizitárnu. Od toho
okamžiku si uvědomil, že je zle.“ - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.150-151
47
Ještě v noci 18.ledna 1944 byl Skupa převezen z četnické stanice v Chrástu na plzeňské gestapo, a vyslýchán.Vzhledem k tomu,
že svědkové nevypověděli nic, co by mohlo Skupovi přitížit, byl odsouzen alespoň pro poslech zahraničního rozhlasu, a to k 5 letům vězení v
prosl.drážď.věznici na Mathildenstrasse, odkud vězni putovali větš.do někt.z koncentr.táborů. I ve vězení dokázal Skup.navodit alespoň na
chvíli atmosf.radosti. Chvilky s jeho Spejblem a Hurvínkem, i když jen v hlas.podob.,dokázaly všechny spoluvězně zahřát na duši. KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press,2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.s.24
48
Po návratu z věznění se ke Skupovovu divadlu obdivně vyjadřoval skrze dopis policista, který Skupu v roce 1944 zatkl, a kde
projevil nad tímto činem politování. Skupovi odpovídal takto na písemné poděkování, že se při zatýkání profesora postaral o to, aby jeho
osobní věci nebyly rozkradeny. - viz. Příloha č. 10 a č.11 – Děkovný dopis J.Skupy strážm.Zikm.Franzovi a odpověď na dopis J.Skupovi od
strážmistra Zikmunda Franze, Chrást u Plzně - Archiv města Plzně, Plzeň, fond Josefa Skupy, Zatčení prof. Josefa Skupy (1944-45), sign.4494, inv.č.13,kart.13.
49
Skupa naštěst.v drážď.věznici nepobyl dlouho. 14.února 1945 bylo totiž při náletu amer.letadel zasaženo i vězení.Skupovi se
podařilo z hořící bud.uprchnout.Fyzicky a psychicky zubožený Skup.podnikl strastipln.cestu sanitním parníkem a vlakem. Dorazil až do
Prahy, posléze se vydal do Plzně.Bezpeč.útočiště našel v Rokycanech. Díky ochabuj.moci nacist.úřad. Skupovi prošlo, že se pravid.nehlásil,
a v Rokyc.nakonec šťastně přežil až do konce války. - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno:
Computer Press,2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.s.24
50
MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s. s.147-153
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Josef Skupa a pražské
počátky - Divadlo S+H –
Římská, Vinohrady

2.1

Josef Skupa na podzim roku 1945 založil novou loutkovou scénu v divadle v Římské
ulici na Vinohradech. V září téhož roku stvrdil Skupa jeho politickou uvědomělost51
podpisem členské52 přihlášky do Komunistické strany ČSR. Tím dal svolení k socialistické
organizační podobě divadla, jež se vyprofilovalo coby první družstevní scéna53 osvobozeného
Československa - 8. října 1945. Tato nově vybudovaná divadelní scéna Divadlo S+H,54
navazovala na uměleckou činnost loutkoherce Josefa Skupy v předválečném období, v údobí
od 16. srpna 1930, kdy působil jako čestný člen a současně ředitel samostatné loutkové scény
51

„Vstup obou loutkoherců manželů Skupových do KSČ byl v roce 1945, inspirován spolubojovníkem z vězení a pozdějším
politikem NDR Willym Ackermanem. Sešli se a vzpomínali ještě v r. 1956 !! Právě za vstup do strany jim Praha přidělila prostory bývalé tzv.
Operety,(nevím jestli byla Velká či Malá názvem) v Římské 45.“ - SKUPA, Pavel. Ad předchozí email – dodatek [online].Message to:
sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014 15:26 [cit. 2014-04-27]. Osobní komunikace.
52
„Členem KSČ se stal i s chotí po zkušenosti -. zážitek z Drážďan, ale vývoj - kultu osobnosti, to odmítal a vracel se k jinotajům,
což se režimu nelíbilo. Bohudík měl kontakty v zahraničí, (Anglie, Německo, Rusko, Francie - Tristan Tzara mimo jiné), a tomu režim
zabránit nemohl, byť i jemu odebírali pas aby nemohl sám vycestovat bez souhlasu soudruhů, kteří nasazovali jejich překladatele, což byli
právě špiclové a donašeči, a hlásili denně pohyb Skupy i souboru. No hnus... Materiál je de facto skartovaný, i když mám hodně kolem toho
informací a mnohé lze doložit kopiemi státem zničených originálů dokumentů“... SKUPA, Pavel. Spejbl a Hurvínek jako kulturněspolečenský fenomén v českém mediálním obrazu - DP Reifová Sabina - Dotazy k DP [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz.
8.3.2014 20:14[cit. 2014-04-26]. Osobní komunikace.
53
Vznik družstevní scény Divadla S+H v roce 1945 – Účelem družstva jest při současném plnění obecně prospěšných úkolů
podporovati jeho členy v hospodářském uplatnění jejich uměleckých vědomostí a odborných divadelních schopností a znalostí, vychovávati
je v uvedených směrech a podporovati je po stránce hmotné. 1.Účelu toho má býti dosaženo tímto způsobem: 1) Provozováním „Divadélka
Spejbla a Hurvínka“ jakožto loutkového divadla pro děti, mládež i dospělé, jinakých divadelních představení, recitačních, baletních,
pantomimických, alegorických, příležitostných scén, různých besídek, přednášek, kursů a podniků hudebních se vztahem k loutkovému
divadelnictví. - (Ze stanov lidového loutkářského divadelního družstva „Spejbl a Hurvínek“ v Praze, 1945) - GRYM, Pavel. Divadlo
dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247s. s. 85-86
54
Divadlo Spejbla a Hurvínka (Praha, 1945-dosud), vznik družstv.Loutk.div.družst.S+H – 8/10/45, zahájení čin. D S+H – 5/10/45
v Aši předprem,Loutkové grotesky, provoz v Pr.v Řím.ul na Vinohradech – prem.též.insc.-12/10/45., soubor D S+H:
F.Flajšhanz,V.Šebesta,J.Vavřík-Rýz,L.Zahrádka, nově:B.Weleková,adm.ředit.J.Lorman,po likvid.Družstva 1951- div.zestátn., Uměl.progr.návazn.na PLDPS – komic.duo post.S+H, první roky dramaturgická krize, tlak levicové a komunist.publicistiky na
prezent.ideologic.postulátů v hrách , repertoár.retrospekt: Skupa/Wenig – Hurvínek se učí čarovat 46, Malík – Ať žije zítřek ! 47, pantomima
– Co loutky dovedou 47, od roku 47 – zahr.zájezdy div Anglie, poté Polsko, SSSR, Rumun.,Maď.,Franc.,Švéd.-pronikavý úsp.-posila pozice
div., J.Malík dramaturg (46-49), M.Mellanová (51-56) – trvající dramaturg.kriz. – hry bez S+H –Sojka – Kašpárek a čarodějnice 49, Klicpera
– Veselohra na mostě 50), satira – Khás – Spejlblovo čest.prohlášení – 49,groteska – J.Janovský -Spejbl na Venuši -56 = posled.vyst.Skupyreflexe stalinské éry, + (57) Skupa, veden.div.- Jiř.Skup.,dramaturg.-Janovský (57-60),hlas.interp. S+H – M.Kirschner, noví
člen.d.:J.Dvořák,M.Haken,R.Haken,L.Homola a M.Vomela = experiment.sk. Salamandr (57-61) – nov.techn.,insc.post.(čern.div.)- Cirkus
v divadle, Velegrandteátr Spejbl (59), od 1966 – řed.div.- M.Kirschner, interpret a autor her – proměna postav, humoru – dadaistická komika
nahr.filozof.dialog.o soudob.svět. (Srdečné metamorfóry, 64, Amorosiáda, 66), 67 – změna interpr.Máničky – H.Štáchová –
aktiv.partn.Hurv.vodič.S+H –Vomela,Homola – Spejbl.,Šulc – Hurv.,Klos – Mánička, scénogr. – Z.Juřena (66-84),iluziv.div s herci na
otevř.scén, 61-63 – jazz kvart.K.Velebného v hr.,bohaté jazyk.znal.Kirsch.a Štách.- zahran.zájezd.-Pestrý pořad, Variace,Zač.70.l.- insc.pro
dosp.-Kneifel –Dějiny kontra Spejbl -70, Mnoho Spejblova povyku pro nic 73, Spejbl versus Dracula -74, normaliz.repert.-pro děti: Kirschner/Straka –Past na Hurvínka -71,Skupa/Wenig –Hurvínek mezi broučky, Grym/Haken – To je něco pro Hurvínka – 74, Středa –
Hurvínek a 12 měsíců -77ad.,od r.71 – žen.protějš.Spejbl- paní Kateřina/bábinka – interpr.Štáchová-laskavý
srozum.hum.,režiséř.d.:Kirschner, Haken,Klos a noví:K.Makonj (76-79), J.Krofta (73-76), dramat., autor - J.Středa 77-87)-akt.tém,technika –
Grym-Ještě jeden Hurvínek?79,-dosp.mládež-Šimek/Fousek-Hurvínk.diskotéka-79,ekolog.-Středa-Hurvín.a Přeslička-84),scénogr.-D.Soták(83-90),stagnace div.v inovaci vývoje techn.,konec 70.l- satira – Plachetka/Kirschner – Katastrofa v katastru O-77),repr.Dějiny kontr.Spejbl
80,revue-Kirschn.,Střed.-V Praze je blaze -81),Melíšek/Homola/Kirsch.-Experiment u Spejblů-parod.na peresrojku -88),90.l-pád
komun.,obn.svob.projev.-nové možn.-M.Čech – dosp.div.-nov.stud.prostor v 1.patř.-(Cmíral-Capocomico 90),Čech-Hurvínek v říši divů 92), nemoc M.Kirschner.,ztráta scén.v Řím.ul.,nové působ.v Dejvické ul., vedouc.-H.Štáchová,po + Kirschner 1996 – Štách.ředit.,
hlas.interpr.S+H-M.Klásek,altern.od 80.l,děts.hr.-Kirschnerová – Jak si Hurv.s Mánič.hráli na doktora -93,Vodňanský – Hurvajz, nefetuj !96,Klásek –Hurvínek ufonem -97),dosp.hr.:Kirschner/Čech – Spejblova East Side Story -93,Štáchová – Spejblovy smysluplné nesmysly –
96)-nav.revuál.p., moder.dob.-rozv.Skup.odkaz.,prop.tradič.loutk.s moder.d., četné úspěchy na zahr.zájezd. - KOLEKTIV, AUTORŮ. Česká
divadla – Encyklopedie českých, moravských a slezských divadelních souborů.1.vyd.Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008107-4.s.139-141
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Plzeňského loutkového divadélka. Jednalo se o jedinou profesionální poválečnou loutkovou
scénu v Praze.55(Černý, F., 2008) Roku 1951 po likvidaci družstva bylo divadlo zestátněno a
vzato pod správu odboru kultury Národního výboru hlavního města Prahy.56 (Vavříková, L.,
2011)
Uskupení nového hereckého souboru tvořili osvědčení členové tehdejší Skupovy
skupiny – vedle manželů Josefa a Jiřiny Skupových, také František Flajšhanz,57 Vít Šebesta,
Jan Vavřík Rýz, Jan Hubáček a Lubor Zahrádka.58Jako další členové figurovali Čestmír
Válek, Jan Ret, Božena Weleková a administrativní ředitel Dr. Jiří Lorman.59 Poznamenaný60
pobytem ve vězení, Skupa skepticky a bázliv61 pochyboval,62zda budou umělecké výkony na
takové úrovni jako před zavřením divadla. Hledala se nová představitelka Máničky, neboť její
původní představitelka Anna Kreuzmannová63 odmítala opustit Plzeň. O tom, že jí bude na

55

ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - 1968-1989: Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202
s. ISBN 978–80–7008–251–7.s. 112
56
Magisterská diplomová práce [online].[cit. 2013-02-03].Divadlo loutek Ostrava, Bc.Lucie Vavříková, Management
v kultuře,Ústav
hudební
vědy,
Filozofická
fakulta,
Masarykova
univerzita,
2011.
Dostupné
z WWW:
<http://is.muni.cz/th/217904/ff_m/DLO_Finalni_verze1.txt>.
57
František Flajšhanz – dat.naroz.nezn. - od roku1945 převzal po Gustavu Noskovi interpretaci psa Žeryka - Divadlo Spejbla a
Hurvínka [cit 2013-09-03].Loutky - Žeryk. Dostupné z WWW:<http://www.spejbl-hurvinek.cz/o-nas/loutky<..
58
Lubor Zahrádka – 1919-2009 - , lékař, práce z oboru neurologie, loutkoherec. Od roku 1945 – v angažmá D S+H, osobní lékař
souboru
Divadelní
ústav
[online].[cit.2013-01-01].
Lubor
Zahrádka.Dostupné
z WWW:<http://vis.idu.cz/Biblio.aspx?portaro=/authorities/26966&print=1>.
59
JUDr. Jiří Lorman (1911-?), do r.1945 advokátní koncipient, 1946-48 – advokát,současně od r.1945 administrativní správce
Divadélka S+H, člen porevoluční Státní divadelní a propagační komise, 1949-58 administrativní ředitel D S+H, Ústředního loutkového
divadla v Praze a Divadla Dětského domu, podílel se na formulaci četných legislativních opatření v oblasti loutkového divadelnictví, zejm.na
textu divadelního zákona z r.1948. - MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s.s.274
60
Podle informace zjištěné od prasynovce prof. Skupy Pavla, byl prof. Josef Skupa násilně nainfikován bakteriálním onemocněním
růže, ve věznici v Plzni – Bory, odkud ho měli původně přemístit přímo do vězení Mathilda v Drážďanech. Tím, že se Němci – nacisté, silně
nakažlivého, přenosného onemocnění obávali, tak Skupův převoz do Německa, který měl být uskutečněn již v roce 1944 v lednu, za
odsouzení za poslech zahraničního rozhlasu, byl pozdržen vážnou nemocí. Následky takřka ročního věznění se na Skupově zdravotním
fyzickém, ale i psychickém stavu nesmírně podepsaly, a tedy i jeho přístup k divadelnímu hraní tomu odpovídal. - SKUPA, Pavel. Osobní
rozhovor. Praha, 12.3.2014.
61
Josef Skupa se vážně obával, že nebude schopen se realizovat v divadelní tvorbě tak intenzivně a kvalitně, jako před 2.sv.válkou,
před jeho uvězněním. Pobyt ve vězení mu zdevastoval zdraví, a celkově jeho imunitní systém dlouhým strádáním, i prodělanou zdravotní
komplikací, zeslábl. Dalším faktorem, který Skupu nutil k uvažování o ukončení divadelní aktivity byl nově nastolený politický režim, a s
ním též kladená nařízení na provozování kulturních událostí vládnoucími činitely, kteří podle sovětského vzoru diktovali dodržovat pokyn,
aby veškerá divadelní představení byla odehrávána v duchu socialistického realismu. Skupa nikdy nebyl přívržencem komunistického
režimu, a nechtěl, respektive odmítal, se mu v jeho umělecké činnosti podřizovat. To jest, odmítal tvořit politicky angažované hry, které by
narušily jejich náplní jeho vytyčenou dlouholetou tradici, která nezahrnovala jakákoliv politicky zaměřená či jinak kolaborantsky stmelující
představení. - SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014.
62
„Skupa se potýkal se závažnými zdravotními potížemi, k tomu tuhá 50.léta. - nešťastná společenská situace. Určitě byl vyzýván,
aby byl společensky angažován a musel být i dostatečně tvůrčí, aby zajistil kvalitní repertoár. Skupa nebyl politicky orientovaný člověk, ale
člověk, který měl rád divadlo. Cítil se proto vyčerpán. Měl k tomu však vzhledem k jeho věku, zdravotní situaci a především vzhledem k práci
kterou již odvedl - právo.V souboru na začátku 50.let se však již formuje tvůrčí skupina Salamandr, která přebírá iniciativu“. KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Otázky k DP Spejbl a Hurvínek [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 24. února 2013 21:13 [cit.
2014-04-20]. Osobní komunikace.
63
Anna Kreuzmannová - (1899 - 1994), nejprve kočovní herečka, později členka Skupova Plzeňského loutkového divadla (1929 –
1943), zde 1. interpretka slavné loutky Máničky - Československá filmová databáze [online].[cit.2011-12-21].Anna
Kreuzmannová.Dostupné z WWW: < http://www.csfd.cz/tvurce/1235-anna-kreuzmannova/>. a Příloha č.24 - Interpretky a podoby Máničky
– Anna Kreuzmannová 30.léta a Božena Weleková 40.léta - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno:
Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
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dlouhých 20 let představovat Božena Weleková,64 bylo rozhodnuto v roce 1946.65 (Grym, P.,
1988)
Na Skupu, který hledal jak prostřednictvím loutkových protagonistů reagovat na
poválečnou skutečnost, vyvíjela silný tlak levicová a komunistická publicistika, která se mu
snažila vnucovat66 ideologické67 postuláty, (kupř. prezentovat Spejbla68 jako záškodníka a
Hurvínka69 jako vzorného70pionýra.71) (Česká divadla, 2000)
2.1.1

Loutkové grotesky a dramaturgická krize

V pražském útočišti Skupa zahájil sezonu repertoárem definujícím se jako loutkové
grotesky pro dospělé a pořadem pro mládež nazvaným Hurvínkovo hospodářství
(12.10.1945,Skupa/Wenig), což byl program, který retrospektivně programově navazoval na
výstupy v době před válkou a se kterým vydržel vystupovat až do února 1946 při frekvenci
hraní dvakrát denně po celý týden kromě pondělí. I přes zaznamenaný obrovský úspěch her –
diváci nadšeně tleskali milovaným hrdinům, kteří pro ně v tíživých letech útlaku tolik

64

Božena Weleková (1910-1979), loutkoherečka ,od roku 1945 byla druhou interpretkou hlasu Máničky, po Anně Kreuzmannové.
V Divadle Spejbla a Hurvínka zůstala až do jejího odchodu do důchodu, v roce 1968. - Archiv výtvarného umění [online].[cit.2012-09-24].
Božena Weleková.Dostupné z WWW:<http://cs.isabart.org/person/108928>. a Příloha č.24 - Interpretky a podoby Máničky – Anna
Kreuzmannová 30.léta a Božena Weleková 40.léta - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno:
Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. a Interpretka a podoba Máničky – Božena Weleková 60.léta
- KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1.
65
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.162
66

„Dochovány zvukově zůstaly 2 agitační hry z r. 1952 – Jak to s Hurvínkem málem špatně dopadlo, a Hurvínek na brigádě z r.
1955, které víc než názorně dokumentují onen "pionýrský styl", kterým se Skupa nechtěl ubírat, nicméně strana velela a režim toho žádal.“ SKUPA, Pavel. Přeposlání agitky - zvuk v mp3 [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 22. května 2014 15:18 [cit. 2014-05-25].
Osobní komunikace.
67
„Všechny naše profes.l.scén.důst.způs.oslav.30.výr.zal.KSČ. Tak např.v Div.S+H proml.před předst.nár.uměl.J.Skupa o
význ.dne.Pionýř.145.skup.sborov.zarecit. „Červenou knížku“ a harmonik.skupiny zahr.naše a sovět.budov.písně.Jana Mikišová z DRDS
přednesl.báseň „Gottwald.úsměv“.Pak byla proved.pův.hra J.Skupy a F.Weniga „Robinson Hurvínek“,jejímž napsán.splnili autoři jejich
předmájový závazek.“- N.N.: 30 let KSČ v našich loutkových divadlech.Československý loutkář.Praha: Orbis, červen 1951, roč.1, č.1, s.2934. s.29
68
Spejbl - loutku údajně podle náčrtku prof. J. Skupy vytvořil a vyřezal plzeňský řezbář Karel Nosek v letech 1919/1920. Datum
Spejblova debutu není přesně známo, došlo k němu někdy na podzim roku 1920 na scéně „Loutkového divadla feriálních osad“ v
Řemeslnické besedě v Plzni. Spejbl vystoupil jako partner oblíbeného plzeňského Kašpárka v přídavku dětského představení.- Divadlo
Spejbla a Hurvínka [cit 2013-09-03].Loutky - Spejbl. Dostupné z WWW:< http://www.spejbl-hurvinek.cz/o-nas/loutky>.
69
Hurvínek - Jako osobitou variantu Spejbla (obohacenou např. o pohyblivé oči) ho pro prof. J. Skupu vyřezal synovec Karla
Noska, tehdy ještě modelář Škodových závodů v Plzni, Gustav Nosek. Hurvínek vstoupil poprvé na scénu 2. 5. 1926 v zábavném přídavku
večerního představení komedie Rudolfa Nešvery „Počestný dům“ na scéně LDFO v Řemeslnické besedě v Plzni. - Divadlo Spejbla a
Hurvínka [cit 2013-09-03].Loutky - Hurvínek. Dostupné z WWW:< http://www.spejbl-hurvinek.cz/o-nas/loutky>.
70
„Přestože si Skupa uvědom.že dob.ideál našim hrdin.nesvědč.,neubránil se vnějš.tlaku a uvedl aktualiz.hru Robinson Hurvínek
(28.4.1951). Post.Jirky z pův.hry se zde změnila v pionýra. Spejbl byl nařčen ze zpozd.a nevhod.výchovy Hurvínka,kt.se poté, co byl
zachrán.před utonutím z rozbouř.vod, ocitl ve vzorn.pionýr.táb, a také zahořel pro ten mladý, krásný, čistý a pravdivý život. Hra u diváků
našla její rozsudek, a uvedena byla tak jen 16x.“- KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer
Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.27
71
KOLEKTIV, AUTORŮ. Česká divadla – Encyklopedie českých, moravských a slezských divadelních souborů.1.vyd.Praha:
Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4.s. 139
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znamenali, například obnovení hry pro mládež Hurvínek se učí čarovat, též Hurvínek mezi
broučky72 (3.2.1946, Skupa/Wenig), hra, jejíž morální poslání dostalo v důrazu na
humanistické tradice po letech ničení a zabíjení nový a naléhavý smysl nebo opětovné
předvedení dětských vystoupení O fousatém Hurvínkovi (8.10.1946, Skupa/Wenig) a
Hurvínkovy zimní radovánky (3.12.1946, J.Skupová) – se stále jednalo o pouhé opakování
programové skladby, a tedy tyto návraty do minulosti mohly být jen dočasným únikovým
řešením.73(Grym, P., 1988)
Rozpaky přetrvávaly a bylo znatelné, že zde byla absence dramaturga, který by oživil
zastaralý repertoár.74(Malík, J., 1962) První čtyři léta Skupova poválečného působení v Praze
lze označit jako období nejistoty a nesmírných rozpaků, kdy na samotného Skupu doléhaly
existenční tlaky. Nový impuls přišel v nabídce spolupráce od Dr. Jana Malíka,75 který
v divadle působil v letech 1946 - 1949 jako dramaturg. Skupa strádal autorsky, omezoval se
jen na úpravy textů. Dramaturgii se naplno věnoval Malík, ale i Josef Skupa sám se pokoušel
na základě osobní známosti vyjednávat s osvědčenými starými autory. Nicméně spojení
s nimi sláblo a autoři ztráceli trpělivost i důvěru. Příčinu rozpadu vztahů až propad k deziluzi
si je možno vysvětlit špatným ekonomickým hospodařením divadla, které se potýkalo s
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Viz. Příloha č. 24 - Scéna – Hurvínek vyvolává ducha – výjev z historicky nejúspěšnější hry historie D S+H (Hurvínek se učí
čarovat/Hurvínek mezi broučky – 1937, 1946,1954,1964,1974,1987) – Josef Skupa/Frank Wenig - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a
Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
73
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.162-163
74
Okupační repertoár ztratil jeho aktuálnost a v prvních dvou sezónách musela vypomoci kmenová zásoba starších her a varietních
pořadů. Pomalu, ale zřetelně se rozplýval sen o trvalém působení v Praze, a od léta 1947 se znovu začalo počítat také se zájezdy, které
zajišťovaly repertoáru další vydatnou reprízovost. - MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné
literatury a umění, 1962. 144 s. s.107
75
Jan Malík – (pseudonym Jiří Kubeš)(1904 -1980) – autor l. her a odb. prací o l. divadle Loutkářství v Československu – 1945,
Národní umělec Josef Skupa (monografie, 1962) Úsměvy dřevěné Thálie (monografie o J. Skupovi, 1965 , po maturitě (1923) stud.
klas.filologii na FFUK – PhDr., 1929 učil na gym. v Praze-Smích., 1930–31 na gym. v Novém Jičíně. 1931–45 – ref. a přednost. knihovny
Stát. úř. Statist., 1945–49 – minist. rada na minist.inf. a osvět.., od 1923 věnoval l.div. jako herec, režisér, redaktor a organiz. l. hnutí: 1923–
39 byl členem Sokol. lout.divadla v Praze-Libni, 1927–30 napsal 3 revue, v nichž se po vzoru V+W snažil oslovit gener.spřízn. diváky
(Sandwich revue, Radio revue, Journal revue,. Dosp. rozšíř.tradič. škálu l. repertoáru o hru s tem. sci-fi (Konec rakety)., 1934–36 režisérem
Loutk. Div. Uměl. výchovy. 1939 založil a 1939–49 vedl Loutkovou scénu PULS (Pražská umělecká loutková scéna), 1946–49 působil jako
externí dramaturg Divadla Spejbla a Hurvínka. 1949 byl Div. a dramat. radou pověřen, aby založil Ústřední loutkové divadlo v Praze, jehož
ředitelem byl až do 1966 a v němž i pozd. působ. jako režisér (do 1971). 1952–66 předn. exter. na DAMU dějiny a režii l. divadla. Intenz.
spolupr. s organizací čs. loutkářů Loutkář.soustředění (1938–50 předseda). V mez. organ. loutkářů UNIMA zastáv. 1933–72 - funkci
generálního tajemníka, poté byl jmen. čest. předsedou. Publik. v periodik., kt. redigoval: Loutkář (1937–39), Loutková scéna (1940–41,
1945–50) a v periodiku Zprávy Loutkářského soustředění (1939–51). Dále přispíval do novin a časopisů: Osvěta , Sokolský vzdělavatel,
České divadlo, Národní listy, Lidové noviny, Divadelní zápisník, Lidová tvořivost, Čs. loutkář, Divadlo, Literární noviny, Program D 47,
Host do domu, Zlatý máj, Štěpnice, Předškolní výchova, Divadelní noviny, Rudé právo. Redigoval knižnice Moderní loutková scéna (194650) a Bibliotéka uměleckých maňásků (1946-50). Překládal l. hry a odb.l. z ruš. a pol..Za okupace se Malík k tvorb. pro dosp. vrátil 3 hrami
pro Plz. l. divadlo prof.J. Skupy (Voničky - 39, Ať žije zítřek -41,47, Dnes a denně zázraky - 42, a v r. 50 pro D S+H - Pohádka o babce
Tichošlapce), Pro děti začal M. psát ve 30. letech. Jeho 1. hra pro st. Děti - 37- Pohádka se vrací, Míček Flíček, jedna z nejhran. č. l. her,
kt.byla rovněž přelož. do 17 jazyků. Po válce se M. věnoval zejm. úpravám a překladům l. her. Významně ovlivnil dramaturgii č. l. scén
a podnítil zájem několika význ. autorů (mj. Josefa Kainara, Kamila Bednáře a Ludvíka Aškenazyho) o loutkové divadlo. Později se věnoval
zejm. odb. bádání. Napsal řadu knih o hist. loutkářství. - Slovník české literatury [online].[cit. 2012-09-26]. Jan Malík.Dostupné z WWW:
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=940 <.
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vysokými rostoucími dluhy u dodavatelů a nebylo schopné dodržovat splatnost plateb.76
(Grym, P., 1988).
I z těchto důvodů se Skupa nepouštěl do nejistého hledání nových cest a raději se držel
zpátky. Přitom možnosti se mu naskýtaly. Nejeden autor mu zaslal jeho námět. Jako tomu
bylo v případě Augustina Kneifela,77 který v roce 1946 zaslal námět ke hře nazvané Ilegální
Spejbl. Ačkoliv se námět hry Skupovi zamlouval, k realizaci hry nedošlo. Odložil ji až
k nějakému výročí. Stejně dopadly i další Kneifelovy návrhy. V roce 1948, Frank Wenig78
přišel s nabídkou aktuálně laděné satirické komedie, která by pranýřovala pozemské
nedostatky srovnáním s ideálním zřízením na planetě Alfa. Wenigův projekt rovněž nedošel
uskutečnění. Skupa na urgence obou tvůrců reagoval se zpožděním, místy trochu podrážděně,
někdy též zasláním určité finanční částky, aby ukonejšil pochopitelné autorské nepokoje.79
(Grym P., 1988) Z Jičína napsal 28. října 1947 Kneifelovi list, kde si mu postěžoval: „Nevím
totiž, věru, co dnes hrát. Zadat si nechci, jednostranný taky nechci být, diktovat si nedám a
reakčník taky nejsem. Takový humor čistě člověčí, to je to pravé, co mi sedí.“80(Grym P.,
1988). Repertoárová krize byla neudržitelná.81 (Grym P., 1988)
2.1.2

Reprezentativní zájezdy s dozorem

Ke všem starostem přibyla další komplikace na jaře 1947, kterou byly zahraniční
zájezdy. Obava při zajišťování výjezdů do zahraničí vždy vyplývala z jejich konečné finanční
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.163-164
Augustin Kneifel – (1902-?), ještě v r.1956, krátce před Skupovou smrtí, zadal rukopis jeho hry Spejbl málem urozený, která se
už na jevišti neobjevila, (Dějiny kontra Spejbl -1970,1980, Páně Spejblovy zálety do minula -1972) - MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie.
Praha: Orbis, 1965. 343 s. s. 271
78
Frank Wenig – (vl.jmén.František), (1898 -1974) -Od 1945 do odchodu do důchodu působil v redakci Svobodného slova, věnoval
se publicistice, psal divadelní hry a beletrii pro mládež, od 1918 se věnoval ochotnickému divadlu. Psal hry pro ochotnické loutkářské
soubory, zdůrazňoval v nich pozitivní vlastnosti hrdinů a jejich symboliku pro mravní hodnoty,od 1920 spolupráce s J. Skupou v Loutkovém
divadle Feriálních osad v Plzni. Stal se hlavním literárním spolupracovníkem Skupy, společně psali loutkové hry a scénky, zejména revue, v
nichž měla hlavní role dvojice Spejbl a Hurvínek. Výrazně se podílel na formování typů S + H. V textech s výrazným dadaistickým
humorem vytvářel vhodný prostor pro herecké umění J. Skupy.,1938 - hra Hurvínek se učí čarovat (spoluautor. J. Skupa) získala mimořádný
divácký ohlas a pronikla i do repertoáru dalších amatérských loutkových scén (Hurvínkovo hospodářství - 1945, Loutkové grotesky - 1945,
Hurvínek se učí čarovat (Hurvínek mezi broučky -1937,1946,1954,1964,1974,1987), - České amatérské divadlo [online].[cit.2012-12-16].
Frank Wenig.Dostupné z WWW:<http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=6613>.
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 165
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 165
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 165
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bilance.82Alespoň tak tomu bývalo při organizaci zájezdů do zahraničí v éře Plzeňského
loutkového divadélka, které se pokaždé návštěvě z ciziny honosilo úspěchy, ale trnulo
v napjatém očekávání, jak vše bude pokryto ekonomicky.83 (Malík, J.,1962)
Další z problémů, kterému muselo Divadélko čelit byla skutečnost, že po roce 1948 se
v naší zemi řešily intenzivnější výjezdy umělců do západních zemí. Tyto kulturní styky
divadelních uměleckých souborů se zahraničím vyvolávaly potřebu nových opatření, která by
zabránila „negativnímu působení“ západní kultury či dokonce emigracím.84 (Knapík, J., 2006)
„Šlo o to, že se československé sportovní či kulturní delegace v Londýně stávaly „předmětem
velmi intensivní pozornosti ze strany emigrantských organizací i jednotlivců.“85 (Knapík, J.,
2006) Aby se vyrovnalo s těmito „rušivými vlivy“, muselo velvyslanectví v Londýně pro
delegace organizovat v jejich volném čase program, což ovšem vyžadovalo finanční náklady.
Kdyby se to však nedělalo, hrozilo by vážné nebezpečí, že „emigrantské živly“ ovlivní členy
delegace natolik, že by se eventuálně mohli odmítnout vrátit do ČSR. Konkrétně se zde
zmiňovaly např. problémy86 se Skupovým divadlem Spejbla a Hurvínka.87 (Knapík, J., 2006)
Tyto „nepříjemnosti“ úřady vyřešily zřízením zvláštního88 fondu. Tímto by disponoval
vedoucí každé delegace a používal by jej výhradně v případě podobných incidentů. Navíc
82

Ministerstvo informací a osvěty poskytovalo divadlům subvence na zájezdové výpravy. Stejně tomu bylo i v případě Divadélka
Spejbla a Hurvínka, jemuž byla MIO, v listopadu 1948, přidělena podpora ve výši 434.800 Kčs, na zájezd do Velké Británie. Viz.Příloha
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ministerstvo kultury před každým konaným zájezdem poskytovalo „instruktáž“ vedoucím
delegace a všem jejím členům, která ale selhávala, pokud se soubor setkával např. s bývalými
přáteli. Z toho důvodu v březnu 1956 ministerstvo kultury pořídilo důvěrný seznam kulturních
pracovníků, jenž přicházeli v úvahu pro reprezentaci kultury v zahraničí. Dílčí seznamy89 byly
vyžádány kupříkladu od vedení státního filmu, rozhlasu, novinářských organizací či
kulturních svazů. Seznamy, (dohromady 53 listů), se ale bohužel nedochovaly ani obsahově
ani strukturně. Předpokládá se však, že jejich existence souvisela se snahou preventivně řešit
potíže, na které dříve upozorňovalo ministerstvo zahraničí.90 (Knapík, J., 2006)
Nyní se uměleckému souboru dostalo materiálního zabezpečení od rezortního
ministerstva, a tedy souboru Divadla S+H připadla na hlavu jen jediná starost – péče o
reprezentační uměleckou úroveň při realizaci zahraničních vystoupení. V tomto ohledu obstál
soubor Divadélka Spejbla a Hurvínka pod Skupovým vedením na výbornou. Z prvního
poválečného zájezdu do Londýna91 - (23.dubna – 21.května 1947) se vrátili s nadšenými
ohlasy.92 (Malík,J.,1962) Jednu z humorných povzbudivých kritik sepsal i Erik Hudson:
„Spejbl ukázal jeho hudební nadání, doprovázeje koloraturní sopranistku. Ačkoliv dáma byla
vybavena dmoucím se poprsím, užívalo se ho s mírou, aby se pozornost soustředila na
Spejblovy šprýmy u klavíru.“93 (převzato z Eric Hudson, The Puppet Master I./č.7- 1947 o
89
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zájezdu D S+H do Anglie) (Grym P.,1990) Od té chvíle si divadlo započalo plánovat
každoroční zájezdy, které připadly zejména na celý podzim a na sklonek jara. 94 (Malík,
J.,1965)
Uznání pro prof. Skupu, uznání loutkového divadla legální i duševní

2.1.3

Josef Skupa čestným divadelníkem
Společenská realita se po únoru 1948 začala výrazně proměňovat.95 Nicméně
Divadélko Spejbla a Hurvínka jako by tyto změny ani nijak nepostihly. Paradoxem bylo, že
v období uměleckého zápasení a přešlapování z místa na místo, se Skupovi dostalo pocty té
nejvyšší, totiž dne 3. února 1948 byl Josef Skupa jmenován čestným titulem96 národního
umělce.97 (Grym, P.,1988)
„Na návrh ministra informací V. Kopeckého byl vládou přiřčen název národního
umělce, zasloužilého kulturního pracovníka, profesoru Josefu Skupovi, tvůrci nového druhu
loutkového umění a autoru znárodnělých loutkových postav Spejbla a Hurvínka.“98
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Divadelní zákon 194899
Po Skupově jmenování proběhla další velká významná událost – 20. března 1948 byl
Národním shromážděním přijat nový divadelní zákon, který zrovnoprávnil loutkové
divadelnictví s ostatními druhy jevištní tvorby.100 (Malík, J., 1962)
Ve dnech 20. dubna až 5. června 1948 se uskutečnil zájezd do ciziny. Opět směrem do
Anglie a tentokrát také do Skotska. Cesta, která trvala dohromady 70 dní, směřovala do 7
měst po Spojeném království. Britský divák se tak opětovně, již podruhé, měl příležitost
setkat tváří v tvář s Divadélkem Spejbla a Hurvínka. Naprosto poprvé však zažil střetnutí
s divadelním

kolektivem,

který

zastupoval

ve

svérázném

žánru
101

Československa ve znamení nového, revolučně socialistického programu.
2.1.4

jevištní

kulturu

(Malík, J., 1962)

Návštěva Spejbla a Hurvínka ze SSSR

Státní ústřední loutkové divadlo Moskva102 v Praze
Na přelomu roku 1948 a 1949 došlo k mezníku,103 který měl obrovský vliv na další
vývoj československého loutkového divadelnictví. Totiž od 13.prosince 1948 do 13.ledna 1949
v Československu hostovalo moskevské Státní ústřední loutkové divadlo, v jehož čele stál jeho
99
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zakladatel a umělecký vedoucí národní umělec RSFSR Sergej Vladimirovič Obrazcov.104
Uběhlo přesně 23 let od doby, kdy se Obrazcov coby mladý herec seznámil s fotografií
Spejbla. Nyní jako zralá loutkářská ikona se konečně tváří v tvář setkal také s Josefem
Skupou.105 (Malík, J., 1962)
Tento vynikající a populární sovětský umělec pěl na Skupovy loutky jen samou
chválu:„Hurvínkovi a Spejblovi by tu měli postavit pomník; jako to udělali jinde po zásluze
Donu Quijotovi,“106 (převzato ze Svět v obrazech – 26.2. 1949) (Grym,P.,1990) prohlásil
Obrazcov v novinovém rozhovoru. Nebo dále na jejich konto deklamoval: „Těžko mohu
posoudit všechna loutková divadla v Československu, ačkoliv jsem jich viděl mnoho, ale tak
jako se mi před čtvrt stoletím nejvíc líbila fotografie Spejbla, tak i dnes se mi zdá být
nejzajímavějším Spejbl a jeho syn Hurvínek, dvě jevištní postavy,vytvořené Josefem
Skupou.“107(převzato ze Sovětské umění, SSSR – 8.10.1949) (Grym, P., 1990) Takovýto
upřímný Obrazcův obdiv byl pro Skupu nesmírným morálním povzbuzením.108 (Grym, P.,
1988)
2.1.5

Bolestné bilancování nad osudy S+H

Obrazcov si ale již nemohl domyslet, že přese všechny vyslovení chvály, které se
umělci může dostat, se na adresu Skupy snášela řada109 výtek,110 které poukazovaly na
nepochopení Skupových záměrů. Výsledkem toho bylo, že se Skupa začal loutek Spejbla a
Hurvínka zříkat. Pokusem o současnou, ještě krotkou satiru - (Khás: Spejblovo čestné
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Sergej Vladimirovič Obrazcov – národní umělec RSFSR, laureát Stalinovy ceny, hrdina řádu Rudého praporu, zakladatel a
umělecký vedoucí Státního ústředního loutkového divadla v Moskvě - MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s. s. 168
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MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.113
106

GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s. 88
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GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s. 88
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 168
109
„Skupa byl v této době prudce kritizován za to, že daroval originál loutek Spejbla a Hurvínka Sergeji V. Obrazcovovi do
moskevského muzea, což podle Svazu divadel.umělců ve složení Malík, Pehr, Skořepová, Nejedlý – ministr kultury ČSR, byl od Skupy
antivlastenecký akt. Kromě této veřejné mediální kritiky, která mu nečinila radost, a tedy chuť se nadále divadlu věnovat s takovým elánem a
nasazením, byl Skupa vážně nemocen , nesl si následky jak fyzické, tak i duševní, z ročního věznění v Německu.“ - SKUPA, Pavel. Osobní
rozhovor. Praha, 12.3.2014.
110
„Pokud vím ,(ale je to zase jen spekulace), Skupa se v 50. letech necítil fyzicky úplně dobře, (byl to pán při těle a asi už musel
mít nějaké potíže, které naklonec vyústily v tu mrtvici). Pokud jde o ten diktát, asi bych se nedivila, kdyby mu to bylo proti srsti, byl přece jen
ukotven v I.republice, a pokud vím, tehdejší ministr školství a kultury Nejedlý ho neměl rád. Pokud jde o Obrazcova, ten byl naopak Skupův
velký fanda ,( sám si podle Spejbla udělal, (ale maňáska), Titulárního radu, a hrál s ním v jeho etudách.. Skupy jako loutkáře , komedianta a
osobnosti si velmi vážil, a také si docela určitě vážil obou figur jako daru. Byl na ně pyšný a dnes jsou v moskevském muzeu Obrazcovova
divadla.“ - MALÍKOVÁ, Nina. Spejbl a Hurvínek jako kulturně-společenský fenomén v českém mediálním obrazu - DP Reifová Sabina Dotazy k DP [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 13.března 2014 10:42 [cit. 2014-04-20]. Osobní komunikace.
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prohlášení – 1949), nezaznamenal žádný111 úspěch. Hlasově preexponovanému Skupovi se
mělo ulevit uvedením nehurvínkovského repertoáru – (V.Sojka112 - Kašpárek a čarodějnice –
5.února 1949), kde Spejbl s Hurvínkem měli hru jen rámovat jako posluchači rozhlasové
pohádky. Tento druh inscenace ale zapůsobil archaickým dojmem. Podle výpovědi Loutkové
scény (č.5-6./V) se nedočkal ani 50 repríz.113(Grym, P., 1988)
Jisté zadostiučinění přišlo až se zájezdem do Polska - (4.- 30. května 1949), kde o
Spejblovi a Hurvínkovi nikdy dříve neslyšeli, tudíž byli diváci ze scének nadšeni. Podobně
jako triumfálním výjezdem do Moskvy počátkem října 1949, kde byl Skupův soubor srdečně
přivítán Sergejem V. Obrazcovem. V takto přátelském prostředí zapůsobila zejména technická
artistika bravurně vedených loutek a jejich vizuální čísla. Ani po takto vystřídané sérii triumfů
se v Skupovi nezměnily rozpačité nálady, které v něm neustále přetrvávaly v tom směru, že
by bylo záhodné,114 aby se existence loutek Spejbla a Hurvínka skončila.115 (Grym, P., 1988)
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„Spejblovo čestné prohlášení, zapeklité bytové trampoty Spejbla a Hurvínka. Děj řídký, satira prakticky nijaká.“ - Loutkář
[online]. [cit.2013-02-23]. Josef Skupa. Dostupné z WWW:<http://www.loutkar.eu/index.php?id=3>.
112
Václav Sojka – 1905-1926- básník, herec, režisér, autor loutkových her, 1.předseda a dramaturg vinohradské Studentské scény,
dramaturg Loutkového divadla Umělecké výchovy v Praze. Po maturitě (1923) studoval na filozofické fakultě UK češtinu a germanistiku.
Psal básně lyrického zaměření, dokládající jeho citovou vroucnost. Pod vlivem jeho otce V. Sojky-Sokolova projevil již jako gymnasista
nadšený zájem o loutkové divadlo. V 17 letech, podporován Jindřichem Veselým, vydal první překlady loutkových her z francouzštiny
(Duranty, Ducret), později z němčiny (F. von Pocci). Byl spoluzakladatelem a členem ochotnického divadelního souboru studentů gymnázia
v Londýnské ulici Studentská scéna,zároveň působil v Loutkovém divadle Umělecké výchovy, kde se stal navzdory jeho mládí od roku 1922
dramaturgem. V této funkci usiloval o zvýšení umělecké náročnosti repertoáru uváděním úprav činoherní klasiky (mj. Plauta, Gozziho, Tyla)
a také hudebních děl, které by oslovovaly též dospělé diváky. Čelil tak tendencím, které jednostranně vyzdvihovaly pouze výtvarnou stránku
inscenací. Jeho ideje se nejvýrazněji projevily v jeho vlastní autorské tvorbě. Navzdory nejrůznějším vlivům, které v jeho hrách můžeme
vysledovat (F. von Pocci, K. Mašek, J. Kvapil, K. Čapek) je pro jeho tvorbu charakteristická snaha objevovat a respektovat specifické
zákonitosti loutkové hry. První hry (např. Není vepřík jako vepřík) ještě napodobovaly nenáročné kašpárkovské komedie ze začátku století.
1925 napsal satirickou Pohádku o žábě s mikádem, kde se již snažil pojednat soudobý námět se soudobými postavami (herec, sportovec,
dívka ostříhaná na mikádo) způsobem, který určoval režijní antiiluzivní pojetí a záměrně přiznanou loutkovost. O loutkovou sci-fi se pokusil
ve hře M.O.M. (Moudrého oživování mrtvol). Jeho poslední hra Brokát, princ z pohádky, v níž se snažil vyjádřit jeho představy o
neplodnosti romantického snění v protikladu ke kráse skutečného života, je již zralým básnickým dílem, které přežilo naprostou většinu
tehdejší loutkářské tvorby. 1927 zvítězila v anonymní soutěži vypsané Masarykovým lidovýchovným ústavem na loutkové hry. Autor v té
době již nežil.Zemřel velmi mlád, krátce po operaci slepého střeva. - České amatérské divadlo [online].[cit.2012-09-26]. Václav
Sojka.Dostupné z WWW:<http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=3492>.
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.168
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„Přes ostré satirické výpady proti skomírající monarchii a zejména pak jeho protektorátní inscenace, bylo Skupovi nejbližší
zábavné divadlo, plné lidského humoru, nešetřící ty, kteří parazitují na společnosti. Ale v tom, co kritizovat, na co upozornit, se Skupa
s komunistickou ideologií zásadně rozcházel. Jak mělo toto divadlo na začátku 50. let reagovat na direktivu, kterou měla být naplněna
repertoárová skladba? Boj za mír – naše pětiletka – budování socialismu na vesnici – zobrazení vedoucí úlohy KSČ – její boj za socialismus
a proti všem nepřátelům vně i zrádcům uvnitř strany. Úvahy o tom, že se Skupovi zalíbila oficialita národního umělce, titul, jenž mu byl
komunisty udělen mezi prvními ještě před únorovým pučem, jsou liché. Znásobila se jen jeho bezradnost. Vždyť i řada umělců, kteří vytvářeli
levicově orientovanou předválečnou avantgardu, po počáteční euforii jakoby se probouzeli do zlého snu. A co teprve Skupa, pro kterého
jediné politikum byl drobný člověk s drobnými chybami. Stejně jako před lety na něj kritika naléhá, aby vytvářel koncipovaná, ucelená
dramatická díla a ne jen pásma výstupů a scének, přehlídku loutkářské dovednosti. To v lepším případě. Musel vyslechnout i řadu urážek,
invektiv i výhružek. Ve chvíli, kdy zatoužil nabrat dech, najít prostor pro jeho tradiční hrdiny – byla dokonce vyhlášena soutěž na dramatické
texty,
která
nakonec
k ničemu
nevedla.“
Loutkář
[online].
[cit.2013-02-23].
Josef
Skupa.
Dostupné
z WWW:<http://www.loutkar.eu/index.php?id=3>.
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2.1.6

Konec Spejbla s Hurvínkem?

Nehurvínkovské hry aneb repertoárové vakuum
Skupova rozpačitost, odchody autorů a Malíkova rezervovanost utvrzovaly v
myšlence, že Divadélko Spejbla a Hurvínka by mohlo existovat i bez jeho protagonistů – bez
Spejbla a Hurvínka. S takovouto budoucí vizí souhlasil jak Josef Skupa, tak také Jan Malík.
Nastala chvíle pro Jana Vavříka-Rýze, který dostal šanci prokázat, jak si on představuje
divadlo. Tedy v následujícím roce 1950 byly nasazeny pořady, v nichž Spejbl a Hurvínek
nefigurovali ani jako komentátoři: Klicperova116 Veselohra na mostě či Rohovín Čtverrohý,
Malíkova Pohádka o babce Tichošlapce, dále pak Estráda paní Drbálkové, kde v hlavní roli
vystupovala poněkud ordinérní bezostyšná pavlačová drbna.117(Grym, P., 1988) Hry neslavily
valný úspěch, a některé zanikly hned po premiéře:„co jsme viděli, byla jen horkou jehlou
spíchnutá směska obrazů starého i novějšího data...věru málo utěšený obrázek večera, který
místo rekreačního veselí dává obecenstvu náhražkové šidítko a skladovou veteš.“118 (převzato
z –jk-, Loutková scéna119 VI./č.5-6. – 1950 o představení Estráda paní Drbálkové -1950)
(Grym P., 1990).
Kde jsou Spejbl s Hurvínkem?
Proměny tradičních hodnot120 zasáhly i loutková divadla soustředěná v roce 1949,
(podle sovětského vzoru) do střechového Ústředního121 loutkového divadla v Praze
116

Václav Kliment Klicpera – 1792-1859 - dramatik, prozaik, básník, zakladatel novodobého českého dramatu.Učil se krejčím a
řezníkem, řemesla však zanechal.Teprve v patnácti letech vstoupil na staroměstské gymnázium. Po maturitě vystudoval filozofii na vysoké
škole v Praze. V té době už také hrával ochotnicky divadlo v rodišti i v okolí. Pro studentskou divadelní družinu psal žertovné divadelní
deklamovánky i kratší hry.V roce 1816 se v Praze hrála ochotnicky Klicperova první rytířská činohra Zdeněk ze Zásmuk.Po vystudování
filozofie se stal gymnazijním profesorem v Hradci Králové, kde působil až do roku 1846. V těchto letech ve spolupráci s dalšími buditeli
založil v Hradci ochotnické divadlo a literární a kulturní středisko, v němž vyrůstal např. i J. K. Tyl.V roce 1846 odešel V. K. Klicpera jako
profesor na akademické gymnázium v Praze. Zde byl učitelem Vítězslava Hálka, Jana Nerudy, Josefa Václava Friče a dalších.
V politickém kvasu roku 1848 byl V. K. Klicpera zvolen studenty za tribuna studentské legie. V roce 1850 se stal ředitelem gymnázia. Po
třech letech byl suspendován a pentionován. Záminkou pro jeho propuštění bylo nepovolené vydávání českého časopisu studenty jeho školy.
Václav Kliment Klicpera zemřel v září roku 1859 v Praze. Jeho pohřeb se stal protirakouskou demonstrací vlastenců. Dílo: Veselohra na
mostě
-55,
Rohovín
čtverrohý
-59-Databáze
knih
[online].[cit.2012-11-29].
Václav
Kliment
Klicpera.Dostupné
z WWW:<http://www.databazeknih.cz/autori/vaclav-kliment-klicpera-1048>.
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Loutková scéna – od r. 1940 nahr. Čsl.loutkář v let. 1940-41 a 1945-1951 , list pro theorii a praksi loutkového divadelnictví :
věstník loukářského soustředění při MLÚ,v letech 1940 - 50 vydával časopis Loutková scéna.Jan Malík - Muzeum loutkářských kultur
Chrudim [cit 2012-08-29].Jan Malík - výtvarník a režisér. Dostupné z WWW:<http://www.puppets.cz/index.php?page=kratke<. a Moravská
zemská knihovna [online].[cit. 2012-09-29].Loutková scéna.Dostupné z WWW: <https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000174788>.
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Porážkou fašismu a obnov. ČSSR po skonč. války byly vytv. podmínky k obnovení loutk. čin. v plném rozsahu a k dalšímu
dynam.. rozvoji čsl. l. divadelnictví. I když čsl. loutkáři v povál.době mohli navázat, a do značné míry i navazovali, na výsledky a vývoj.
trendy předch. etapy, nová společ. situace zásadně ovlivn. další vývoj. V příšt. letech čekala celek čsl. loutkářství již výraz.diferenciace. V r.
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s pobočkami v Brně, Českých Budějovicích, Kladně a Liberci. Za všechna uveďme známé
Divadlo Spejbla a Hurvínka.122 Určité tvůrčí tápání,123 jímž toto divadlo procházelo od roku
1945, poúnorová doba prohloubila. Stagnaci nezadrželo ani ocenění loutek Spejbla a
Hurvínka z úst sovětského loutkáře Sergeje Vladimiroviče Obrazcova v roce 1949. Josef
Skupa, tvůrce profilových loutek této slavné scény cítil, že požadavek tzv. nové tématiky,124
by se mohl ve hrách se Spejblem a Hurvínkem těžko uplatnit, aniž by utrpěl tradiční charakter
loutek, včetně satirických a ironizujících dialogů. Proto se v divadle začal zvláště od roku
1950 prosazovat „nehurvínkovský“ repertoár.125 Divadlo to zavedlo do slepé uličky –
„pokrokový“ Hurvínek i hry bez něj u obecenstva zcela propadly.126(Knapík, J., 2004)

1949 začalo budování sítě stál. profesionálních l.div., a trvalo skoro desetiletí, než se v nově vznik.prof. divadl. prosadily i prof. podmínky
k práci. Mnohé z těchto div. přetrvalo jenom díky zkušenost. z dřívější amat.činnosti a amat. entuziasmu. Velmi význam. faktorem, kt.
ovlivnil další vývoj čsl. loutkářství, bylo i otevření katedry loutkářství na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze v r.1952,
jejíž první absolventi nastoupili do statutár. l. divadel po r.1956. Pro soubory, kt. si i nadále zachovaly amat. statut a již nemusely nahrazovat
stál.prof. scény, nastalo obd.hledání a vytyčování nových funkcí a smyslu vlast. činnosti. - DUBSKÁ, Alice. Dvě století českého loutkářství –
Vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18.století do roku 1945.1.vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004.
302 s. ISBN 80-7331-008-2. s. 66 a 256-257
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Bezprostředním impulsem k založení profesionálních loutkových divadel, (zejména pražského Ústředního loutkového divadla,
(27.9.1949) bylo umělecké turné moskevského loutkového divadla na přelomu let 1948–1949. Toto divadlo, pod vedením Sergeje
Obrazcova, se stalo silnou inspirací tuzemským umělcům a jeho centralizovaný zřizovací model i příkladem pro politiky. Ústřední loutkové
divadlo v čele s Janem Malíkem (1904–1980) bylo skutečně po dlouhou dobu vzorovým příkladem pro novou pokrokovou dramaturgii a
zásadně ovlivnilo vývoj loutkářství i užitím v tuzemském kontextu neobvyklé technologie spodových loutek (javajky), které v 50. letech
jasně dominovaly všem divadlům.- Loutkář [online].[cit. 2013-06-27].Loutkářské centrum – Historie.Alice Dubská, Dostupné
z WWW<http://www.loutkar.eu/index.php?lch>.
122
Vývoj čes.loutkář.ovlivn. i celk. polit. situace po únoru 1948, kdy nastup. komunistická moc téměř na desetiletí prosadila
socialistický realismus jako závazn. metodu uměl. tvorby. To se sice čsl. loutkář.nedotklo tak výrazně jako činoh.divadla, nicméně tento
trend zasáhl do jeho přiroz. vývoje. Nejvážn.důsled. dané polit.sit. bylo všeob. omezení uměl. svobody.- DUBSKÁ, Alice. Dvě století
českého loutkářství – Vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18.století do roku 1945.1.vyd. Praha: Akademie múzických
umění v Praze, 2004. 302 s. ISBN 80-7331-008-2. s. 66 a 256-257
123
Signifik.pro sled. vztahu div. a total. moci byl.zejm. admin likvid. Divadla satiry, proved. za vydatné pomoci obou Div.rad. Se
zánikem Divadla satiry, jeh. osud sloužil dlouh. dobu ostat. jako výstraž.precedens, souvisela i bezpreced.likvid. satiry obecně, tj. celého
jedn.uměl.div., lit. či písň. žánru, a to minim. na 7 let – do vzniku nového, Werichova a Horníčkova Divadla satiry v sezoně 1955/1956.
Likvid. tohoto a dalš. soub. znam. likvid. zbytků plural.uměl. názorů, stylů a poetik., a de facto byl. potvrz. unifikace čsl.divadelnictví
minim. do pol. 50.let. - JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a
souvislostech.1.vyd.Praha: Academia, 2010. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8., s. 56-57
124
Metoda Stanislavského nebyla závazná pouze pro činohru, ale i pro operu, balet a loutkové divadlo. Stanislavskij a socrealismus
pronikli, za vydatné pomoci samotných servilních loutkářů – komunistů, i do loutkového divadla. V loutkovém divadle vedl realistickoiluzivní trend k užívání větších spodových loutek – javajek, které díky nuancovanějším pohybovým možnostem působily životněji a
pravděpodobněji – více se podobaly člověku. Protože i loutkové divadlo mělo budit pokud možno iluzi života, byly z něho náhle
vytěsňovány klasické marionety. Tím české loutkové divadlo – snad se světlou výjimkou od marionet neodmyslitelného Kirschnerova
Spejbla a Hurvínka – na dlouhou dobu rezignovalo na jeho svébytnost a snažilo se čím dál tím směšněji připodobňovat divadlu živých herců
- JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech.1.vyd.Praha: Academia,
2010. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8.s.348 Iluzivní inscenační styl se měl opět řídit sovětským příkladem, ortodoxně se dovolávajícím
K.S.Stanislavského a jeho metody – zhruba od konference DDR v listopadu 1949 v Olomouci to bylo závazné pro všechna divadla bez
rozdílu, včetně operních, operetních a loutkových. ) Oficiálního posvěcení se jeho tvorbě dostávalo od ministra Nejedlého, (od roku 1953
neslo divadlo jeho jméno, což byla vůči žijícímu politikovi i tehdy servilita zcela bezprecedentní): podle něj „jsou tu ne herci, ale
skutečnost“ a „místo hry tu vidíme život.“ To z divadla učinilo na přelomu 40. a 50. let vzorovou, pro všechny činoherce v republice
závaznou ideologickou ikonu. Stanislavského dalekosáhlé reformní podněty nebyly přijímány jako otevřené impulzy, ale jako neměnný
systém, jehož zásady, (herecký prožitek, průběžné jednání, řídící úkol), byly použitelné kdykoliv a kdekoliv. Herecký prožitek se opíral i o
sociologii postavy, o vnější okolnosti, dominovaly otázky ideově-obsahové, nikoliv otázky herecké techniky. Herecký výraz usiloval o
kopistickou nápodobu lidského jednání. Vedle „třídního“ aspektu bylo silně zdůrazňováno i hledisko „historické“. Dramatický text – pokud
prošel „mlýnicí“ schvalovacích procedur - byl chápán jako nedotknutelný odraz dobově společenských skutečností, což museli inscenátoři
respektovat.- JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech.1.vyd.Praha:
Academia, 2010. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8.s.64
125
„Obratně využil situace Jan Vavřík Rýz, jeho dlouholetý spolupracovník, autor řady znamenitých varietních výstupů a stejně
znamenitý představitel paní Drbálkové, a bez skrupulí prosadil na scéně Divadla S+H zcela nespejblovský repertoár. A tak se začala hrát
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I když se Vavřík chtěl prosadit bez pomoci Skupy a nebýt pouhým jeho stínem, musel
si sám přiznat, že jeho síla tkvěla právě ve spolupráci se Skupou. Bez Skupy jeho etudy
ztrácely vtip a šarm. Vavřík neschopen si to připustit, odešel roku 1953 z divadla.127 (Grym,
P.,1988)
Polský triumf a honba za autory
Smolné období vystřídal druhý polský triumf v podobě jarního zájezdu do Varšavy a
dalších velkých polských měst. Zde se českým marionetám opět vysoce a srdečně
aplaudovalo. Polské publikum bylo dozajista ještě nezhýčkané a nepodléhalo módním
trendům her bez loutek. Doma v Praze ale viselo repertoárové vakuum. A to až takové, že se
po neúspěšném roce 1950, na jaře roku 1951 Skupa byl nucen obrátit prostřednictvím
Lidových novin, s pokornou prosbou128 na autory o pomoc, při napsání námětu hry pro
divadlo (Lidové noviny 25.3.1951). S pokornou a skromnou, neboť Skupův názor byl takový,
že Spejbl a Hurvínek jsou tak nenároční, že nevyžadují hru, ale dozajista by jim postačovala
nějaká scénka, skeč, námět či dialog, ne přímo průhledná „agitka“, ale nějaký text se vztahem
k dnešku a zítřku.129(Grym, P., 1988)
Naděje umírá poslední
Squadra fortissimi
Po zhruba dvouleté odmlce (v r.1951), dostalo Divadélko Spejbla a Hurvínka vzpruhu
v podobě nové dramaturgické síly, zkušené průkopnice mládežnického divadla Míly

Klicperova Veselohra na mostě a Rohovín Čtverrohý, Malíkova Pohádka o babce Tichošlapce, Cinybulkova Pyšná Basa, dokonce i Pejsek a
kočička Josefa Čapka. A mělo být ještě hůř. V roce 1951 Skupa instaluje do funkce dramaturga Mílu Mellanovou, jinak jedinečnou a
neúnavnou propagátorku divadla pro děti a mládež. Ta společně s lektorkou dramaturgie Marianou Šmeralovou dávají prostor Skupově
poetice ještě vzdálenějším titulům: Jegorkova lokomotiva Nikolaje Charkova, Čechovův Chameleón, Patonovova Provinil se, Bažova
Stříbrné kopýtko atd. Vedle toho soubor s tradičním repertoárem absolvuje řadu zahraničních zájezdů: třikrát do Anglie, dvakrát do Polska,
do Francie, Sovětského svazu, Maďarska, Švédska, do obou německých států. Úspěšné zahraniční cesty však nestačí zakrýt domácí vleklou
krizi.“ - Loutkář [online]. [cit.2013-02-23]. Josef Skupa. Dostupné z WWW:<http://www.loutkar.eu/index.php?id=3>.
126
KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura – sovětizace české kultury - 1948 -1950.1.vyd.Praha: Libri, 2004. 359 s. ISBN 80-7277-212-0. s.
286
127
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.73-74
128
„Minister.škol.,věd a uměn.vypisuje soutěž na námět na hru pro Spejbla a Hurvínka v divadle nár.uměl.prof.Jos.Skupy.Themat.si
mohou zvolit aut.sami.Za nejlepší náměty na hr.jsou stanov.ceny Kčs 10.000., 5.000 a 3.000.,a za nejlep.hry peněž.odměny ve výš.30.000,
15.000 a 10.000 Kčs. Porota bude složen.ze zástup.minister.školst.,věd a uměn.,Svazu čs.spisovatel.a bude v ní také nár.umělec prof. Josef
Skupa. Lhůta pro odevzd.námět.do soutěže končí dne 30.listop.1951, pro odevzd.her 31.března 1952.“-N.N.: Soutěž na námět a na hru pro
Spejbla a Hurvínka.Československý loutkář.Praha: Orbis,říjen 1951,roč.1,č.5,s.161-162. ISSN 0323 – 1178. s.161
129
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.170
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Mellanové,130 která oživila repertoár nejen celou řadou zejména sovětských131 scének, ale také
spoustou anglických a polských textů. Kromě toho se jí podařilo pro dočasnou spolupráci
získat několik literátů. Pro dětský repertoár věhlasného Miloslava Dismana a debutující Olgu
Kuchynkovou.132 Pro večerní programy určené dospělým zase byla objevena vedle Jana
Vavříka Rýze133 a Ladislava Kháse134 také Zdeňka Šafaříková, Václav Lacina, Vladimír

130

Míla Mellanová – (1899-1964) -1951-1960 - dramaturgyní a loutkoherečkou, interpret.paní Švitorkové, v Divadle Spejbla a
Hurvínka (Veselé záběry S+H, 1952) Spejbl a ti druzí,1952, Spejbl, člověk důvěřivý, 1952). nehurvín.repert. - Jegorkova lokomotiva, 1952,
Bažov – Stříbrné kopýtko, Kučera – Mistr Pleticha – 1953, Čechov – Chameleon, Platonovova – Provinil se - 1953), hurvín.reprt. -Hurvínek
elektotechnikem -52,Veselé pásmo, Veselé záběry se S+H, Pestrý pořad – 1953, Haló tady, Hurvínek - 1955) - České amatérské divadlo
[online].[cit.2012-09-26]. Míla Mellanová.Dostupné z WWW:<http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=4668>. A
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.172-178 a Příloha č.24 - Interpretka pí.Švitorkové (1951-56)
ideoložka Míla Mellanová v D S+H působila v letech (1951-1960)- Československá filmová databáze [online].[cit.2014-03-28].Míla
Mellanová.Dostupné z WWW:<http://www.csfd.cz/tvurce/28238-mila-mellanova/>.
131
„Pokud jde o to opičení po sovětském vzoru,( což je spojováno především s mým otcem – Janem Malíkem – to by bylo na delší
vyprávění, a je v tomhle punktu také řada spekulací. U Skupů byl jeden takový pokus zahrát tehdy preferovanými javajkami,(oproti
tradičním marionetám) – jmenovalo se to Jegorkova lokomotiva ,( sovětská hra), a podle svědků, což byl Jan V. Dvořák , který o tom napsal
pro nás před lety do Loutkáře, v seriálu Bylo-nebylo, (je tam hodně i o Skupovi, byl totiž členem jeho divadla), tak tedy že ta Jegorkova
lokomotiva byla dost strašná.“ - MALÍKOVÁ, Nina. Spejbl a Hurvínek jako kulturně-společenský fenomén v českém mediálním obrazu - DP
Reifová Sabina - Dotazy k DP [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 13.března 2014 10:42 [cit. 2014-04-20]. Osobní komunikace.
132
Olga Kuchynková – datum naroz.nezn. - Pro D S+H – Mánička mrzutá – 52, pro rozhlasové vysílání - Hurvínkova brigáda – 55.
- Příběh rozhlasu [online].[cit. 2014-06-13]. Olga Kuchynková. Dostupné z WWW: <http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-vrozhlase/1955/1955_4<. Viz. Příloha č.24 - Josef Skupa i Miloš Kirschner namluvili spoustu rozhlasových pořadů slovy Spejbla s
Hurvínkem. Foto – Skupa namlouvající scénku Hurvínek na brigádě – Olga Kuchynková, 1955, Čsl.rozhlas- Příběh rozhlasu [online].[cit.
2014-06-13]. Hurvínek. Dostupné z WWW: <http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-v-rozhlase/1955/1955_4<.
133
Jan Vavřík Rýz – (1900 – 1970) - herec, kabaretiér, loutkář, řezbář, od mládí prokazoval her. i výtv. nadání. Od 7 let ocohtník,
pův.modelářem-slévačem, ale přednost hraní v ochotn.plzeň.soub.,1911 - v Městském divadle v Plzni v Dvořákově opeře Jakobín,1915 - v
silvestrovském kabaretu,1917 člen divadla Na Valech,1919 - sólový repertoár v kabaretu Chat noir v lokále u Svobodů, 1921 spolupr. s
Lout.div. Feriálních osad v Plzni., vytvořil řadu loutek, např.populární loutkové typy Emínka a Emilku. ,od 1923 - herec v kabaretech a u
různých venk.divadelních společnostech, mj. u společnosti A. Vladyky.,1924 -v Plzni jako kabaretiér.,1934/35 člen operet. souboru
Městského divadla v Plzni,1935/36 - v divadle Akropolis na Žižkově a v pražské Uránii. ,1936-1944 loutkoherec Plzeň.l.divadla J. Skupy. hrál,vytvářel loutky s velkým citem pro jejich groteskní a parodické možnosti. ,např. hmyzí kapela a také skupina Tamburášů, Balajkářů ,
vytvářel
i
různé
trikové
loutky.
1938 -vymyslel groteskní postavu pro konferenc. upovídané Paní Drbálkové, 1939 vytvořil Paní Drbálkovou jako loutku, kterou také sám
hlasově interpretoval a zařadil ji do programu Skupova souboru.,1944 po zatčení J. Skupy a rozpuštění jeho divadla si sestavil malý
maňáskarký
soubor,
s
kterým
hrál
v
okrajových
částech
Prahy,
1945-1953 člen Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze, 1953 -54 umělecký vedoucí Krajského oblastního loutkového divadla na Kladně, Od
jeho divadelních začátků spolupracoval s desítkami amatérských souborů, kteřé hrály s jeho loutkami, např.:1947 vytvořil pro amatérský
loutkářský soubor
JAWA
loutky do
hry
V.
Sojky
Kašpárek
a
čarodejnice,
kterou
i
sám
režíroval.
České
amatérské
divadlo
[online].[cit.2012-12-16].
Jan
Vavřík-Rýz.Dostupné
z WWW::<http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=6836 <>. a Příloha č.24 - Interpret pí.Drbálkové a dobrý přítel
Josefa Skupy osobitý kabaretiér Jan Vavřík Rýz (pol.30.l.- 1953) - GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.
134
Ladislav Khás - (1905 – 1976) – vl.jmén.Ludvík Khás – Spisovatel. Novinář. Filmový publicista a scenárista, práva na UK
zanechal kvůli zájm.o žurnal.,novin.elév – Český Deník (Plz.), týdeník Osvěta lidu (HK), 1928 – šéfred.Čes.Deník.,poč.30.l- spolupr.s D
S+H, stál.dopisov.pražs.deník.Národ.novin a Lidov.novin, 1939 přešel z redakce praž. d. Venkov do LN. Po 15. březnu 1939 ztratila jeho
rubrika věnovaná parlamentnímu zpravodajství zcela na významu, a Ludvík Khás po odchodu Karla Poláčka z redakce LN převzal divadelní,
filmovou
a
rozhlasovou
kritiku.
Psal recenze na tehdejší český hraný film a tehdejší divadelní tvorbu. V květnu 1945 odešel do znovu obnovené redakce Práva Lidu, kde
působil jako parlamentní zpravodaj až do roku 1948. Po zániku Práva Lidu po únoru 1948 přešel do znovuobnovených Drdových Lidových
novin. Jako novinář krátce působil ještě v časopis Svět Práce (1952). Byl iniciátorem vzniku odborných edic vydávaných ČSAV (např.
Rozpravy ČSAV.) 50.-60.l - Dějiny a současnost. 1965 odešel do důchodu. Aut.- hraný film Z růže kvítek (1945), Ludvík Khás se také
prosadil jako filmový a rozhlasový scenárista. Jako scenárista spolupracoval při celovečerním hraném filmu Z růže Kvítek. Působil také v
poradním sboru Krátkého filmu, kde spolupracoval jako scenárista na dokumentárních filmech natáčených pod patronací Československé
akademie věd. Jako scenárista se spolupodílel na scénáři filmu Zlatý kůň, který uvedl na obrazovku televizní besedu s objeviteli
Koněpruských jeskyní. Z růže kvítek (1945) – Nedokončen. V: A.B. Barrandov. • Znojemská rotunda. • Staletá krása. • Betlemská kaple. •
Co není psáno. • Zlatý kůň – (TV – film). V: Československá televize. Periodika: Český deník – 1930-1938. – NK Praha.
Filmová databáze [cit 2014-04-29].Ladislav Khás. Dostupné z WWW:<http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/57443-ladislavkhas.html<.
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Straka, Josef Barchánek, František Janura, a později koncem června 1955 také Radovan
Krátký.135 (Malík, J., 1962)
Kromě dramaturgických akvizic došlo též k personálním změnám v kolektivu souboru
divadla. Divadlo opustil kupříkladu znamenitý marionetář Lubor Zahrádka nebo Jan Vavřík
Rýz. Mezi příchozí členy patřily talentovaná osobnost v oboru loutkovodičství Zdeněk
Raifanda, bratři Radek a Miloš Hakenovi. Významným se stal především podzim roku 1951,
kdy do souboru přibyla osobnost Miloše Kirschnera,136dále nadějný loutkoherec Luboš
Homola,137 Jan Dvořák138 či léta 1953-55, kdy do divadla vstoupili talentovaný samouk
Bohuslav Šulc, citlivý vodič Spejbla Miroslav Vomela a Blanka Macková. Zde došlo
k zásadnímu generačnímu omlazení souboru a byl to významný tah i v tom smyslu, že Skupa

135

MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.117 a 119
Miloš Kirschner (1927 - 1996) – český loutkář a autor loutkových her,studoval na právnické fakultě, kterou však v roce 1949
musel z kádrových důvodů opustit. Byl uvězněn pro nelegální činnost – šíření antikomunist. letáků,v mezidobí sloužil na vojně u tzv. PTP =
období října 1949- březen 1951. Podařilo se mu získat angažmá v Divadle Spejbla a Hurvínka (1951), kde se pod vedením J. Skupy rychle
rozvíjel jeho herecký talent. Byl rok uměleckým ředitelem souboru (1954/1955). V roce 1956 ho Skupa oficiálně jmenoval jeho nástupcem v
roli interpreta Spejbla i Hurvínka, takže po náhlé Skupově smrti byl již připraven pokračovat v jeho práci. V letech 1957-61 byl členem
tvůrčí skupiny Salamandr, která jejím experimentálním hledáním předjímala rozmach českého loutkářství. Roku 1966 se stal ředitelem
divadla. Vedle bravurního hereckého ztvárnění S+H se prosadil i jako autor jejich dialogů. Snažil se dovršit postupnou proměnu těchto typů,
která byla výrazem proměny doby i obecenstva a začala vlastně již za Skupova života. V postavě Spejbla potlačil rysy podmíněné dobou
jeho vzniku a v jeho vztahu k Hurvínkovi zmírnil konfliktní napětí ve prospěch partnerství. Vytvořil tak prostor k jejich jedinečným
meditacím o světě - ty byly základem velkých úspěchů Srdečních metamorfórů (1964) a Amorosiády (1966). V 70. letech zaměřil repertoár
divadla převážně na dětské diváky, které si získal laskavým a srozumitelným humorem. S jeho manželkou Helenou Štáchovou, interpretkou
Máničky, nahrál pro děti též celou řadu gramofonových desek, magnetofonových kazet i televizních večerníčků. Zasloužil se i o popularitu
Divadla S+H v Evropě a v zámoří (zejména v Japonsku). Nemálo k tomu přispěla i jeho schopnost nastudovat dialogy S+H v jazyku
hostitelské země, a překonat tak jazykové bariéry. Kirschner navázal na Skupův odkaz, který Spejblem a Hurvínkem nahradil již
anachronické typy, jakými byli Kašpárek či Škrhola, a zasloužil se o to, že se loutky nestaly muzeálními exponáty, ale přežily do současné
doby jako živá součást naší kultury.Byl aut.a interpr.desítek her – Konfer s S+H – 53, Hurvín.mezi broučky – 54,64,74, 87, Hurvín.
čarov.vlaštov. - 57, Spejbl na Venuši – 56, krátkom.film Spejbl na stopě (56), Šestý den je sobota – 57, EXPO 58, 59, 62, 63, 65, Cirkus v
divadle, Velegrandteátr Spejbl – 59,Hurvínkovi k narozeninám -65, 76, 83, Amorosíáda – 66, EXPOrt 68, Kaleidoskop S+H – 69, Dějiny
kontra Spejbl (70, 84), Past na Hurvínka -71, Páně Spejblovy zálety do minula -72, tv seriál Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka (72),
Mnoho Spejblova povyku pro nic ,Hurvín.sněhulák– 73, 81, To je něco pro Hur.,!Spejbl v Dracula -74, H.strašidýlka – 76,Katastrofa v
katastru O – 77, Galakoncert u Spejbl./78 -79, V Praze je blaze - 81 hr. , Kaleidoskop 86 a mnoho d.h. - Libri [online].[cit.2013-01-27].
Miloš Kirschner. Dostupné z WWW:<http://libri.cz/databaze/kdo20/search.php>. a KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na
nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.přední přebal knihy a SKUPA, Pavel. Ad Kirschner
[online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014 16:02 [cit. 2014-04-27]. Osobní komunikace.
137
Luboš Homola – 1928-2000 – č.loutkoherec, člen D S+H od r.1951, člen skupiny Salamandr – (57-61),(EXPO58 – 58, Cirkus v
divadle -59,EXPO59-59, Velegrandtteátr Spejbl -59, Spejbl v jámě lvové – 60,ad.),Vánoce u Speblů -85, Experiment u Spejblů -88), vodič
Máničky, Spejbla po Miroslavu Vomelovi od r. 1974 a jiných postav, držitel titulu zasloužilého umělce za vodičství Spejbla (1984) Městská knihovna v Praze [online].[cit. 2013-01-05].Luboš Homola.Dostupné z WWW: <http://search.mlp.cz/cz/osoba/homolalubos/2013104/#/ak_od=key-eq:2013104&ak_o=key-eq:2013104>.
138
Jan Dvořák – (1925) - český výtvarník, loutkoherec, režisér a pedagog. V roce 1949 absolvoval J. Dvořák jako rytec-cizelér
Státní odbornou školu pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou. Od dětství hrál amatérsky loutkové divadlo. V roce 1951 byl angažován
do Divadla Spejbla a Hurvínka jako loutkoherec. Uplatnil se zde však brzy i jako scénograf a režisér, viz. - Bylo – nebylo - , Haló, tady
Hurvínek ! -55, Spejbl na Venuši -56, Expo 58, 59, ad. V roce 1957 se stal členem tvůrčí skupiny SALAMANDR, která po smrti J. Skupy
vyvedla Divadlo S + H z tvůrčí krize a otevřela novou éru tohoto loutkového divadla: mimo jiné připravil program pro světovou výstavu
Expo 58. V letech 1965-85 byl ředitelem Východočeského loutkového divadla DRAK, v němž působil i jako autor, dramatizátor, dramaturg
a výtvarník (Karafiát: Broučci, 1970). Pod jeho vedením se toto oblastní divadlo dostalo na špičku čs. loutkářství. Vedle práce v divadle
režíroval loutkové filmy (například Loupežníci na Chlumu, 1969; Ali Baba a 40 loupežníků, 1967). Podílel se i na vzniku Loutkářského
muzea v Chrudimi, ilustroval dětské knihy a byl pedagogem na loutkářské katedře DAMU. -Libri [online].[cit.2013-01-27]. Jan Dvořák.
Dostupné z WWW:<http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=1>. a GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur,
1990. 247 s. s. 215-216
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začal poskytovat prostor k projevení se mladým.139 (Malík, J.,1962) Skupa tedy již zcela
rezignoval na autorství a na všechny ostatní aspekty divadelní práce. Zůstal pouze hercem a
neformálním dohlížitelem a rozhodovatelem v poslední instanci.140 (Grym,P.,1988)
Starý omyl v novém hávu?
Významný obrat k lepšímu nicméně nebyl zaznamenán, neboť dramaturgické počínání
Míly Mellanové divadlo zavedlo ještě hlouběji do slepé uličky zastaralým pojetím
divadelního realismu, které je v rozporu s odlišnými zákonitostmi loutkového divadla, a
naprostým nepochopením výlučnosti obou hlavních hrdinů, jejich potřeb a možností.
Výsledkem vznikla násilná deformace tradice uvedením staronového kaleidoskopu čísel Veselé záběry S+H (15. ledna 1952) uvedeného k výročí141 Skupových narozenin.142
(Grym,P.,1988)
2.1.7

Čas odplaty

Josef Skupa profesorem
Dne 16.ledna 1952, Josef Skupa oslavil šedesátiny. Při příležitosti jeho výročí, jehož
se zúčastnil i tehdejší předseda vlády Antonín Zápotocký, Skupovi na jeho počest vyšla řada
oslavných článků, bylo uspořádáno slavnostní představení zpravodajského snímku a došlo
k předvedení cenného středometrážního filmu,143 mapujícího jeho divadelní činnost. Přibližně
v té samé době na přelomu let 1952 a 1953 byl Skupa jmenován prvním vedoucím144 zrovna

139

MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.117 a 119
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.172
141
ŠMERAL,V.: 60 let národního umělce Josefa Skupy. Rudé právo. Praha:Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1952,roč.32, č.13
(Právo lidu ročník 54), s.5-6.ISSN 0032-6569. a NEJEDLÝ, Zdeněk.: Ministr univ.prof.dr.Zdeněk Nejedlý k 60.narozeninám národního
umělce prof.J.Skupy.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1952, roč.32, č.13 (Právo lidu ročník 54), s.5-6.ISSN 00326569.
142
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.172
143
Viz. Příloha č.24 - Prof.Josef Skupa otec a interpret Spejbla a Hurvínka (1926-1956) - ředitel Plzeňského loutkového divadélka
prof.J.Skupy (1930-1944 a D S+H – 1945-1956) Záběr z filmu Národní umělec Josef Skupa z r.1952 - Rodinný archiv Skupových (RA),
Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1960.
144
Na loutk.katedře DAMU – profesory vynik.loutkáři hl. z Ústřed.loutk.div., znamenití režiséři a význ.teoretici. Díky
pováleč.rozvoji č.l.div. a hlavně díky lout.katedř. se Praha stala Mekkou celého lout.světa. Studovali zde loutkáři z Již.Amer.,Asie,Skandin.,i
ze soused.zemí – z Maď nebo Polska. Koncepce lout.div.v č.pojetí se spolu s jeho repert.šířila po celé Evr.Čes.profesionalismus se stal
kritériem kvality ve větš.evr.zemí.Teoret.soustř.ve škole – zároveň aktiv.kritici a esejisté,publ.v Loutkáři. Široký okruh témat –
estetic.probl.lout.div. až otázky lout.řemesla.Oficiál.progr.postul.brali vážně – v obd.socialist.realis.-analýza možn.uplatn.systému
Stanislavského v loutk.div. Rozbory seriózní – podchycení všech profes.novinek a jejich estetic.důsledků, v 60.l – loutkohra s viditelným
animátorem = novinka., Jan Malík, Zdeněk Bezděk, Erik Kolár a Jan Císař – autoři respektovaní i v zahraničí; byli hojně citováni a zváni ke
spolupráci. - JURKOWSKI, Henryk. Padesát let českého profesionalismu. Loutkář 1211-4065. Praha: Divadelní ústav, 2000, roč. 50, č.2, s.
64-66. ISSN 1211–4065.s.66
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založené loutkářské145 katedry DAMU,146 kde byl uctíván, oslavován a milován, ačkoliv tu
působil jen jediný semestr do února 1953.147 (Malík, J.,1962)
Josef Skupa poslem míru
Skupa byl honorován mnohými dalšími oceněními – roku 1953 obdržel čestnou
funkci, kdy na pražském zasedání Československého výboru obránců míru,148 byl ve dnech
17.-18. ledna 1953 jednomyslně zvolen členem149 tohoto sboru. Tato pocta mu byla složena
jako uznání za neokázalou, ale soustavnou činnost, jež Skupa rozvíjel pro ideu mírového
humanismu150 doma151 i za hranicemi naší země, a s níž také spojoval pro další léta snahu o
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V komunistických zemích přišly změny se zestátněním divadel. První vysokou školou byla loutkářská katedra DAMU (katedra
alternativního a loutkového divadla) v Praze, která zahájila výuku jako první vysokoškolské loutkářské učiliště v Evropě 2.10.1952.Loutková
katedra AMU v Praze existovala od roku 1951 a vyučovalo se zde od roku 1952.Od roku 1960 začalo probíhat na této katedře dálkové
studium pro pedagogy loutkářství na školách, rozvíjela se i amatérská činnost a výchova mladých loutkářů v lidových školách umění, které
měly později název „Základní umělecké školy“. -JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v
datech a souvislostech.1.vyd.Praha: Academia, 2010. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8.s.238 a Magisterská diplomová práce [online].[cit.
2011-12-22].Význam loutky v práci učitele 1.stupně ZŠ,Helena Tichá, Učitelství pro 1.stupeň základní školy,Katedra pedagogiky,
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2008. Dostupné z WWW: <is.muni.cz/th/105511/.../Diplomova_prace__vyznam_loutky_1.pdf< s.28
146
V roce 1952 byla na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze otevřena Katedra loutkářství (v roce 1990
přejmenovaná na Katedru alternativního a loutkového divadla), jako zcela první vysokoškolské pracoviště na světě. – Loutkář [online].[cit.
2013-06-27].Loutkářské centrum – Historie.Alice Dubská, Dostupné z WWW<http://www.loutkar.eu/index.php?lch>.
147
MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.125
148
Čs. výbor obránců míru, zal. v červenci 1949. Československý výbor obránců míru vycházeje z usnesení Světové rady míru a z usnesení
I. sjezdu Československého výboru obránců míru, obrátil se ke všemu lidu Československé lidově demokratické republiky s výzvou, aby i v
naší vlasti bylo provedeno hlasování o uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi a proti ozbrojení západního Německa. Lidové
hlasování bylo provedeno v době od 26. května do 16. června 1951 na území celé republiky. Bylo provedeno v závodech, úřadech, školách
počínaje III. stupněm ve všech obcích.V obci z podnětu předsedy místního národního výboru a v dohodě se složkami Národní fronty byla
ustavena komise pro lidové hlasování.„Ve jménu míru, svobody a štěstí našeho lidu 1) souhlasím s výzvou Světové rady míru, aby byl
uzavřen mírový pakt(smlouva) mezi pěti velmocemi: Sovětským svazem, Spojenými státy americkými, Čínskou lidovou republikou, Velkou
Británií a Francií, 2) žádám, aby bylo okamžitě zastaveno vyzbrojování západního Německa americkými imperialisty a aby velmoci společně
mírovým způsobem rozřešily otázku Německa, 3) odsuzuji zrádnou reakci, která podněcuje k válce proti vlastní zemi a ve spolku s nepřáteli
republiky, s esesáckými vrahy, usiluje o nový Mnichov, o rozčlenění a zničení republiky.“Složen ze zástupců celonár. organizací, kult.
institucí a z představitelů polit., hosp. a kult. života. Československý mírový výbor, vrcholný orgán čs. mírového hnutí, spolupracující se
Svět. radou míru. Ustaven v prosinci 1968; navazuje na Cs. výbor obránců míru.Koordinuje činnost obou nár. mírových rad C. mírové rady a
Sl. mírové rady. Předsedou C. m. v. je akad. B. Svestka (od 1976) - Městys Sněžné [online].[cit. 2013-01-18].Měsíčník.Dostupné z WWW:
<snezne.cz/download.php?file=upload/www.snezne.cz/zpravodaj/_dir/2339/2012>.
II.československý sjezd obránců míru zhodnotil na základě usnesení vídeňského Kongresu národů za mír dosavadní výsledky práce čs.
mírového hnutí i činnosti výborů obránců míru a vytyčil nové úkoly, odpovídající současné politické a hospodářské situaci u nás i ve světě.Moravská zemská knihovna [online].[cit. 2012-09-29].II.Československý sjezd obránců míru Praha-1953.Dostupné z WWW:
https://vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000744587/Description#tabnav
149
N.N.: Nové složení Československého výboru obránců míru.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 20.1.1953, roč.
33, (Právo lidu ročník 54), č.20, s.2-4. ISSN 0032-6569.
150
Prof. Skupa mimo divadelní scény založil v Praze roku 1945 též Klub slepců, který zašťiťoval pomoc pro postižené občany v
důsledku válečných zranění z bombardování. Sám Skupa měl následkem požáru věznice v Dráždanech poleptanou sliznici. Tento dar
humanity zdědil Skupa po jeho tetě Vilmě Kubešové, která Skupu vychovala v roli adoptivní matky, vychovatelky,a stejně tak jako Skupa
zemřela na mrtvici 23/12/1944. -SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014. + viz. Příloha č. 16 – zakládací listina Spolku slepců Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1950.
151
„Prostě vím jediné, že prastrýc byl skvělý ČLOVĚK, vynikající komik a skvělý obchodník, co dokázal uživit jeho širokou rodinu,
ale i členy souboru a jejich rodiny, a ještě dával příspěvky na dobroćinnost, jak se uvádělo tehdy v tisku, přispíval částkou 10.000,- korun
československých, což bylo jmění..“ - SKUPA, Pavel. Sken diplomu Divadla S+H = Skupa Kovalovi rok 1955[ online].Message to:
sabina.reifova@seznam.cz. 23.6.2014 12:58[cit. 2014-06-23]. Osobní komunikace.
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reaktivizaci Mezinárodní loutkářské unie.152 Ze Skupovy iniciativy se rovněž připravoval
1. poválečný kongres UNIMA,153 který zasedal v prosinci 1957, kde byl Josef Skupa
jednomyslně jmenován čestným presidentem in memoriam.154 (Malík, J.,1962)

Josef Skupa nad propastí
Miloš Kirschner se představuje aneb úspěch světí prostředky
V březnu 1953 postihl Josefa Skupu infarkt myokardu. Tato nešťastná událost
předznamenala další ohrožení provozu divadla a existenci Spejbla s Hurvínkem. Současně
v téže době se konal IV. mezinárodní festival mládeže a studentstva v Bukurešti155(2.-16.srpna
1953), kde Divadlo Spejbla a Hurvínka hostovalo jako jediné loutkové divadlo. Jelikož se
Skupa festivalu nemohl zúčastnit,156padlo břemeno interpretace v několika jazycích na Miloše
152

Mezinárodní unie loutkářů, francouzsky Union Internationale de la Marionnette, UNIMA, původně Union Internationale des
Marionnettes – mezinárodní organizace loutkářů, založená roku 1929 v Praze, kde je její trvalé sídlo. Sdružuje profesionální i amatérské
loutkáře různých zemí. Vydává publikace, organizuje mezinárodní loutkářské festivaly, výstavy, odborná sympozia, školení, ap. - Muzeum
loutkářských
kultur
Chrudim
[cit
2012-08-29].Loutkářský
slovník
UNIMA.
Dostupné
z WWW:<http://www.puppets.cz/index.php?page=cojeco&menu=1&list=2 >.
153
V. Kongres UNIMA se konal v Praze , ve dnech 6.- 9.12.1957, mise- získat pro loutkářství důstojné místo a uznání, a stát se
prostředníkem ve výměně informací, zkušeností a tvůrčích podnětů loutkářů celého světa. přítomní byli loutkáři M. Niculescu /Rumunsko/,
R. Deshartis /Francie/, H. Ryl /Polsko/, M.R. Contractor /Indie/, L. Špet /SSSR/, dr. J. Malík /ČSR/, dr. H.R. Purschke /NSR/, J. Molnar
/Maďarsko/, M. Signorelli /Itálie/, Ch. Gente /NDR/, M. Načeva /Bulharsko/, J. Pengov /Jugoslávie/. - Mezinárodní loutkářská unie
[online].[cit. 2012-09-29].Historie UNIMA.Dostupné z WWW: <http://host.divadlo.cz/unima/hist.asp>.
Konference deleg.UNIMA,kt.pokrač.ve čt v Prz., schválil.přijet.150 nov.člen. - organ i jednotl.Delegáti z různ.zemí hovoř.pak o
posl.l.práce a inform.o stavu loutk.v jednot.stát.-- N.N.: Konference delegátů UNIMA.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,
6.12.1957, roč. 38, č. 338 (Právo lidu ročník 61), s.3-4. ISSN 0032-6569. a N.N.:Mezinárodní kongres loutkářů.Rudé právo. Praha: Orgán
Ústředního výboru KSČ, 7.12.1957, roč. 38, č. 339 (Právo lidu ročník 61), s.1-4. ISSN 0032-6569. a N.N.: Slavnostní ukončení V. kongresu
mezinárodní loutkářské organisace. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 10.12.1957, roč. 38 (Právo lidu roč.61), č. 342, s. 16. ISSN 0032-6569.
154
MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.125
155
Světový festival mládeže a studentstva - Světové festivaly mládeže a studentstva jsou již přes šest desetiletí největšími
antiimperialistickými mezinárodními akcemi mládeže, kterých se vždy účastní mnoho tisíc mladých lidí z celého světa. Jejich historie sahá
do roku 1947, kdy se v Praze uskutečnil první z nich. Hlavními tematickými okruhy světového festivalu byly určeny: Boj za mír, nezávislost
a solidaritu, proti imperialismu; Nezaměstnanost mládeže a kapitalistická krize; Veřejný, bezplatný a všeobecný přístup ke vzdělání, vědě,
kultuře a informacím; Demokratická práva, svoboda a lidská práva; Životní prostředí a rozvoj. -Světový festival mládeže a studentstva.
[online].[cit. 2012-11-25].Světový festival mládeže a studentstva .Dostupné z WWW: <http://www.svetovyfestival.blogspot.cz/<. . „V
bohatém a lákavém fest.programu se těší neobyč.zájmu Skup.divadélko. Spejbla a Hurvínka zná v Bukurešti dnes již téměř každý.“ - M.M.:
Ze IV.světového festivalu mládeže v Bukurešti.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 9.8.1953, roč. 33, (Právo lidu ročník 54),
č. 220, s. 5-6. ISSN 0032-6569. a N.N.: Předposlední den festivalu v Bukurešti.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru
KSČ,16.8.1953, roč.33, č.227 (Právo lidu ročník 54), s.6-6. ISSN 0032-6569.
156
Miloš Kirschner: „V 53. roce se divadlo chystalo na Festival studentstva a mládeže do Bukurešti. Skupa ležel s infarktem
v nemocnici a tak jsem v jeho zastoupení měl odehrát svá první zahraniční představení já. jenomže. Mě a houslového virtuóza Josefa Suka
nechtěli pustit. Pepíčka proto, že neudělal zkoušku z marxismu-leninismu a mě proto, že jsem si před příchodem ke Skupovi odseděl trest
podle zákona na ochranu republiky za údajnou protistátní činnost. Nakonec jsme však jeli oba, protože už naši přítomnost nebylo možno
stornovat. A tak jsem krátce před odjezdem zašel za Skupou do nemocnice, abych se poradil, jak mám ty dva v Bukurešti hrát. A Skupa se na
mě díval takovým laskav ým okem a moudře pronesl: „Víš co, dělej si to jak chceš, voni tomu budou stejně hovno rozumět! A tak jsem
cestou vlakem ve spolupráci s cestovateli Hanzelkou a Zikmundem, připravoval drobné hurvínkovské konferenciérské spoje v šesti jazycích,
aby alespoň někdo rozuměl. A povedlo se. Noviny psaly: „Hurvínek-Zátopek 1:1. Miláček sto šesti národů apod.“ - Koktejl [online].[cit.
2014-05-03].
Spejbl
+
Hurvínek
=
Kirschner.Dostupné
z WWW:
<
http://www.czechpress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=7389:spejbl-hurvinek-kirschner-sp-529504039&catid=1517&Itemid=148<.
Pavel Skupa: „Roku 1949, kdy Kirschner jako student práv byl odsouzen za šíření antikomunistických letáků - to udal jeho souseda, který vše
popřel, a tak byli odsouzeni všichni, konkrétně Kirschner k výkonu trestu vězení a peněžité pokutě 1.000,- korun. Vše si odpykal, nicméně, za
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Kirschnera, který až doposud zaskakoval za Skupu anonymně, a tedy bez nároku na uznání.
Program – tradiční vizuální čísla s konferencí S+H- se stal okamžitou senzací. Namísto
plánovaných osmi představení se jich odehrálo třináct. V tisku se psalo o mimořádném
skliděném úspěchu českých loutkářů. O akci se objevila informace i odborném periodiku.
Například v Československém loutkáři se diplomaticky pomíjela Skupova nepřítomnost, a tím
se vrhal stín a opomíjely se zásluhy jeho náhradníka Miloše Kirchnera.157 (Grym,P.,1988)
Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem
A že v průběhu necelých 2 let strávených ve Skupově souboru, Kirschner věru
nezahálel. Kromě toho, že v každodenní praktické divadelní škole utvrzoval jeho
marionetářské kvality, odpozorovával a hlavně odposlouchával Skupovy jevištní výkony.
Poněvadž sám vládl příbuznými hlasovými dispozicemi, pokoušel se postupně zvládnout
vedle Hurvínkovy fistulky, která se dařila poměrně snadno, také zralý Spejblův bas. Výsledky
tohoto soustavného a cílevědomého hlasového cviku začal si Kirschner – prozatím v rozsahu
imitátorských výstupů – ověřovat také před širším domácím obecenstvem, zprvu mimo
divadlo v estrádních pořadech. Účast Skupova divadla na bukurešťském festivalu světového
mládí umožnila Kirschnerovi převzít Skupovu hlasovou dvojroli poprvé oficiálně, a k tomu
v prostředí, kde Kirschner mohl využít také jeho jazykových schopností, 158 (sám Skupa byl
jazyků neznalý, a tak se omezoval jen na cizojazyčnou zdravici či vsuvku o několika slovech),
a odposlouchávacího talentu, a posunout tak ladění Spejblových a Hurvínkových dialogů do
mezinárodních poloh. Kirschnerova několikajazyčná interpretace byla nicméně doceněna až
s odstupem času.159 (Grym,P.,1988) a (Malík,J.1962)
Tady na bukurešťském festivalu se také zrodil nápad s cizojazyčnými verzemi. Poté
v říjnu 1953 Kirschner převzal veškerý dětský repertoár.160 (Grym, P.,1990) Od onoho roku
hrál Spejbla a Hurvínka na všech dalších zahraničních zájezdech – kupříkladu na zájezdu do
záznamy, byl pak donucen ke spolupráci s StB, a to zřejmě bylo období i přípravy k jeho vstupu do KSČ, která vše řídila.“ - SKUPA,
Pavel.Vstup Miloše Kirschnera do KSČ a do STB, a konec prověrek divadelních pracovníků [online].Message to:
sabina.reifova@seznam.cz.22.4.2014 22: 10 [cit. 2014-05-09]. Osobní komunikace.
157
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.174-175
158
Příloha č.24 - Díky Kirschnerově a Štáchové jazykovému nadání mohli oba herci velice často vystupovat v zahraničí, kde hry
Spejbla a Hurvínka uváděli v místní řeči té oné země. Cizích jazyků se za jejich divadelní profesní realizaci naučili až 16, navštívili
desítky států na 4 kontinentech. - Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit. 2013-02-11]. Manželé Kirschnerovi. Dostupné z WWW:
<http://www.profiloutkari.org/?q=node/267>.
159
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.175 a MALÍK, Jan. Národní umělec Josef
Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.214-215
160
GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s. 90
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Maďarska - (25.dubna-18.května 1954). Na tuto třítýdenní cestu se Skupa nemohl vypravit,
neboť ho v polovině března 1954 postihl již druhý záchvat infarktu. Zlepšená zdravotní
kondice dovolila sice Skupovi roku 1955 vypravit se s jeho souborem na dvouměsíční zájezd
do Paříže a Londýna,161 (od 7.března – 9.května 1955), sám však nehrál. Soubor zde zanechal
dobrý dojem a Kirschnerovi zájezd zajistil další cenné zkušenosti.162 (Malík, J.,1962)
2.1.8

Ztráta jedinečnosti

Nevlídné přijetí nových divadelních prvků
V závěru sezóny 27. června 1955 bylo uvedeno satirické pásmo Radovana Krátkého –
Bylo-nebylo s komentátorskými dialogy Spejbla a Hurvínka. Toto pásmo zahrnovalo
představení celé škály žánrů - od klasických marionet se zde uplatnila také stínohra, maňásci
a další techniky. Pohádkové scénky byly, jak již bylo zvykem, kritikou doslova smeteny. 163
(Grym, P., 1988) Kupříkladu J.A. Novotný z (Čs.loutkář164 č.2/1956) vyčetl dramaturgii,: „že
nepečuje o dominantní roli Spejbla a Hurvínka..a celkově dramaturgie? Přestal se snad
profesor Skupa o ni zajímat? Vše nasvědčuje tomu, že se patrně jeho výsadních práv
v spolurozhodování o duchu a obsahu repertoáru vzdal. Profesor Skupa nějak ustrnul.
Opakuje se. Imituje se nebo se dokonce dává imitovat. On neporovnatelný, neboť Spejbl a
Hurvínek jsou a zůstanou jednou provždy pouze jeho dílem, je rozmělňován, zplošťován,
kopírován a komolen.“165(Grym, P., 1988)

161

Žádost o vystavení akreditivu pro D S+H na zájezd do Anglie a Francie, 1955 – Viz.příloha č.17 - Rodinný archiv Skupových
(RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1960.
162
MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.126
163
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.176-177
164
Loutkář - nejstarší loutkářský odborný časopis na světě. Vychází s pauzou válečných let od roku 1912 dodnes, Současný časopis
Loutkář je nástupnickým listem časopisu Český loutkář, Loutkář, Loutková scéna a Československý loutkář. První ročník časopisu Český
loutkář vyšel v r. 1912 (vycházel do června 1913), posléze od r. 1917 pod názvem Loutkář (do r. 1939), od r. 1939 byl na kratší dobu
nahrazen buletinem Zprávy loutkářského soustředění a od r. 1940–41 a 1945–1951 časopisem Loutková scéna. Od r. 1951 vychází už znovu
bez přerušení jako specializovaný měsíčník Československý loutkář, po rozdělení Československé republiky od r. 1993 opět pod názvem
Loutkář. Ve funkci šéfredaktora se vystřídala řada výrazných osobností českého loutkářského života – především Jindřich Veselý, Jan Malík
a dále delší dobu v šéfredaktorské funkci působil Miloslav Česal, Eva Hanžlíková, Pavel Vašíček a od r. 2000 Nina Malíková. Revue
Loutkář sehrála i značnou roli i v historii Mezinárodní loutkářské organizace UNIMA (založené v roce 1929 v Praze), jejímž tiskovým
orgánem byla např. v letech 1929–30 a o jejíž činnosti přináší dodnes pravidelně informace, Časopis Loutkář je určen profesionálním
loutkářům, amatérům, pedagogům – prostě všem, kteří se zajímají o loutkové divadlo.- Loutkář [online].[cit.2013-02-23]. Historie časopisu
Loutkář.Dostupné z WWW:< http://www.loutkar.eu/index.php>.
165
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.177
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Satirická střelnice
Námětu hry bylo vyčítáno, že byl malý, krátkodechý, komunální a zabývající se nepodstatnými otázkami, ale přechodnými „potížemi růstu“. I když leckteré zobrazované motivy
jako schematická poezie, pracovní morálka, formální schůzování, kvalita práce, nedostatky
distribuce by mohly být v klidu prezentovány satiricky i po 30 letech. V nemilost padl také
vtipný nápad využít jako prostředky satiry tradiční pohádkové postavy a příběhy. Radovan
Krátký neuspěl jako dramaturg ani s dalšími pozdějšími pokusy a neprosadil nic, co by se
zapsalo do dějin divadla jako velký titul.166 (Grym, P., 1988)
2.1.9

Jiřina Skupová zasloužilou loutkoherečkou

Dne 21.července 1955, půl roku po jejích 60. narozeninách převzala Jiřina Skupová
jmenování zasloužilou umělkyní. Bylo tomu čtvrt století poté, co převzala vodičské vahadlo
loutky Hurvínka. Za léta praxe a bezprostřední souhry se Skupou, Jiřina Skupová Hurvínkovi
vtiskla základní pohybový rejstřík neposedného klučiny, a mohla tak s hrdostí za dobře
odvedenou práci, předat vyzrálou loutku Hurvínka jeho nástupci Bohuslavu Šulcovi.167 Šulc
se s postavou Hurvínka doslova sžil a obdařil jí řadou dětských špílců a gagů. Například
loutku naučil jezdit na kolečkových bruslích nebo na skateboardu.168
2.1.10

Skromný monolog paní Švitorkové

S uvedením nové hry Miloslava Dismana169 – Haló, tady Hurvínek170 (26.10.1955),
která se objevila v rámci dětského repertoáru, se představila zcela nová postava – paní
166

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.177
Bohuslav Šulc – (1936) – 1953 – příchod do Divadla S+H, po Skupově smrti (1957) přebírá po Jiřině Skupové loutku Hurvínka,
držitel titulu zasloužilého umělce za vodičství Hurvínka (1985), autor her pro D S+H – Hurvínkovy taškařice (Hurvín.návštěvní den)- 78,
Možná přijde i Hurvínek – 86, Hurvínkův návštěvní den - 89) - Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit. 2012-10-02]. Bohuslav Šulc.
Dostupné z WWW: < http://www.profiloutkari.org/?q=node/77>.
168
Sdružení
profesionálních
loutkářů
[online].[cit.
2012-10-02].
Bohuslav
Šulc.
Dostupné
z WWW:
<
http://www.profiloutkari.org/?q=node/77>.
169
Miloslav Disman – (1904-1981) – rozhlasový režisér,vedoucí dětského rozhlasového souboru,autor odborných prací o
dramatické výchově a recitaci,dramatik a prozaik, autor hry Haló, tady Hurvínek (1955)- Slovník české literatury [online].[cit. 2012-10-02].
Miloslav Disman.Dostupné z WWW: <http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=281<.
170
„Náhodně při zařazování do šanonů jsem narazil na tam založený program Divadélka S+H z roku 1955, hra tehdy
prosazovaného autora Miloslava Dismana HALÓ TADY HURVÍNEK. Myslím, že právě z dobového samotného grafického vyjádření lze
usoudit o čem všem to bylo. Telefon v domácnosti měl málokdo ale to budovatelské úsilí je patrno všudypřítomě, tedy že i v soukromí rodin se
mělo projevit budovatelské úsilí jak kázala direktivně všemocná strana. No a Honza Dvořák, dramaturg Divadélka S+H, tak to byl člen
souboru, mám nahrané jeho vzpomínky - jedna pikantněnjší je i na prastrýce, jak slavil první Máj. Vypráví, že když byl prastrýc
hospitalizován v nemocnici /to bylo roku 1952 s anginou pectoris/, tak si ovázal vlastní přirození červenou stužkou a když ho přišla sestřička
167
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Švitorkové. Paní Švitorková,171 (trochu rozšafná, mírně komická panímáma se špičatým
nosem, v oděvu spíše venkovského střihu, Spejblova sousedka, venkovanka a teta, u níž
Mánička172 přechodně pobývá, a která neustále každého mentoruje), byla loutkou vytvořenou
podle návrhu Radko Hakena,173 a měla reprezentovat další pokus o Spejblův ženský protějšek
po paní Drbálkové.174 Švitorková se na jevišti udržela něco málo přes 5 let, a hrála ji Míla
Mellanová. Poté pro odchod Mellanové, ale především proto, že loutka byla divácky
nepřitažlivá, přirozeně zanikla.175 (Grym, P., 1988)

ošetřit a odkryla ho, tak žasla a tázala se, co to má znamenat. Takže taková recese a výsměch režimu, který sílil... No prostě humor a politika,
kde mohlo jít o hodně, ale jako národní umělec si to mohl zřejmě dovolit takto manifestovat za 1. Máj! .“ - SKUPA, Pavel.Sken programu
[online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz.12.5.2014 22: 12[cit. 2014-05-25]. Osobní komunikace.
171
Paní Švitorková – 1951 – podle výtv.n.Radko Hakena, další Sp.žen.protějšek, po odch.p.Drbál.,slovn.jemnější odrůd.Drbálk.,před
štiplav.arogancí této machny dává předn.neust.poučování,erotická motivace ke Spejblovi na rozdíl od předešl.žen.post.vzhled.k
puritán.pojet.umění té doby naprost.mizí,interpr.Míl.Mellanovou, ve hr. Dismana, Janovského, Barchánka a Šustra, v repert.div.přes 5 let,
poté zánik postavy s odchod.její předst., a také z dův.divác. a autor.nezájmu o ni. - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha:
Panorama, 1988. 363 s. s.179 a Příloha č.24 - Paní Švitorková ve hře Míly Mellanové z roku 1955 – Haló, tady Hurvínek ! s Máničkou KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
172
Mánička - podle návrhu prof. Skupy a za výtvarného přispění Jiřího Trnky ji vyřezal Gustav Nosek. Poprvé účinkovala 19.
dubna 1930 při premiéře „Hurvínkovy jarní revue“ (později uváděné pod názvem „Revue z donucení“). První interpretkou Máničky byla
Anna Kreuzmannová, od roku 1945 , Božena Weleková, roku 1967 převzala tuto roli Helena Štáchová. Po několika výtvarných variantách se
ustálilo používání loutky podle návrhu Zdeňka Juřeny - Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit 2013-09-03].Loutky - Mánička. Dostupné
z WWW:<http://www.spejbl-hurvinek.cz/o-nas/loutky<..
173
Radko Haken (1927- 2012)- loutkář (bratr Miloše Hakena) – býv. člen Divadla Spejbla a Hurvínka a jeden z členů legendární
skupiny Salamandr v tomto divadle. Byl loutkář a výtečný technolog a podílel se i na vizuální proměně obou protagonistů jeho „mateřského“
divadla. Za jeho život navrhl více než 200 loutkových postav.S divadelní prací se setkával už v dětství, kdy jeho otec, učitel, vedl v obci
Řepov kulturní a spolkový život včetně loutkového divadla. S bratrem Milošem (viz Miloš Haken) měli možnost pozorovat otce i při
vytváření loutek. Jeho divadélko také podědili, v době studií pokračovali v otcově tradici, hráli v Mladé Boleslavi s amatérským souborem
vedeným
panem
Šulcem
(otcem
loutkoherce
Bohuslava
Šulce).
1948 se bratři Hakenové na Sjezdu československých amatérských loutkářů seznámili se slavným českým loutkářem profesorem Josefem
Skupou. Toho zaujaly jejich vystavované (vlastnoručně vyrobené) loutky, pozval je do Prahy do divadla a vzápětí jim nabídl angažmá v
souboru
–
od
září
1948
byli
tedy
oba
členy
Divadla
Spejbla
a
Hurvínka.
1952–1956 vystudoval nově založenou Loutkářskou fakultu při DAMU. Absolvoval v oboru loutkoherectví a scénografie. Po škole se vrátil
do Divadla Spejbla a Hurvínka a pokračoval zde ve spolupráci s tvůrčí skupinou Salamandr (Jan Dvořák, Miloslav Kirschner, Miroslav
Vomela,
Luboš
Homola,
Miloš
Haken,
Radko
Haken).
Přivedl
do
divadla
i
Bohuslava
Šulce.
V
60.
letech
výtvarně
upravil
loutky
Spejbla
a
Hurvínka,
v
této
podobě
hrají
od
1964.
Členem Divadla Spejbla a Hurvínka zůstal Radko Haken až do odchodu do důchodu – do r. 1987. (Výprava ke hr. - Šestý d.je sobota – 57,
Expo58 – 58, Cirkus v div, Velegrandteátr Spejbl.-59,Srdečné metamorf., H.mezi broučky-64, H.k naroz.65-Amorosiád.-66,H.mezi boručky
-74 - České
amatérské
divadlo
[online].[cit.2012-09-26].
Radko
Haken.Dostupné
z WWW:<http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=2543 >. a GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur,
1990. 247 s. s. 215-221
174
Paní Drbálková – vznik 1938, jako Spejblův protějšek na návrh Jana Vavříka Rýze, původ.rozhlas.postava,
vzhled.podob.jejím.interpret.J.V.Rýzovi,premiér. - 12/1938 – O fousatém Hurvínkovi, jedovat.,hašteřiv.babka, hr.různé role – pavlač.drbna,
glosátorka dobov.dění, repativá semetrika, jedn.sousedka Sp.,jindy domácí,bytná,jindy teta Máničky, jindy Spejb.stará známá,
nezúčast.správcová, buď pánovitá, nebo podlézavá, nadřaz.k dětem. Nenašla si pev.zázemí v soub, a s odchod. J.V.Rýze v r.1953 ze soub.,
zaniká i p. Drbálková. - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.118-119 a Příloha č.24 - Paní Drbálková
(1938-1953) v úspěšném představení Ať žije zítřek ! (1941) - Jiří Kubeš /Jan Malík - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na
nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
175
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.178-179
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2.1.11

Prof. Skupa jde do penze

Oslava lidskosti, emoční zápasy radostné i skeptické
Rok 1955 byl pro Skupu rokem mimořádného fyzického i psychického vypětí.
V únoru a znovu na sklonku léta natočil Skupa několik gramofonových desek. Začátkem září
se zúčastnil jako člen československé delegace otevření Státní opery v Berlíně. Nato se na
skok vrátil do Prahy, kde přijal Československou cenu míru176 a hned poté odcestoval do
Drážďan, aby navštívil německé přátele. Ve všem tom spěchu ještě stačil zorganizovat na
neděli 16. října 1955 slavnostní večer u příležitosti dovršeného desetiletí177 Divadélka Spejbla
a Hurvínka. 27.dubna 1956 na něj tísnivě dolehla smrt jeho starého přítele a spolupracovníka
Karla Kovala178-Šlaise. S blížícími se 65. narozeninami, a v souvislosti s rozkolísaným
zdravotním stavem, započal Skupa bilancovat nad budoucím osudem loutek Spejbla a
Hurvínka a dalšími možnostmi divadla.179 (Malík,J.,1962)

176

Státní "Československá cena míru", zavedená po roku 1961 "Čs. výborem obránců míru". Ročně byla cena v počtu několika kusů
udělována čs., ale hlavně zahran.osob.jako čest.uzn.za upev.míru. - Aukro [online].[cit.2013-05-13].Československá cena míru postříbřená
.Dostupné z WWW:<http://aukro.cz/ShowItem2.php/itemNotFound/?item=4370075291&title=ceskoslovenska-cena-miru-postribrena>.N.N.:
Udělení Československých cen míru 1955.Rudé právo.Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 9.9.1955, roč. 35 (Právo lidu roč.58), č. 250, s.
1-4. ISSN 0032-6569. - Viz. Příloha č. 18 – Kopie originálu Diplomu Československé ceny míru pro J.Skupu, 1955 – Archiv města Plzně,
Plzeň, fond Josefa Skupy 1948 -1956, sign. XV/36, inv.č.33,kart.33. V tentý ž den 8.9.1955 převzala Jiřina Skupová Řád práce za zásluhy v
loutkoherecké tvorbě. - N.N.: Řády a vyznamenání kulturním pracovníkům.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 9.9.1955, roč.
35, (Právo lidu ročník 58), č. 250, s. 3-4. ISSN 0032-6569.
177
Pří oslavách 10. výročí existence D S+H byl Karlu Kovalovi -Šlaisovi Josefem Skupou udělen diplom jako symbol vděčnosti za
vytvoření jmen dřevěných loutek Spejbla a Hurvínka. „Naskenoval jsem Diplom z roku 1955, ale pozor, není to právnický dokument, jen
symbolické stvrzení o dodržení rodinné dohody z roku 1921. Jak jsem poznamenal, Karel Šlajs-Koval byl bratrancem paní Jiřiny
Schwarzové, provdané Skupové, a šlo o symbolické poděkování. Celá problematika jmen a autorství, to vše je vázáno na Skupovu grafiku i
loutkařinu současně, skrz onoho Plzeňského Kašpárka, (toto téma si ale nechávám pro svoji publikaci, včetně dokumentace !!!). Ta dohoda
mezi Skupou a Kovalem byla vyloženě na bázi důvěry a spečetil ji Kašpárek, prastrýc udělal grafické podoby loutek, ale pouze jedna z nich
je oním výrazem té rodinnné dohody, oficiálně pak až v roce 1955 ten udělený diplom, ale to není právní dokument, a Skupovi o nic nešlo už,
loutky byly zlidovělé, a rád připustil, co podepsal na diplomu, ale skutečnost je jiná. Skutečně Spejbl je z rodu Skupů - maminčin Pepouš, jak
ho oslovovala a syn Josefa bude loutka = SPEJBL, onen výraz a směsice vlastností lidských, tedy maglajs selského původu po otci a
měšťanského původu matky.“ - SKUPA, Pavel. Koresp. [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 22.6.2014 22:03 [cit. 2014-06-23].
Osobní komunikace. a SKUPA, Pavel. Koresp. [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 8.5.2014 22:40 [cit. 2014-06-23]. Osobní
komunikace.+ Viz. Příloha č. 19 – Diplom čestného uznání Karlu Kovalovi z roku 1955 - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno,
Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1960.
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Karel Koval – vlast.jménem Karel Šlais (1896-1956), o 4 léta mladší než Skupa, byl jeho důvěrným přítelem už od dětství. Hrál
v divadelní společnosti (1912–15). V armádě sloužil na ruské frontě (1915–17), po zranění založil s jeho přítelem Josefem Skupou
v plzeňské nemocnici loutkové divadlo a psal pro ně hry (Komedie o hrozném a smutném konci krále Bolševika 1919, Jak plzeňský Kašpárek
pochovával Rakousko 1928), písničky a epigramy. Byl autorem pojmenování dvou stěžejních postaviček divadla – Spejbla a Hurvínka,
Skupa ilustroval vydání jeho povídek, (ke Skupovi publikoval Koval Vzpomínky ke kořenům ve sborníku Šedesát let národního umělce
Josefa Skupy, Praha 1952). V Plzni byl redaktorem deníku Česká demokracie (1919), podnikl studijní cestu do Dánska (1924), kde pak
v Kodani působil jako kulturní pracovník československého vyslanectví (1925–27). Zde psával do dánského denního tisku články o české
hudbě, přednášel o ní na konzervatoři a zasloužil se o první kodaňské uvedení Smetanovy opery Prodaná nevěsta,(též o koncerty dánské
hudby v Praze). Po návratu do vlasti studoval na Vysoké školy politických nauk (1927–29), vyvíjel různou činnost, (byl 1927 mimo
jiné členem Voice-bandu E. F. Buriana). Celý život pracoval jako redaktor (Večer, 1929, Venkov, 1945), pak dlouhodobě jako kulturní
redaktor deníku Svobodné Slovo (1945–56). V některých etapách jeho života a jeho činnosti byl uznávaným účastníkem kulturního a
politického dění.Ve SS setrval až do jeho smrti. - MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s s.248 a Český hudební
slovník
osob
a
institucí
[online].[cit.2013-06-23].Karel
Koval
Šlais.Dostupné
z WWW:
<
http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=4381>.
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Kormidlo přebírá nový důstojník
Jestliže Kirschnerova účast byla zprvu spíše jen záskokem a výpomocí, během
poměrně krátké doby stávala se závažným pokusem. Když se Skupa přesvědčil, že obecenstvo
– ať už vědělo či nevědělo o této změně - přijímá Spejbla a Hurvínka se stejným srdečným
ohlasem, rozhodl se k zásadnímu opatření.180 (Malík,J.,1965) Na jaře 1956 sdělil souboru i
návštěvnictvu divadla jeho rozhodnutí formou prohlášení, které bylo vyvěšeno ve foyeru
divadla, v němž Skupa psal: „Drazí přátelé našeho divadélka, oznamuji vám, že už delší dobu
jak v Praze, tak na zájezdech po Československu i v cizině alternuje se mnou oba hlasy
Spejbla i Hurvínka s. Miloš Kirschner. Začalo to v době mého náhlého srdečního ochuravění
a s. Kirschner zdokonalil postupem doby jeho výkon tak, že nyní za mne vystupuje skoro
výhradně. Konečně jsem si tedy našel a vychoval svého pokračovatele, jak mi mnozí z vás
radili. Se s. Kirschnerem zůstávám v úzké spolupráci a jsem rád, že Spejbl a Hurvínek žijí a
budou žít dál ku potěše vaší i mojí. Srdečně váš, Národní umělec ČSR Josef Skupa.“181(
Malík, J, 1965)
Mimo jiné Skupa rovněž oznamoval, že i nadále Hurvínka povede Jiřina Skupová a že
vahadlo Spejbla převzal Miroslav Vomela.182 Také divákům ozřejmil, že některé scénky
v jeho provedení obecenstvo uslyší z magnetofonového pásku. Skupa jeho avízem přiznal
několikaletou lopotnou práci jeho doposud anonymního nástupce/pokračovatele.Veřejné
vyhlášení bylo nejen ušlechtilým gestem, ale i přiznáním skutečného stavu; navíc tak
s definitivní platností uzavíralo rozhodování, zda Spejbl s Hurvínkem mají přežít jejich
hereckého tvůrce. Tato chvíle rozhodla o další budoucnosti Spejbla a Hurvínka; i když jejich
další cesty ještě budou nejednou klikaté, pro tuto chvíli bylo důležité, že nekončí.

183

(Grym,

P, 1988)
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MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s s.217
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MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s s.217
Miroslav Vomela – (1926) – č.loutkoherec – člen D S+H od roku 1953, člen skupiny Salamandr (57-61) (EXPO58 – 58, Cirkus v
divadle -59,EXPO59-59, Velegrandteátr Spejbl -59, Spejbl v jámě lvové – 60,ad.), od roku 1956-74 – vodič Spejbla - Městská knihovna
v Praze
[online].[cit.
2013-01-05].Miroslav
Vomela.Dostupné
z WWW:
<http://search.mlp.cz/cz/osoba/vomelamiroslav/2153988/#/ak_od=key-eq:2153988&ak_o=key-eq:2153988>.
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.180
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Divadlo satiry a humoru
Oznámení vyznívalo takřka jako závěť. Nikdo se nedokázal smířit s představou, že by
Skupa mohl ustoupit z divadelní aktivity. Ba naopak, očekávalo se, že Skupovo zdravotní
rozkolísání se již uklidnilo. Vše nasvědčovalo tomu, že se Skupa setká s jeho životní
„pětašedesátkou“ zase v plné kondici. Přípravy na novou sezónu vrcholily a Divadélko
Spejbla a Hurvínka začalo uplatňovat nový výklad jeho zkratky - D S+H jako Divadlo satiry
a humoru.184 (Malík,J.,1962)
2.1.12

Knot svíčky prof. Skupy se zkracuje

Neochvějná tradice aneb „My se vlka nebojíme nic !“
Začátkem září 1956 převzal po Míle Mellanové dramaturgickou taktovku Jaroslav
Janovský, který pohotově přinesl rukopis jeho loutkářské prvotiny – Spejbl na Venuši. Tato
groteskní satirická kousavá komedie, která jako jedna z prvních na čs.jevištích reflektovala
deformace stalinské éry, byla napoprvé uvedena 3. září 1956 v Plzni,185 a posléze 31. prosince
1956 v Praze.186 (Grym,P.,1988) V Plzni, Skupa překvapeným plzeňským divákům, kteří o
jeho prohlášení neměli zdání, veřejně představil Miloše Kirschnera coby jeho nástupce.
Nicméně pražskou premiéru si ještě s obnoveným elánem zahrál. Bohužel byla ale jeho
posledním vystoupením.187 (Grym,P., 1988)
Vladimír Just188 v jeho knize Divadlo v totalitním systému k tomuto počinu napsal:
„Neměli bychom zapomenout ani na Josefa Skupu a jeho Spejbla a Hurvínka, autonomní linii
českého loutkového divadla, jež si nenechalo ani sovětskými technikami, ani totalitní ideologií
a tématikou, která s nimi přicházela, vnutit změnu stylu. Tím si udrželo největší imaginativní
184

MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.127
Skupovo poslední plzeńské vystoupení se konalo 3.září 1956 v Divadle J.K.Tyla – Archiv města Plzně, Plzeň, fond Josef Skupy
(1943-1978) – doplněk, sign.XV36A, inv.č. 77, kart.118.
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.180
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.180
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Prof.PhDr.Vladimír Just, CSc.,1946, divadelní a mediální kritik, teatrolog a VŠ pedagog, šéfredaktor Divadelní revue, člen PENklubu a Teatrologické společnosti, laureát Ceny F.X..Šaldy za uměleckou kritiku, autor 15 knižních publikací (mj. Proměny malých scén,
Klaunovy rozpravy, Z dílny malých scén, Paradoxy krále komiků, Věc: Vlasta Burian, Mystérium smíchu, Česká divadelní kultura 1945 - 89
v datech a v souvislosech, Poklona není můj obor, Werichovo ABC, Slovník floskulí, Slovník floskulí 2, Divadlo v totalitě, Šifra mistra
Vladimíra aj.)Ženatý, dvě děti. Přednáší na FFUK, v letech 1992 - 2005 souběžně na FAMU. Publikuje v LN, HN, Týdnu, Literárních
novinách, A-2, Divadelních novinách, odborné statě a eseje v Divadelní revui. Už pátý rok ho každý čtvrtek spolu s J. Rejžkem můžete slyšet
v Kritickém klubu na ČRO6. Zajímá se o životní prostředí (Šumava), považuje se za důkaz, že ekolog může být zároveň i konzervativec a
pravičák.
-Aktualne.cz
[online].[cit.2012-09-11].O
autorovi.Dostupné
z WWW:<http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimirjust.php?itemid=787>.
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zbraň: typově komediální herectví dvou dadaismem zrozených figur, jejich slovní hry a
poetiky nesmyslu.“ 189(Just, V., 2010)
Odtud směřoval jen malý krok k politické satiře, kterou Skupovo a Kirschnerovo
Divadlo Spejbla a Hurvínka dokázalo pěstovat i v dobách satiře zcela nepřejících, (jak za
nacistického uzurpátorství svobodného projevu v kultuře během 2. světové války, (v letech
1939-1944), tak především během 50. let, a stejně tak i v době sovětské okupace
Československa, po roce 1968. Tuto poslední zmíněnou etapu ale Skupa již nezažil. Hra –
alegorická satira na soudobé malé české poměry - byla vyvrcholením kontinuálních, a nikoliv
konjunkturálních snah.190 (Just, V., 2010)
Velká chystání, velké cesty
Dokonce i natáčení středometrážního191 filmu, připravovaného k jeho životnímu
výročí, bylo pro Josefa Skupu spíše vzpruhou než fyzicky náročnou námahou. Ke všemu
právě v posledním čtvrtletí rušného roku 1956 absolvovalo Divadélko Spejbla a Hurvínka
nejdelší zahraniční zájezd za všechna léta jeho působnosti. Zájezd zabral 77 dní, (od 28. září
do 12. prosince 1956). Soubor při něm vycestoval do Švédska, kde divadlo hostovalo ve 23
městech, a poté také do Německé demokratické republiky, kde se umělci prezentovali ve 14
městech. Celý zájezd se uzavřel 12 představeními v západním Berlíně.192 (Malík, J.,1962)
Samotný Josef Skupa do Švédska na zájezd neodjel, ale zúčastnil se s jeho souborem
závěrečných dní jejich čtyřnedělního hostování v NDR.193 (Malík, J.,1962)
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JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech.1.vyd.Praha:
Academia, 2010. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8. s.68
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JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech.1.vyd.Praha:
Academia, 2010. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8. s.68
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Spejbl na stopě, barev.lout.krát.film, r.1956, 22 min.,rež.B.Pojar, námět/scénář: Vr.Blažek,Bř.Pojar, obsaz.: mluvil – J.Skupa,
zpíval – M.Kirschner, Old.Dědek,natoč.Studio kresl.l.film.Praha - Spejbl se stal vášnivým čtenářem detektivek a zanedbává jeho synka
Hurvínka. Usne nad knihou a zdá se mu, že se jeho vinou stal z Hurvínka obávaný maskovaný lupič, kterého tolik obdivoval v detektivním
románu. Policie je Hurvínkovi na stopě a Spejbl se marně pokouší zabránit nejhoršímu. Když se probudí a zjistí, že to byl jen sen, slibuje, že
se bude synkovi více věnovat. - Národní filmový archiv (NFA) Praha, Filmový přehled. Praha: Ústřední půjčovna filmů Praha,11.1.1958,
roč.19, č.1., s.nestránk. ISSN 0015-1645. viz.příloha č.24 - Roku 1956 byl natočen krátkometrážní barevný trikový film v režii Břetislava
Pojara - Spejbl na stopě – Spejbl jako vášnivý čtenář detektivních románů - Hanada [cit 2013-02-11].Spejbl na stopě. Dostupné
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Poslední výkřik slavného mistra loutkářského
Silvestrovský večer roku 1956 znamenal pro Skupu velký triumf jeho hlasového
mistrovství a jeho improvizačního humoru. Nikdo z diváků a spolupracovníků však nemohl
tušit, že oním večerem to bylo naposledy, co se ozýval Skupův živý hlas ve Spejblově basu a
Hurvínkově fistulce. V úterý 8. ledna 1957 ve 4 hodiny ráno Josef Skupa podlehl několikrát
opakovanému záchvatu mrtvice.194 Na druhý den 9. ledna se objevily nekrology195 v denním
tisku, namísto pozdravných sloupků k výročí Skupových 65. narozenin. Skupovu památku
přispěchali uctít196 jeho nejbližší přátelé, známí i neznámí, příslušníci několika generací,
umělecké svazy, politické i kulturní organizace, závody, pionýrské skupiny, školy a všichni
milovníci loutek.197 (Malík,J.,1962 a Grym,P.,1988) Skupův pohřeb se stal národním
pohřbem. Antonín Zápotocký, prezident ČSR, položil Skupovy k rakvi, která se nacházela v
rozlehlém sále zaplněném stovky darů a vzpomínkových přání, obrovskou kytici s věncem s
rudými stuhami.198 (Malík, J., 1965) Nechyběl ani celý tým loutkoherců Divadélka Spejbla a
Hurvínka v čele s Milošem Kirschnerem, který držel v náručí loutky Spejbla s Hurvínkem a
během pohřebního aktu pronesl slavnostní rozlučkovou řeč.199 (Malík, J., 1962 a Grym, P.,
1988)

194

Podle knihy Josefa Frolíka – Špion vypovídá, Orbis, 1990, s.42-43, k smrti prof. Josefa Skupy nedošlo zcela přirozenou cestou,
ale Skupovu smrt zapříčinila cizí osoba. V knize, kterou sepsal, se lze dočíst, že Skupa mohl být zbaven života násilnou cestou, protože
někomu z představitelů vládnoucích složek, překážel. Na základě vyšetření Josefa Skupy jeho dvorním lékařem a členem souboru divadla
Luborem Zahrádkou, loutkáři byla v krevním oběhovém systému nalezena cizorodá látka, jež mu blokovala krevní cirkulaci v těle.- z
osobního rozhovoru s prasynovcem prof. J.Skupy, Pavlem Skupou, z 12.3.2014. „Informace obsahovala také jména top agentů. Prvním byl
pluk.čsl.armády, lékař Dr.Bedrna z voj.lék.akad.v HK. Jako další byl uved.tvůrce Spejbla a Hurvínka,nár.uměl.Skupa.Oba tito lidé,
pozd.náhle zemřeli na infarkt a nedá se vyloučit, že byli zavražděni. Zatčení tak význ.lidí se nemohlo utajit, a režim se bál odezvy a
kompromitací. Nemám však pro toto tvrzení žádné doklady. Je založeno jen na pověstech,kt.kolovaly v aparátu STB.“- SKUPA, Pavel.
Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014.„Právě k událostem na to téma Skupa alias špion se vyjadřovala Sylva Langová v článku z roku 1992 podstatná část náznaku informačního toku tam je uvedena...“ - viz.příloha č. 20 – Článek o Josefu Skupovi, Londýně a ostatním, Sylva
Langová, 1992 - SKUPA, Pavel. Ad předchozí email – dodatek [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014 14:42 [cit. 201404-27]. Osobní komunikace.
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60), s.3-4. ISSN 0032-6569. a N.N.: Státní pohřeb národního umělce J.Skupy.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 10.1.1957,
roč. 37 (Právo lidu roč.60), č. 10, s. 2-4. ISSN 0032-6569. a N.N.: Rozloučení s národním umělcem Josefem Skupou.Rudé právo. Praha:
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3

Divadlo Spejbla a Hurvínka (Historie D S+H - 1957 –

1963)
„Biograf, který zatím loutkové divadlo zatlačuje, je rozhodně bližší skutečnosti; má
však malý vliv na představivost, nepodněcuje téměř vůbec fantasii. Nijak by mě nepřekvapilo,
kdyby v nejbližší době zaujala loutková divadla ono místo, které dnes drží biografy.“
(G.B.Shaw)

Jiřina Skupová jako Jana
z Arku (1957 – 1963)

3.1

3.1.1

Otec odešel od rodiny, matka se ujímá žezla, tlak na odebrání dětí

Po Skupově skonu vyvstala otázka: „Je vůbec možné, aby Spejbl a Hurvínek žili na
jevišti i nadále – v jiné než Skupově interpretaci, v jiných než Skupou inspirovaných dialozích
a situacích?200“ (Malík, J., 1962) Nově jmenovanou ředitelkou201 divadla se stala Skupova
žena Jiřina Skupová,202 která patřila společně s některými odborníky a profesními
konkurenty203 k tomu táboru lidí, kteří usilovali o to, aby realizace, a tím i existence loutek,

200

MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.128-129 a
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.139
201
Viz. Příloha č. 21 – Závěť prof.Josefa Skupy z roku 1933 - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv
(SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1940.
202
Jiřina Skupová – roz.Schwarzová, (1895-1970), považ. za první dámu loutkoherecké profese, ve 20. letech se připojila jako
manželka prof. Josefa Skupy k loutkohereckému souboru amatérské scény Divadla feriálních osad v Plzni, a od 30.let podstoupila, mezi
prvními, úděl profesionální loutkoherečky v Plzeňském loutkovém divadélku prof.Josefa Skupy. Zde ji připadl úkol vodit populárního
Hurvínka. Po roce 1945, s manželem přesídlili do Prahy, kde také získali stálou scénu Divadlo S+H. Po smrti jejího manžela, kterému byla
po celý život svědomitou manželkou a partnerkou na jevišti, se stala ředitelkou divadla, a tuto funkci vykonávala od roku 1956 do roku 1970
- (Hurvínkovy zimní radovánky -1946,Hurvínek a Spejbl na letním bytě -1947, Opožděná nadílka -1958) - Sdružení profesionálních loutkářů
[online].[cit. 2013-02-11]. Jiřina Skupová. Dostupné z WWW: <http://www.profiloutkari.org/?q=node/113>. a Příloha č.24 - Jiřina Skupová
– vodička Hurvínka (1930-1957), ředitelka D S+H (1957-1963) - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách
osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
203
Podle výpovědi paměťníka divadel.historie D S+H, Pavla Skupy, byl takovým profesním konkurentem Josefu Skupovi Bohuslav
Šulc, Šulc, původ.povol.tiskař a ochot.herec , zval Skupu, aby se přišel na Šulce jako herce podívat.Později Skupa přizval Šulce do soub.jako
člena. Za Skupova provozu bylo divadlo družstevn.inst., a jeho pracovníci si vydělávali na bázi živnosti. Po změně ekon.podmínek, kdy
družstvo zaniklo, a divadlo zač.býti financ.Národ.kult.výborem, se Šulc, který se měl za předešlých platových ohodnoceních podstat.lépe,
snažil o to, aby se divadlo skončilo se smrtí jejího zakladatele pro „neporušení skupov.tradice.“ I přesto paradoxně, však následně v souboru
u M.Kirschnera, dále hrál. Na opačném poli, coby zastánkyně zachování divadel.odkazu Josefa Skupy, stála Míla Mellanová, ideoložka,
politička, státem placená síla, přidělelená Skupovy do souboru -SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014.
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byla po odchodu jejich původního interpretátora ukončena.204 Z toho důvodu byly rovněž
sepisovány z jejich řad petice, apelující o ukončení činnosti souboru.205 (Kirschnerová, D.,
2010)
Boj za zachování generačního dědictví

3.1.2

Na opačné frontě bojujících stál divadelní teoretik František Černý, 206 blízký přítel
Kirschnerův, který si z celého srdce přál, aby divadelní aktivita loutek byla zachována i
s odchodem jejich „pratatíčka.207“ V jeho knize o jeho náklonnosti ke Kirschnerovi
poznamenal:„Kirschner byl nejen vynikající loutkář, schopný virtuózně animovat marionetu,
ale i člověk obdařený přirozeným humorem, vtipný a inteligentní glosátor velkého i malého
světa. Takový dar humoru jako on, měl v druhé polovině 20. století z českých umělců opravdu
jen málokdo. Poznal jsem Miloše na dlouhých přátelských sezeních – hlavně na Skupově
Plzni, při nichž nás fantasticky bavil.“ A dodal: „Kirschner byl prostě originál.208“ (Černý,
F., 2008)
K vizi o budoucí životnosti loutek Spejbla a Hurvínka Černý vyjevil: „že byl hluboce
přesvědčen o tom, že se jedná o loutkové typy jejich způsobem nadčasové, které je možné
modifikovat v proměnách času jako třeba kdysi Harlekýny, Pieroty či Hanswursty, a že by tím

204

Podle výpovědi klíčového historika divadel.historie Pavla Skupy prý v souboru po úmrtí divadel.principála Skupy panovala
závistivá a vyčítavá atmosféra s ohledem na to, že Miloš Kirschner patrně očekával jiné kariérní postoupení v jeho působnosti v
divadel.souboru, ale ona prozatím k němu nenastala vhodná příležitost: „Pokud jinak vím, tak pan Kirschner neměl paní Jiřinu rád, a na
Skupu se zlobil, že mu neodkázal Divadlo S+H, a s tím i ta práva. No nemohl, neodkázal je totiž ani vlastní ženě, vše je jinak než veřejnost ví
a se dnes prezentuje. Městský ústav sociálních služeb, vydávající se za dědice, n e n í skutečným dědicem a ani paní Mgr. Štáchová, byť má
práva na loutky soudem přiznaná, tak je to blamáž. Prastrýc prozíravě odkázal vše státu, ten ale o závěti neví, její originál má můj otec,
poslední žijící synovec, a ten ji nevydá, je to pro nás vzácný rodinný dokument a hlavně památka. To téma je žhavé a já sám nevím, co děti
pana M. Kirschnera o minulosti jejich otce vědí, ale zas, kdyby on nebyl velký soudruh, pak by mu vedení města Prahy, Divadlo S+H
neponechalo. Každpádně, ochranná známka, kterou paní Mgr. Štáchová zdědila, je státem požehnaný plagiát, opět dokumentaci o historii,
co a jak bylo máme my, hodně jsem dohledal sám i v archívech, to ale je 6 let intenzívní práce a bádání, a na to si nechávám vlastní autorská
práva. .“-SKUPA, Pavel. Spejbl a Hurvínek jako kulturně-společenský fenomén v českém mediálním obrazu - DP Reifová Sabina - Dotazy k
DP [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 8.3.2014 20:14[cit. 2014-04-26]. Osobní komunikace.
205
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.32
206
František Černý – nar.1926, přední osobnost české divadelní vědy 2.pol. 20.století, výzkumník, publicista, pedagog, odborník na
historii českého divadelnictví, autor mnoha odborných studií o čes.divadle - ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - (19681989): Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202 s. ISBN 978–80–7008–251–7. s. zadní přebal knihy
207
ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - (1968-1989): Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202
s. ISBN 978–80–7008–251–7. s.115
208
ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - (1968-1989): Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202
s. ISBN 978–80–7008–251–7. s.115
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pádem bylo neodpustitelnou ztrátou tyto loutky, schopné bavit lidi různých zemí a všech
generací, ze scény odstranit.209“ (Černý, F., 2008)
Černý si uvědomoval, že mají-li typy, jakými jsou Spejbl a Hurvínek, promlouvat i do
budoucna, bylo třeba je tvořivě rozvíjet, soustavně je adaptovat proměnám času. A Miloš
Kirschner, byl podle jeho názoru, znamenitým a tvořivým dramaturgem. Dokázal modifikovat
obě slavné postavy pro novou dobu, ubral jim na naivitě, přeměnil je v postavy moderního
věku.210 (Černý, F., 2008)
3.1.3

Proměny klaunů v dřevácích

Vzhledově ani hlasově se v podání Miloše Kirschnera loutky Spejbla s Hurvínkem
nikterak nezměnily. Kde ale došlo ke změnám, bylo v prohloubení Spejblova dialogu, který
byl nyní větší. Kirschnerův Spejbl také povážlivě zmoudřel. Současný Spejbl už nebyl
duchem málo obdařený a vzděláním téměř nedotčený autoritářský táta s mentalitou
maloměšťáka. Byl to daleko spíše lidový mudrlant a filozof, který dobře nahlížel na poměry a
trefně je glosoval. V postavě Spejbla se ukrývala symbolika člověka maloměstského typu,
který si mohl dovolit být zabedněný, neboť se chránil jeho autoritářstvím. Hurvínek v podání
Kirschnera už nebyl takový popleta. Zvídavě kladl otázky vážnějšího rázu, z upřímné
zvědavosti, naivity nebo hlouposti. Někdy důvtipně replikoval taťuldovi a trápil se tím, co
viděl a slyšel kolem něho. Tím, že Kirschnerův Spejbl podstatnou měrou nabyl vědomostí,
jeho synátora tak také mnohem častěji poučoval/mentoroval než v období Skupy. V rámci
dialogů, Hurvínek v humorných dialozích, demaskoval chyby nejen jeho otce, ale především
absurdnosti soudobého světa. Dále též Hurvínek, po vzoru Dobrého vojáka Švejka, se
vyznačoval tím, že do důsledku, poslušně či s nechutí, plnil všechny taťuldovy příkazy,
přičemž ve výsledku každý příkaz zesměšnil. Proměnila se také scéna v oblasti inscenační.
Nově se diváci mohli setkat s loutkami na předscéně211, kde loutky rozvíjely debaty s živými
209

ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - (1968-1989): Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202
s. ISBN 978–80–7008–251–7. s.115
210
ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - (1968-1989): Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202
s. ISBN 978–80–7008–251–7. s.115
211
Předscéna - čili proscénium, div.slangem též forbína, je v základním smyslu slova část jeviště před oponou, mezi oponou a
hledištěm, případně orchestrištěm. Jedná se tedy o přední okraj jeviště, který se nachází nejblíže divákům. V dalším slova smyslu se pak tato
slova používají pro označování her, výstupů, hraných, (předváděných) v tomto prostoru obvykle před zataženou oponou. Herecké výstupy
před oponou, (pokud se nejedná o zvláštní um.záměr či o neobvyklý inscenační postup) se používají zejména jako spojovací prvek mezi
jednotlivými obrazy, akty, jednáními či dějst., kdy za oponou zpravidla probíhají technické změny v dekor, a přestavba jednotlivých
scénických prvků či výměna rekvizit a kulis. Může jít také o relativně samostatné pantomimické nebo baletní vložky, prováděné v tomto
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herci, což dříve za Skupova hraní neplatilo. Živý herec zůstával schován za loutkami a
nestával se součástí děje.212 (Černý, F., 2000)
Postskupovské divadelní rozjezdy

3.1.4

Divadlo zahájilo provoz 16. ledna 1957, symbolicky v den Skupových nedožitých 65.
narozenin, reprízami her pro děti – Haló, tady Hurvínek ! a Hurvínek mezi broučky. Z pera
Josefa Barchánka213 vznikla velice úspěšná první postskupovská premiéra, nazvaná
Hurvínkova čarovná vlaštovka, která byla divácky moc dobře přijata. Dočkala se až 365
repríz. Hurvínek a Mánička se zde proměňují z pozice konferenciérů/ průvodců dějem do rolí
dramatických hrdinů. Barchánek rozvinul spolupráci s divadlem až do 70. let, při níž se
podílel na vydání celé řady úspěšných dialogů S + H, vydaných na deskách Supraphonu.214
(Kirschnerová, D., 2010) Karel Balák,215 k uvedení představení pro Mladou frontu, napsal:
„V hlasové interpretaci leží těžký úkol na M.Kirschnerovi, který se vzácnou snahou zachovat
tradiční melodiku, rytmus a ono jemné kouzlo řeči dvou světoznámých loutek Spejbla a
Hurvínka dospívá k překvapivému napodobení Skupova hlasu. A to je radostný příslib do
budoucna.“

216

(Grym, P.,1987) (k představení Hurvínkova čarovná vlaštovka, Karel Balák,

prostoru (viz např. inscenace Offenbachových operet v Opéra National de Lyon).Forbíny v tomto smyslu proslavilo zejména Osv.d., kdy
známá kom.dvojice J.Werich a J.Voskovec pravidelně vystupovala před oponou se samostatnými výstupy, ve kterých vtipně a aktuálně
reagovala, (resp. více či méně vtipně glosovala) na různé spol.a pol. jevy a problémy její doby.V současném divadle hru před oponou velmi
často úmyslně používá např. Div.Járy Cimrmana, zde se však nejedná o improvizace, ale o nastudované výstupy. -PETRÁČKOVÁ, Věra;
KRAUS,Jiří, a kol. Akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha : Academia, 2000. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.s.n. a KOUŘIL, Miroslav. O
malém jevišti. Praha : Orbis, 1953. 400 s. s.n. a PELC, Jaromír. Meziválečná avantgarda a Osvobozené divadlo, Ústav pro kulturně
výchovnou činnost, Praha, 1981. 247 s. s.n.
212
ČERNÝ, František. Kapitoly z dějin českého divadla.1.vyd.Praha: Academia, 2000. 410 s. ISBN 80-200-0782-2. s.297-299
213
Josef Barchánek - (1922-1992)- Autor veseloher, reklamní pracovník, v 50. letech spolupracoval s Divadlem Spejbla a Hurvínka.
( Spejblovo rodinné album . 1954, Hurvínkova čarovná vlaštovka – 1957, Hurvínek a kouzelná rachejtle – 1967, Spejbl detektivem – 1972) Databáze knih [online].[cit.2012-11-29]. Josef Barchánek.Dostupné z WWW:<http://www.databazeknih.cz/autori/josef-barchanek-60931>.
214
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.32
215
Karel Balák – 1898-1962 - Dramatik, publicista, novinář, herec, loutkoherec,jako student pořádal zde četná ochotnická divadelní
představení.1917 maturoval na reáln.gym. v Písku, již během studia vydával časopis a hrál v divadlo v ochotnických souborech.1919 začal
studovat herectví na dramatické konzervatoři v Praze,1921 odešel s J. Borodáčem a A. Bagárem na Slovensko, kde hrál v zájezdovém
souboru Družstva pro vybudování slovenského národního divadla.1923-1929 herec a režisér Jihočeského divadla v Českých
Budějovicích.1929-1933 redaktor Švejdova divadelního nakladatelství v Praze. Poté působil přiležitostně jako publicista, editor a dramatik.
Napsal více než stovku divadelních a pimprlových her i her pro děti, deklamací a kabaretních výstupů.Hrály se i v Německu a v USA a na
všech velkých divadelních scénách v Čechách a na Moravě. Jeho hry se velmi často vyskytovaly v repertoáru téměř všech ochotnických i
loutkářských souborů. 1933 se seznámil s J. Malíkem a stal se členem amatérského sokolského loutkového divadla v Praze-Libni, které J.
Malík vedl. Vytvořil zde řadu pozoruhodných rolí, zejména Teiresia v Sofoklově Oidipu. 1938-1944 člen Plzeňského loutkového divadla
prof. J. Skupy.S J. Malíkem a sokolským loutkovým divadlem v Libni spolupracoval i během jeho působení v Skupově souboru. Po zákazu
Sokola se stal členem Malíkova PULSU a hrál s ním v Klubu umělců v Mánesu a koncem války v Letním divadle v Krči.1945-1947 člen
pražského Divadla Spejbla a Hurvínka.1947-1958 redaktor deníku Mladá fronta. Jeho literární činnost je tématicky i žánrově rozmanitá.
Věnoval se zejména dramatické tvorbě pro ochotnické soubory. Ve fraškách, veselohrách, kabaretních výstupech, ale i v pokusech o vážná
dramata uplatňoval jeho praktickou znalost divadla i divadelní techniky. Pro potřeby školních a sokolských besídek vydával tematické
sborníky se scénkami, básněni, a proslovy k různým slavnostným přiležitostem. Kašpárek a Švanda dudák-32, Pan Babouk řeší krizi – 35. České
amatérské
divadlo
[online].[cit.2012-12-16].
Karel
Balák.Dostupné
z WWW:<http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=7492>.
216
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.27
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Mladá fronta, 12.2.1957) Pro dospělou generaci bylo na základě námětu Miloše Kirschnera,
Jana Dvořáka a Miloše Hakena, pod dramaturgickou taktovkou Jaroslava Janovského,
vytvořeno kabaretní pásmo scének – Šestý den je sobota. Hře byla kritikou vytknuta ´menší
myšlenková náročnost, dialogy bez pointy a především šťavnatý hovorový jazyk´, kterým
Janovský s Kirschnerem nechali promlouvat Spejbla. Zdeňku Bezděkovi, v Divadle (č.
3/1958) a v

Čs. loutkáři (č. 2/1958), vadily zobrazované motivy, jako Spejblova

podroušenost při návratu z flámu, či obdiv k proporcím půvabné slečny, z níž se nakonec
vyklube příslušnice SNB. Erotické Spejblovy sklony u Skupy přijímané jako vděčné téma, se
v roce 1957 nesetkaly s přízní. Hurvínkův charakter zase tíhl k neúnosné frackovitosti.217
(Grym,P.,1988)
Rok 1957 byl ve znamení doposud největšího počtu zahraničních zájezdů v historii.
Na počátku jara divadlo vycestovalo hrát na 3 týdny do Německé spolkové republiky a do
západního Berlína (25. března – 17. dubna 1957.) Během léta krátce hostovalo ve Vídni (2. 7. srpna 1957), a na podzim účinkovalo skoro 3 týdny v Maďarsku (23. října -12. listopadu
1957).218 (Malík,J.,1962) Na všech těchto zájezdech se potvrdily a plně využily Kirschnerovy
jazykové a herecké dispozice. Zvláštní pozornost získal soubor také jeho vystoupením na
festivalu v Braunschweigu.219 (Kirschnerová, D., 2010) Dne 16. ledna 1958 Divadlo Spejbla a
Hurvínka uctilo 1. výročí Skupova úmrtí uvedením pásma vzpomínek, scének,
reprodukovaných přehrávek a filmů pod názvem ´Skupa stále živý´.220 Bylo tomu v den jeho
nedožitých 66. narozenin.221 (Malík, J., 1965)
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.196
MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.141
219
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.32
220
Skupa stále živý – nár. umělec Josef Skupa – Čs.loutkář IX, 1959, str.41 – záznam veřejné nahrávky pásma „Skupa stále živý“
pořízené ve vysočanském rozhlasovém studiu Gong, vysílací stanice Praha I, v pondělí – 13.IV.1959, v komentáři Jaroslava Janovského se
vyskytlo bohužel několik faktografických omylů. - MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s s.286
221
MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s s.223
218
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3.1.5

Éra Salamandru (1958 -1961)

Inovátorské koncepty v loutkovém divadle
V září roku 1958 se zformovala nezávislá tvůrčí skupina Salamandr.222 Její členy
tvořili Miloš Kirschner, Jan Dvořák, Miroslav Vomela, Miloš Haken a Luboš Homola.
Formace vznikla původně s úmyslem vymýšlet, realizovat, inscenovat a objevovat nové
možnosti divadelní tvorby. Jeden z prvků, který do divadelnictví umělci poprvé zavedli byl
tzv. princip černého divadla. Z toho důvodu se také nechali nazývat experimentální skupina
Salamandr, pro černou barvu, tolik typickou pro tohoto obojživelníka. Autorská pětice si
vytyčila za úkol postarat se o repertoární novinky a měli usilovat o rozšíření výrazových
možností loutek. Z jejich popudu vzniklo hned roku 1958 několik scének, inspirovaných
právě trikovou technikou černého divadla, keré byly uvedeny v rámci programu223
Československých dní na světové výstavě224 Expo 58 v Bruselu225 (21. – 25.

července

1958.)226 Poté byly zařazeny také do domácího repertoáru. Zde na mezinárodním fóru 227 se
mikrosvět obratných loutek a bravurně francouzsky konverzujících komiků228 stal malou
222

Salamandr – (1957-61) – umělecká iniciativa M.Kirschnera, J.Dvořáka,,M.Hakena, R.Hakena, L.Homoly a M.Vomely,
experimentální divadlo, nové techniky a inscenační postupy ( např.černé divadlo) – viz. Cirkus v divadle a Velegrandteátr Spejbl ( obě 1959)
- KOLEKTIV, AUTORŮ. Česká divadla – Encyklopedie českých, moravských a slezských divadelních souborů.1.vyd.Praha: Divadelní
ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4. s.140, viz.příloha č.24 - Členové experimentální skupiny Salamandr (1957-1961) – Nahoře vlevo:
Miloš Kirschner, Miroslav Vomela, Luboš Homola, Jan Dvořák a Miloš Haken - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na
nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.

223

Příloha č.24 -V roce 1958 Salamandr reprezentoval divadlo na Čsl.dnech v Bruselu v rámci mezinárodního světového festivalu
EXPO58.
Program
D
S+H
z
Expa
58Catawiki
[online].[cit.2013-05-13].
Enchères
.Dostupné
z WWW:<http://encheres.catawiki.eu/kavels/352869-affiche-expo-bruxelles-1958-th-atre-de-marionnette<.
224
Světová výstava – univ.výstava.kt.se koná na určité ústřed.téma často i s filos.prvky; kromě urč.shrn.ukaz.i bud.perspektivy tech.a
civiliz.pokroku.1928 – podeps.Konvence o mezin.výstavách,podeps.36 zemí – pozměn.1972, v platn.vst.1980 – podle této konvence má činit
čas.odstup mezi svět.výstav.v též.zem.min.20 let.Ot.připušt.něj.země k pořád.sv.v.rozhod.Bureau International des Expositions se sídlem v
Paříži. První sv.v.se konala 1851 v Lond.;ke sv.v. V Paříž.byla post.Eiffelova věž. Též ČSR se pravidel.účastn. s.v.;ze sv.v. Expo58 v
Bruselu byl do Prahy přemístěn výst.p. a rest.Praha. - KOLEKTIV, AUTORŮ. Nové universum – všeobecná encyklopedie A-Ž.1.vyd.Praha:
Euromedia Group – Knižní klub,2003. 1303 s. ISBN 80-242-1069-X.s.1088
225
„Čs.národ.dny na Svět.výstavě patřily k těm nár.dnům, o nichž se v belg.tisku psalo nejvíce. Belgic.listy vysoce hodnotí jejich
bohat.náplň a chválí Ústř.hudbu čs.armády ´Lúčnicu´, Skupovo Divadélko S + H, a při hodnocení výkonu Č.filharmonie a opery
Nár.div.používají superlativů. ´Drapeau Rouge´ nadepsal jeho článek slovy: „Díky Československu !“ - „Čechoslováci nám řekli loutkami,
tancem a hudbou, že jejich kult.a uměl.bohatství je na stejné úrovni jako jejich průmysl.génius. Kdysi bylo pro nás ČSR zemí málo známou.
Znali jsme je především z jeho utrpení. Díky lidov.režimu, kt.ho probudil, září intenzív.na Svět.brus.výst.i ve světě.Tomu říkáme pravý
socialist.humanismus.Význam.osobn.belg.života i zahr.návštěvn.prohlásil.,že čs.národ.dny dovršily úspěch čs.pavilónu, kt.skvěle uskut.heslo
Svět.výst.: „Za svět lidstější !“- N.N.: Velký ohlas československých národních dnů na Světové výstavě v Bruselu. Rudé právo. Praha: Orgán
Ústředního výboru KSČ, 26.7.1958,roč.38, (Právo lidu ročník 61), č.205, s.1-4. ISSN 0032-6569.
226
„Soubor Divadla Spejbla a Hurvínka odjel v pondělí do Bruselu. Tam sehrají ve dnech 23.a 24.7.tři představení pro děti a tři
pořady pro dospělé.“ - N.N.: Neoznačeno. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 22.7.1958, roč. 38, (Právo lidu ročník 61),
č.201, s.2 -7. ISSN 0032-6569.
227
„Celkový počet návštěvníků výstavy překročil číslici 20 milionů.“ - N.N.: Čs.vládní delegace na výstavě v Bruselu. Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 27.7.1958, roč.38, (Právo lidu ročník 61), č. 206, s.5-6. ISSN 0032-6569.
228
„Nejméně 5000 diváků se dnes ve čtvrtek shromážd. opět na každém z dopoled.i odpol.vyst.našich soub. - A odměňovalo je tak, že
to muselo potěšit srdce každého z nás,kt.jsme stáli kolem a drželi palce. A to už ani nemluvím o jejich včerejším úspěch. v záb.části výst.
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senzací.229Následovala další série zahraničních cest. Tentokrát divadlo zamířilo rozveselit
diváky do Vídně (29. března – 4. dubna 1958) a Bulharska (24. května – 9. června 1958), kde
Miloš Kirschner opět díky jeho jazykovým schopnostem zazářil.230 (Kirschnerová, D., 2010 a
Malík, J., 1962)
Mezi počiny, které vytvořila pro divadlo S+H skupina Salamandr, patřilo dětské
představení Cirkus v divadle (20.3.1959). Pochválena byla technická vynalézavost hry. Došlo
v ní k zajímavému propojení loutky a herce (v masce klauna). Tento styl později
napodobovala ostatní loutková divadla. Při chystání na premiéru představení ale došlo k tvůrčí
rozepři mezi Salamandrem a dramaturgem Jaroslavem Janovským. Janovský vyřešil napjatou
situaci odchodem z divadla.231 (Kirschnerová, D., 2010) Byl vystřídán dramaturgem novým Radovanem Krátkým,232 který převzal funkci začátkem sezony 1960/61. Na jaře a v létě se
divadlo vydalo opět na zájezdní turné – na jaře na 2 týdny do Polska (23. dubna - 8. května
1959), a v létě na pár dní do Vídně na letní mládežnický festival (31. července - 5. srpna
1959).233 (Malík,J.,1962)
Velegrandteátr Spejbl ( návrat politické satiry)
Druhým projektem uskupení Salamandr, v tomto případě pro dospělé, byla kolektivně
napsaná hra pod názvem Velegrandteátr Spejbl,234jejíž premiéra se uskutečnila 13. září 1959.
Anebo o Hurvínkovi a Spejblovi,kt.tříkrát denně sklízeli aplaus za aplausem.“ - FRANĚK, Jiří.: V Bruselu jsme opět vyhráli – Úspěch
československých národních dnů na Světové výstavě. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 25.7.1958, roč.38, (Právo lidu
ročník 61), č.204, s.1-4. ISSN 0032-6569.
229
„Naše národní dny přinesly velkou radost celé té malé českosl.kolonii,kt.se tady v Bruselu vytvořila kolem naší účasti na Světové
výstavě.Velikou radost, z níž by si doma měl vzít každý jeho kousíček, protože jsme zde opět vyhráli. Úspěch našeho pavilonu nám otevřel
bránu - a tou branou vešlo naše umění k dalšímu úspěchu.“ - FRANĚK, Jiří.: V Bruselu jsme opět vyhráli – Úspěch československých
národních dnů na Světové výstavě. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 25.7.1958, roč.38, (Právo lidu ročník 61), č.204, s.14. ISSN 0032-6569.
230
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.32 a MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.141
231
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.33
232
Radovan Krátký – (1921-1973) - Prozaik, dramatik, autor literatury pro děti., dělník, herec v Praž.děts.div.M.Mellanové,
úřed.soc.péče,1942- totál.nasaz.v Linci,1945-9 -FFUK – ČJ-LAT, a časop.,nakl.redakt.,1946 -č.Lidov.kultura,1947.nakl.Evrop.liter.klub
(ELK),49 – v Čsl.spisovateli – besedy se čtenáři po ČSR, 51-57 -Dikobraz -redakt,od 57 – povol.spisovat.,překlad.,61 -62 – výjim.dramaturg
D S+H (Revue na nitích -60, Ahoj, Andrtálie 61, Spejblovo zmatiné -62, Neuvěřitelné dobrodr.S+H -62, Expo62, Expo 63 pro děti, pro
dospělé, Grotesky z cestovního kufru - 63),Na počátku 50. let vydal příručku formulující požadavek socialistické satiry (Pojďte s námi dělat
satiru) a několik souborů satirických próz, v nichž jeho smysl pro slovní vtip, ironii a aforistickou zkratku dal do služeb dobového výsměchu
tomu, „co brzdí budování nové společnosti“: „pozůstatkům maloměšťáctví, náboženství a pověrám“ (Pásek, Abeceda hlouposti menší i větší,
Jedenadvacet senzací). Spolupr.s rozhlas.-celoroční cyklus pohádkových příběhů pro děti Vrabčák Pepík, spolu s Karlem Zemanem se
autorsky podílel na scénáři filmu Ukradená vzducholoď (1966, prem. 1967, režie Karel Zeman, námět podle románu Julese Verna Dva roky
prázdnin . -Databáze knih [online].[cit.2012-11-29]. Radovan Krátký.Dostupné z WWW:<http://www.databazeknih.cz/zivotopis/radovankratky-11920>. a GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.204- 207
233
MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.142
234
Příloha č.24 - Divadelní počin skupiny Salamandr – Velegrandteátr Spejbl (1959)- GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš
Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.
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Spejbl se rozhodne organizovat slavnostní pořad k 30. výročí zahraničních zájezdů divadla.
Jeho touhou je však vyzdvihnout především sám jeho. Proto chce zcela sám uspořádat
velkolepý, jedinečný superprogram. Jeho snaha upřít na něho pozornost je však mocnější než
jeho schopnosti, a tak utrží ostudu.235 (Kirchnerová, D., 2010) Hra se setkala s rozporuplnými
názory – někteří si mysleli, že Kirschnerovo pojetí zacházelo až příliš do malicherností. Pro
někoho se Spejbl až příliš odhaloval jako bezohledný kariérista, pro jiného se naopak dřívější
otevřené zpátečnictví zahalilo do pláště loajality. Jedny potěšila pestrá varietní podívaná,
druzí se domnívali, že hra sklouzla do varietní grotesky se sentimentálně revuálním závěrem.
I přes tyto sporné stránky, představení Velegrandteátr Spejbl patřilo k významným mezníkům
divadla pro shrnutí dosavadních zkušeností divadla a určení dalšího směru jeho vývoje.

236

(Grym, P.,1988) „Podstatné na Velegrandteátru je jeho aktuální vyznění. Soubor si v něm
ověřil možnosti obou ústředních loutek jako postav politického satirického divadla a navázal
tak na skupovské tradice D S+H, které sehrálo významnou úlohu např. za okupace. Divadlo
získalo na dramatičnosti i aktuálnosti, má charakter politické satiry

a míří přímo do

života.237“ (Grym,P.,1990) (K představení Velegrandteátr Spejbl, kn, Svobodné slovo,
13.12.1959 – kráceno S.R.).
Řád práce pro Spejbla a Hurvínka
V závěru I. festivalu československých státních loukových divadel, roku 1959, téhož
dne 13. září, kdy se konala premiéra Velegrandteátru Spejbl, bylo Divadlu Spejbla a
Hurvínka na jevišti Divadla F. X. Šaldy v Liberci udělen Řád práce, oceňující podíl divadla
na rozvoji českého loutkářství a jeho kulturně politickou práci v mezinárodním měřítku.238
(Malík,J.,1962). „President republiky Antonín Novotný udělil na návrh vlády Divadélku
Spejbla a Hurvínka za jeho velké zásluhy o naše loutkářství Řád republiky. Vysoké
vyznamenání bylo odevzdáno kolektivu divadélka v neděli 13. září u příležitosti I. celostátního
festivalu státních loutkových scén v Liberci.239“

235

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.33
236
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.201-202
237

GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.103
MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.143
239
N.N.: Řád republiky Divadélku Spejbla a Hurvínka. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 14.9.1959, roč. 39
(Právo lidu roč.62), č. 255, s. 2-4. ISSN 0032-6569.
238
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Představení Cirkus v divadle i Velegrandteátr z dílny Salamandru slavily u obecenstva
potěšitelný úspěch a zajistily ještě jeden nesporný přínos. Staly se na dlouhý čas zásobárnou
atraktivních čísel pro zájezdové pořady. Pod jménem Revue na nitích se uplatnila na
zájezdním turné po Švýcarsku, Francii a Itálii (17. listopadu – 17. prosince 1960.240)
(Grym,P.,1988)
Věrnost tradici versus dramaturgické experimentování vedoucí k rozpadu Salamandru
Souběžně se vytvořily 2 základní linie vystoupení – na jedné straně probíhaly pokusy
o nové hry, například revuálního typu, na straně druhé stála mozaika osvědčených čísel a
dialogů. Uskupení Salamandr, které na repertoárovém vyplnění neslo hlavní zásluhy, se pro
náhlou profesní vyčerpanost rozhodlo jeho činnost k 13. září 1961 ukončit. Hledání nové
tváře Spejbla a Hurvínka pokračovalo i po rozchodu tvůrčí skupiny Salamandr.241
(Kirschnerová, D., 2010) Následovala série nepovedených představení jako Nepilova hra pro
dospělé – Ahoj, Andrtálie ! (27. srpna 1961), která byla označena jako dramaturgický omyl,242
nebo celokolektivní premiéra hry Spejblovo zmatiné (20.března 1962), jež se zase stala další
trpkou243 zkušeností v bilanci experimentálního hledání. V obou hrách ztratil Spejbl jeho
poslední rysy vtipnosti, a hry se tak staly „propadákem“. Ani hra určená dětem, ačkoliv plná
nečitelných metafor, od autora Zdeňka Endrise244 – Neuvěřitelné dobrodružství Spejbla a
Hurvínka (26. srpna 1962), nenaplnila představy kritiků o její přijatelnosti, a setkala se spíše
s rozpaky.245 (Grym, P.,1988) Nadcházející 4 premiéry divadla S+H v letech 1962-3 - (
Expo 62, Grotesky z cestovního kufru, Expo 63 pro dospělé a Expo 63 pro děti) - byly
pouhými variacemi předcházejících zájezdových pořadů, nic nového divákovi nenabízely,
240

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.204
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.33
242
Viz. Čs.loutkář č.12/1961 - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.205
243
Viz. GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.206
244
Zdeněk Endris – 1902-1974 - 1914-1920 studoval reálné gymnázium v Nové Pace,1921-1925 Přírodovědeckou fakultu UK,
Praha.1927-1945 působil jako středoškolský profesor chemie a biologie na reálném gymnáziu v Třeboni,po válce v Jihočeském divadle a v
krajské stanici Čs. rozhlasu v Českých Budějopvicích, poté jako pracovník Výzkumného ústavu přírodních léčiv v Praze.1927-1945
dramatik, dramatizátor, režisér, výtvarník SDO J. K. Tyl v Třeboni i loutkového divadla v Třeboni.Napsal pro třeboňskou loutkovou scénu
Sokola řadu her, např. Krčín a 30 hastrmanů (1956, 110 repríz), Košile pro pana krále, k nimž sám vytvářel scénické návrhy, Neuvěřitelné
dobrodružství Spejbla a Hurvínka ( 1962, Divadlo S H) a dalších 9 her.1941 ucelenou prací byla výprava hry Lancelot a Alexandrina se
symbolickými prvky ve spojení s promítaným, expresivně malovaným pozadím.Netradiční bylo v témže roce i scénické řešení Strakonického
dudáka, které zpracoval se silným národním akcentem. Na jeho práci je vidět vliv postupů používaných divadlem E. F. Buriana.Autor her:
Vlčí skála (1943), Setkání s Evou (1947), Noci na seně (1961), Konvář politik (1947), Poplach v cirku Humberto (1954), Zelený regent
(1960). Dále historická hra Petr Vok z Rožmberka, Dobrodruh Kelley, Marcela, Oceán, Stopy ve sněhu, Nechte to na mně. Též autor řady
241

historických
her
a
pásem.
České
amatérské
divadlo
[online].[cit.2012-09-26].
z WWW:<http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=1526>.
245
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.207
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Zdeněk

Endris.Dostupné

tudíž kritika na dramaturgii prudce útočila, že by měla repertoár kompenzovat
nehurvínkovskými tématy v jejím období vyčerpanosti. Stávající dramaturg Radovan Krátký
neuměl jiné zdravě provokovat na úkor jeho vlastní autorské práce. Jeho spolupráce
s divadlem tak skončila kvůli rozdílnosti názorů.246 (Grym,P.,1988)

4

Divadlo Spejbla a Hurvínka (Historie D S+H - 1963 –

1966)
„Hra a hravost dětí i dospělých je jedna ze základních estetických strategií futurismu.“
(Fortunato Depero)

Vedení Divadla S+H ( 196366)

4.1

4.1.1

Reformní angažovanost nového ředitele Poppa

Po odchodu247 Jiřiny Skupové do důchodu v roce 1963 se ujal ředitelského křesla
Dr.Ota Popp,248člověk určitého kulturního rozhledu a smělých plánů, který však ke specifice
246

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.207
„Historii Divadla S+H doprovázejí lidské osudy, tragédie, kde Skupa se snažil povzbuzovat a pomocí jinotajů rozdávat radost a
naději se souborem, který byl v ohrožení. Hráli třebas jen za stravu, v autobusu, který si sám vyprojektoval, a který mu pak vzali pro válečné
účely po mobilizaci, převážel vysílačku a zbraně pro odboj - sám byl evidován jako odbojář v Chrástu, kde měli Skupíci samostatně stojící
vilu atd. Nemám jen materiály pozdější, jen vím, že ty poměry pod vedením pana Kirschnera nebyly ideální, a paní Skupová než byla odejíta
do důchodu a odklizena slavnostně, byla v podstatě trpěna jako formální ředitelka D S+H, (víte že pan M. Kirscher byl spolupracovník Stb a
Skupu donášel? A nebyl v souboru sám)“ - SKUPA, Pavel. Spejbl a Hurvínek jako kulturně-společenský fenomén v českém mediálním
obrazu - DP Reifová Sabina - Dotazy k DP [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 8.3.2014 20:14[cit. 2014-04-26]. Osobní
komunikace.
248
JUDr. Ota Popp – (1925-2007) – redaktor, zasvětil celý jeho život divadlu a televizní dramaturgii, přestože vystudoval PFUK.
Jako dramaturg pracoval v pražském Realistickém divadle a Divadle Stanislav Kostky Neumanna. V l. 1962-6 - ředitelem D S+H, odkud
odešel do Československé televize na post dramaturga a redaktora. Komunistický režim ale nedovolil Poppovi v televizi zůstat a on proto v
nadcházejících letech střídal různá zaměstnání. Byl tajemníkem kopané TJ Bohemians, vrátným v ČSAO i zaměstnancem Kadeřnictví hl.m.
Prahy. Po uvolnění politických poměrů se Popp stal členem poroty Cen Thálie a ačkoliv byl v posledních létech jeho života hodně nemocen,
dokázal přijít na setkání bývalých redaktorů Mladé fronty z let 1945-50 a televizních pracovníků z 6o. let. Ota Popp dlouhé a těžké nemoci
podlehl
ve
věku
82
let.
Redakce: Po získání doktorského právnického titulu šel Ota Popp studovat divadlení vědu na filosofickou fakultu též vysoké školy. Po
ukončení studií nastoupil jako divadelní redaktor a kritik do nakladatelství Mladá fronta. Ve výčtu jeho redaktorského působí nalezneme také
Divadelní
nakladatelství
i
časopis
Divadlo.
Televize: V r. 1969 nastoupil Ota Popp jako dramaturg a redaktor do Československé televize. Přestože za pravidelný pořad Jizvy – jiskry –
jistoty získal Popp Cenu Českého literárního fondu, stal se uvedený program jeho posledním přednormalizačním dílem na televizních
obrazovkách. Do televize se směl Ota Popp vrátit až po sametové revoluci a byla mu svěřena práce šéfdramaturga publicistiky a
dokumentární tvorby. Díky tomu stačil vytvořit množství televizních medailonků.Knižní publikace: Poppovo vyprávění Vzpomínky líbezné i
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S+H přistupoval zvenčí, bez potřebného vnitřního zaujetí a zkušenosti. Jeho proklamace o
zářivé budoucnosti divadla zněly vábivě a přesvědčivě, ale jen do té doby, než se jejich
realizace ukázala obtížná, ne-li nemožná. Poppův nereálný plán na vybudování velké letní
scény Divadla S+H uvnitř bloku domů za divadlem ztroskotal stejně tak rychle, jako nápad
rozvinutí reklamní spolupráce S+H s plzeňským Prazdrojem249, či jeho úmysl získat
k autorské spolupráci s divadlem přední dramatiky.250(Grym, P., 1988)
4.1.2

Spejbl a Hurvínek baví diváky v cizině

V nastalém období útlumu a skrytého hledání byly zahraniční zájezdy vzpruhou.
Záruku úspěchu představoval titul Revue na nitích (Humor na nitích), marionetářská a
černodivadelní čísla, jimž se tleskalo na zájezdech v listopadu 1962 ve Švýcarsku, Rakousku
a ve Francii. V průběhu května a června následujícího roku 1963 byla nadšeně přijata i
večerní verze pořadu v Moskvě, Charkově, Kyjevu, Leningradu a Rize. Pro děti se v SSSR
hrál Cirkus v divadle.251 „Dialog obou postav vede Miloš Kirschner mistrovsky, obratně
střídá intonace. Každý dialog ve sporu otce se synem vyvolává v hledišti družný smích.“252
(kritika k představení Revue na nitích - Krasnoje znamja, 26. 5. 1963 – SSSR, Zkrátila S. R.)
V letech 1961- 63 se na inscenacích podílel jazzový S+H kvartet Karla Velebného.253 Soubor
stále častěji podnikal zahraniční turné. Původně vizuálně pantomimická pásma (Pestrý pořad,
Variace, ad.) byla díky Kirschnerovým jazykovým schopnostem stále více prokládána
dialogy Spejbla a Hurvínka, posléze byly do zájezdového programu zařazovány celé
kruté
byl
otištěno
v
knize
Generace
45.
- Filmová databáze [cit 2014-04-29].Ota Popp. Dostupné z WWW:<http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/166258-ota-popp.html<.
249

Plzeňský Prazdroj založili a postavili společnými silami právováreční měšťané města Plzně v roce 1842. V tehdejším
Měšťanském pivovaru Plzni byla uvařena první várka spodně kvašeného ležáku, který následně dobyl celý svět pod jménem Pilsner Urquell,
a který dal název celému jednomu druhu piv – Pils. Plzeňský Prazdroj je významným výrobcem a exportérem českého piva, které vaří ve
čtyřech pivovarech, v Plzeňském Prazdroji a Gambrinusu v Plzni, v Radegastu v Nošovicích a pivovaru Velké Popovice ve středních
Čechách. Plzeňský Prazdroj vyváží pivo do více než padesáti zemí po celém světě. -Plzeňský Prazdroj [online].[cit. 2014-06-13].Představení
společnosti.Dostupné z WWW: <http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas<.
250
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.207-208
251
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.208-209
252

GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.28
Karel Velebný -1931 -1989 -jazzový hudebník, multiinstrumentalista, skladatel, aranžér, spisovatel, publicista, organizátor a
herec.Po ukončení konzervatoře působil v orchestru Karla Krautgartnera (1955-58). Vývoj moderního jazzu v Československu ovlivnil
především ve skupině SHQ, kterou spoluzakládal (GD SHQ a přátelé, SU 1965, SHQ, SU 1966 ad.). V té době hrál především na
tenorsaxofon, vibrafon a klavír. Jako vibrafonista získal také mezinárodní ocenění. Kvůli chorobě srdce přestal hrát na dechové nástroje, poté
i vibrafon a věnoval se především klavíru. Vystupoval s řadou jazzových formací i v zahraničí, doprovázel vokalisty (např. E. Olmerovou).
Jakožto skladatel (cca 200 kompozic) přispěl do repertoáru Studia 5, byl autorem hudby k americkým kresleným filmům. Ke skladbám ze
60. let patří například Dobří lidé nevymřeli, Dvojitý Nelson, Jednorukého píseň, Oživení a další, z pozdějších kompozic Noční království
Obzvláště milosrdná setra, Skotské nešpory a další. Stylovou inspiraci nacházel především v moderním postobopovém mainstreamu,
najdeme u něj i stylizaci lidových písní (LP Týnom Tánom). Byl spoluzakladatelem Divadla Járy Cimrmana (1967). - Rok české hudby
[online].[cit. 2014-06-13].Karel Velebný. Dostupné z WWW: <http://www.rokceskehudby.cz/vyroci?idos=80<.
253
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repertoárové inscenace.254 (Česká divadla, 2000) „Miloš Kirschner, přímo úžas vzbuzující
umělec, si útokem získal návštěvníky štastným spojením vysoce uměleckého ztvárnění a zcela
přirozené působivosti hlasů Spejbla a Hurvínka. Snad ne každý všemu rozuměl – ale všichni
se smáli...“255 (k představení Variace, Freie Presse, 14.10.1966 – NSR) (Grym, P., 1987).
Scénografické novoty na jevišti divadla S+H

4.1.3

Počátkem roku 1964 došlo k jisté vizuální proměně loutek Spejbla a Hurvínka. Podnět
k jejich úpravě vyplynul z nutnosti přizpůsobit loutky pro výstupy na předscéně, které byly
novinkou premiéry Srdečné metamorfóry256 (6. února 1964). Loutky, s nimiž se běžně hrálo
v kukátku, (jak se nazývá podélné, ze všech stran vykryté jeviště, které skryje vodiče loutek
na lávce), působily pojednou při konfrontaci s loutkoherci na scéně příliš křehce a drobně.
Bylo je tedy nutné zvětšit adekvátně k vzrůstu vodičů. Retuš loutek, kterou realizoval Radko
Haken, nebyla na první pohled patrná. Teprve při srovnání s původními loutkami lze najít
jisté změny ve velikosti a v zaoblení zvětšených hlav, které jim dodaly i jistý půvab.257
(Kirschnerová, D., 2010)
Srdečné metamorfóry – Je člověk jen pouhou loutkou?
Srdečné metamorfóry bylo autorské dílo Miloše Kirschnera a Miloše Hakena. Jednalo
se o monotematické pásmo vizuálních scén a dialogů S+H na téma lidských vztahů, například
o lásce, ale i obecnějších aspektech vztahu člověka k člověku. Hrdinové filozofujících příběhů
tu mimo jiné řešili problém, zda být či nebýt pasivní loutkou v cizích rukou. Poprvé v historii
se diváci setkali s loutkami a jejich vodiči tváří v tvář, v bezprostředním kontaktu na
předscéně. Tím nabylo představení na větší dávce dramatičnosti. Srdečné metamorfóry se
hrály

celkem

159krát.

Atraktivností

se

nevyrovnaly

Velegrandteátru,

ale

zato

velegrandovskou satiru zjemnily lahodnými přísadami zralého intelektu.258 (Grym, P., 1988)
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KOLEKTIV, AUTORŮ. Česká divadla – Encyklopedie českých, moravských a slezských divadelních souborů.1.vyd.Praha:
Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4. s.140-141
255
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.29
256
Příloha č.24 - Představení Srdečné metamorfóry (1964) s vizuálními scénami Miloše Hakena a předscénovými dialogy Miloše
Kirschnera - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
257
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.38
258

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.212
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Josef Träger se k Srdečným metamorfórám vyjádřil pro Divadelní noviny:259
„Humorná revue, jež v Skupových stopách střídá zase lyrické scény s groteskními skeči, aby
zvažovala lásku jako základní lidský cit v její subjektivní podobě i v její společenské hodnotě.
K vzdušnosti její poezie přispívá černé divadlo, které dovede básnivou metaforu vykouzlit
v celé její přeludnosti a citové mámivosti. K společenské satiře míří s větším úspěchem
groteskní výjevy, než moralistně tendenční scény.260“ (Grym, P.,1990)(ke hře Srdečné
metamorfóry - Josef Träger,261 Divadelní noviny, 25. 3.1964 – kráceno S.R.)262
4.1.4

Roky ve znamení cest

Hudební pohádka Dračí tranzi-story (7. května 1964) byla nejnovějším počinem
divadla pro děti od Zdeňka Lepšíka.263 K hlasové interpretaci pohádky byli přizváni
činoherci Jiřina Šejbalová, Stanislav Neumann a Mirko Musil. Hře dominovalo hravé herectví
Miloše Kirschnera. Po uspokojení z obou premiér se divadlo v závěru sezóny 1963/4
vypravilo na zájezdové turné po republice. Hned následující dvouletí 1964/1965 bylo stejně
tak ve znamení cest. Navzdory přítomnosti fundovaného dramaturga, divadlo neuvedlo ani
jednu premiéru. Jan Dvořák, jeden z možných autorů, z divadla odešel. Kirschner a Lepšík
259

Divadelní noviny -nekomerční kulturní čtrnáctideník. Vznikly v r.1992 v přímé naváznosti na čtrnáctideník Scéna věnovaný
divadlu i filmu; vzorem a duchovním předchůdcem byl stejnojmenný časopis, zlikvidovaný s nastupující normalizací.Cílem Divadelních
novin je v první řadě reflektovat současnou českou divadelní tvorbu, a podle možností ji vřazovat i do kontextu světového divadla. Jako
jediné kulturní periodikum publikují kritické recenze na premiéry všech českých divadel, v každém čísle přinášejí seriózní obsáhlé interview
s hereckými či režisérskými osobnostmi české divadelní scény, profily významných českých divadelníků, informace o aktuálním divadelním
dění v zahraničí a zaznamenávají také soudobé kulturně společenské spory a diskuse. Pravidelné čtení na pokračování tvoří paměti
význačných aktérů českého divadla a kultury. Kromě divadla samotného se Divadelní noviny snaží alespoň výběrově zachycovat
pozoruhodné mimodivadelní kulturní události, ať již v literatuře, filmu, výtvarném umění nebo v hudbě.Dvakrát ročně, vždy před
prázdninami a na konci roku, přinášejí Divadelní noviny jako zvláštní přílohu obsáhlý bilanční rozhovor s významnými osobnostmi české
kultury. Zvláštní přílohy jsou příležitostně přikládány i v průběhu roku.Divadelní noviny každoročně pořádají tradiční novoroční „Anketu
Divadelních novin“, v níž nejširší okruh spolupracovníků DN, doplněných řadou osobností české kultury hlasuje v pro nejlepší inscenaci
uplynulého roku.anketu.Autorský okruh časopisu tvoří renomovaní čeští divadelní kritici, divadelní publicisté a teatrologové; k širšímu
autorskému týmu patří i osobnosti z různých kulturních a uměleckých oborů, v časopise se objevují i příspěvky aktivních divadelníků.Divadelní noviny [online].[cit.2013-01-01].O nás.Dostupné z WWW:<http://www.divadelni-noviny.cz/o-nas>.
260
GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.108
261
Josef Träger -1904-1971 – scénarista, dramaturg, kritik, teoretik,divadelní kritik a historik, dramaturg filmových tvůřčích skupin
Studoval na FFUK, kterou absolvoval v r. 1929. Pracoval jako tajemník a redaktor v nakladatelství Melantrich, roku 1938 přešel do
pražského rozhlasu, po roce se ujal funkce ředitele nakladatelství Melantrich, kde byl až do r.1946. V roce 1945 se stal členem Divadelní
rady při ministerstvu školství a osvěty. Zde se dostal do sporu s tehd. ministrem Janem Stránským a odešel v roce 1946 z nakladatelství
Melantrich. Působil jako člen kulturní komise Ústředního akčního výboru Národní Fronty. V letech 1948-49 přednášel na FF UK dějiny
českého divadla. V téže době byl i dramaturgem státního filmu, a od roku 1954 dramaturgem Studia kresleného a loutkového filmu. Přispíval
divadelně kritickými články do Rozprav, Aventina, Divadla, Práva lidu a Divadelního zápisníku, který také v letech 1945-48 redigoval.
Publikoval i v časopisech Film a doba, Divadelní noviny. Byl zastáncem české divadelní avantgardy, v kritice pokračovatelem J. Vodáka. Z
jeho díla připomínáme: Počátky českého divadla (1935), Národní umělec Václav Vydra (1951). Jako scenárista se v druhé polovině 50. let
spolupodílel na československo-sovětském koprodukčním snímku - ,,V šest ráno na letišti”. - Filmová databáze [cit 2014-04-29].Josef
Träger . Dostupné z WWW:<http://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/37065-josef-trager.html<.
262
J.T.: Spejbl a Hurvínek v metamorfóze.Divadelní noviny. Praha: Svaz československých divadelních umělců,25.3.1964, roč. 7,
č.17, s.4-10. ISSN 1802-3592.
263
Zdeněk Lepšík – (1924-2012) Profesor loutkářství, autor loutkových divadelních her pro D S+H ( Dračí tranzi-story – 64,
Hurvínkovy
čertoviny
-66)
Divadelní
ústav
[online].[cit.2013-01-01].
Zdeněk
Lepšík.Dostupné
z WWW:<http://vis.idu.cz:8080/biblio/authorities/38378>.
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vyčerpali v tomto roce již jejich nápady, a prozatím neexistoval nikdo, kdo by přišel s nosným
námětem. Sezónu tak vyplnily zájezdy a běžný domácí provoz. Roku 1964 se umělecký
soubor představil divákům v Bulharsku, Belgii (Brusel) a východním a západním Německu
(Ludwigsburg, Drážďany, Berlín). Hned rok nato zase hráli pro Francouze (Charleville Mézieres), a opět zavítali do Spojené republiky Německo. Ve zbylém čase se věnovali
účinkování v Praze a po českých, moravských a slovenských městech. Na programu byl Pestrý
pořad, reprezentační pořad Expo65, a 3 úspěšné hry Dračí tranzi-story, Hurvínek mezi
broučky a Hurvínkova čarovná vlaštovka. Slavný pořad Variace uvedlo divadlo na jeho
zájezdu do NSR (Leverkusen), 20. října 1965, a tento se pak hrál ještě v červnu 1966 na
zájezdu do NDR. 264 (Grym,P.,1988) Kirschnerova jazyková adaptabilita pozvedala původně
nesrozumitelná, byť přitažlivá představení na vyšší úroveň. Pro zahraničního diváka se tito
slovní klauni stávali srozumitelnými partnery. Získali si jak zahraniční kritiku, tak i stálé
publikum.265 (Kirschnerová, D.,2010) Západoněmecký list West Berlin kupříkladu k návštěvě
souboru S+H na jejich území napsal: „Toto divadlo je pestré jako svět, barvité jako cirkus,
napínavé a zábavné jako film a roztomilé, jak vůbec něco může být. 266“ (Ohlasy z cest divadla
S+H, Spejbl a Hurvínek na nitkách osudu, Kirschnerová D., 2010, zadní přebal knihy)
4.1.5

Spejbl zrádce

Vzácným krokem byla úprava nehurvínkovské literární předlohy dětské knihy Václava
Řezáče267 – „Kluci, hurá za ním !“, která byla uvedena pod titulem Hurvínkovi

264

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.212--214

265

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.36
266
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.zadní přebal knihy
267
Václav Řezáč – 1901-1956 - český spisovatel -ve 30. a 40. letech spolu s J. Havlíčkem a E. Hostovským nejvýraznějším
představitelem českého psychologického románu, přičemž se odlišoval tím, že výrazněji akcentoval prvky sociální a třídní. Po uchopení
moci komunisty se stal jedním z předních mocenských přisluhovačů horlivě prosazujícím doktríny stalinistické kultury a jeho nová tvorba
byla vnímána jako reprezentativní vzor angažované socialistické literatury.Řezáč pocházel z chudé proletářské rodiny, otec mu brzy zemřel a
mezi mladým Řezáčem a nevlastním otcem panoval vztah otevřené nenávisti, jenž se mimochodem odrazil i v některých Řezáčových raných
prózách. Po studiu na reálce a absolvování kursu při obchodní akademii pracoval v letech 1920-40 jako zaměstnanec Státního úřadu
statistického. V roce 1923 se oženil s pozdější spisovatelkou Emou Řezáčovou. Během okupace působil v dětské rubrice Lidových novin a v
roce 1945 přešel do deníku Práce. V letech 1947-48 vedl jednu z tvůrčích filmových skupin na Barrandově a od roku 1949 až do jeho
dobrovolné smrti (k níž přispělo zděšení nad závěry XX. sjezdu KSSS s jeho "odhalením kultu osobnosti") byl ředitelem nakladatelství
Český spisovatel. V této funkci měl nemalý podíl na bezprecedentním okleštění české literatury a v důsledku i na zjalovění soudobé knižní
produkce. Dílo- Větrná setba (1935), (Kluci, hurá za ním, 1933 a Poplach v Kovářské uličce, 1934), Černé světlo (1940),Svědek (1942)
.Rozhraní (1944), Nástup (1951, již o rok později zfilmovaný O. Vávrou). ,v Bitvě (1954).- Libri [online].[cit.2013-01-27]. Václav Řezáč.
Dostupné z WWW:<http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=5&name=%D8EZ%C1%C8+V%C1CLAV>.
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k narozeninám268 –(1. prosince 1965).

Zvláštní zpracování Kirschnerovy hry se však

nesetkalo s přízní269 kritiky. Hurvínek je zde představen jako nevděčné, zlobivé dítě, které
bere dárky k narozeninám jako samozřejmost a jeho šaškováním pokazí sváteční pohodu.
Spejbl se jeho rozmazlenému synu snaží přiblížit dobu sociálního bezpráví, chudoby a
urputného zápasu o lepší život. Přičemž Spejbl byl zde poukázán záměrně pedagogicky jako
dítě s živým sociálním cítěním, a nikoliv jako v dřívějšku, coby opatrný šosák a agilní
demagog. V recenzích dobových novin se objevovala označení jako „trpké zklamání“
(Svobodné slovo – 20.3.1966), nebo „zbytečná prohra“ (Čs. loutkář č.2./1966). I přes svěží
původní dialogy se hra kritice nezavděčila. Vyčítáno bylo, například Lidovou demokracií, že
se tu Spejbl bez ohledu na jeho plzeňský původ, přestěhoval do Prahy, a představil se jako
cituplné dítě pražské periférie (Lidová demokracie -8.1.1966).270 (Grym,P.,1988)
4.1.6

Seriáloví tvůrci píší pro divadlo

Zajímavou moderní inscenací, která byla uvedena 3. května 1966, měla být podle
kritiky Oldřicha Kryštofka z Čs. loutkáře, komediální hra proslulých televizních tvůrců scénaristy a režiséra československých seriálů Jaroslava Dietla271 a Františka Filipa,272
268

Příloha č. 24 - Hra pro dětské diváky s názvem Hurvínkovi k narozeninám byla natolik oblíbená, že se na scénu divadla vrátila
celkem 3x, hrána v let.1965, 1976 a 1983 - GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.
269
V roce 1964 ředitel D S+H Dr.Otta Popp oznámil nové složení uměl.rady divad.,(Josef Träger, Karel Hoger), a seznam autorů, s
nimiž měla být naváz.spolupr.při tvorbě kvalit.scén.pro div.-(Aškenazy,Kohout,Brdečka). Převzetím divadla M.Kirschnerem v. 9/1966, ale
namísto slib.velkých premiér, div.uvedlo 2 hry, které si vypůjčilo, a autorsky přepsalo. Obrovská pejorativní připomínka směřovala ke hře
Hurvínkovi k narozeninám . -KRYŠTOFEK, Oldřich.: D S+H K Hurvínkovým Narozeninám – Dárek Nevyvedený. Československý loutkář.
Praha: Orbis, 1966, roč. 16, č.2, s. 30 – 48. s. 30-32 Kritika z pera přispěvatele Čsl.loutkáře Oldřicha Kryštofka se vyjadřovala negativně již
k volbě námětu díla, které podle jeho názoru, bylo sice zhotoveno na základě kvalitní literár.předlohy V.Řezáče na motivy knihy -Kluci, hurá
za ním, jenže Miloš Kirschner, do hry velice násilným způsobem spojil několik živých obrazů z této knihy, a vsunul do nich nevhodně
současný text, a tím původ.dílo znehodnotil. K této násilné transformaci přizpůsobil nezvykle i postavy příběhu,(z omez.maloměšt.Spejbla
učinil tvora společensky neobyčej.aktivního a sentimentál.uvědoměl.,oproti knize, kde vešker.sociál.rozpory, viz.nezaměstn.,chudoba,
vyplynou nenásilně z příběh., v div.hře vše musí Spejbl vysvětlit poučným, lítostivým tónem,dalš.prohřeš-režie – změna ideového smyslu –
přirozená touha tehd.kluků po soc.spravedl.a pomoci trpíc.x Spejbl – nepřiroz.sociál.sentiment, ještě podtržený falešnými sociál.šlágry –
„Dětičky, jděte už spát !“, hud.M.Vomely a K.Velebného,krit.klišoid.vtipů Hurvínka a Máničky -slovní hry- „Je v troubě bábovka nebo
tetinka?!“ - myšlenk.zmatek,kritik.-dramaturg.div.a ved.,že omyly včas nerozpoznala, - nevhod.námět – Řezáčův soc.klukov.dobrodr.příb.z
30.l.-není jako lit.předloha vhod.pro přepis na lout.jeviště, těžko může ilustr.realist.příb.,kt.mají v jejich podst.nadsázk.,styliz.a fantazií, jiný
druh reality. Divadlo by si mělo vzít ponaučení ze zbytečných proher. - KRYŠTOFEK, Oldřich.: D S+H K Hurvínkovým Narozeninám –
Dárek Nevyvedený. Československý loutkář. Praha: Orbis, 1966, roč. 16, č.2, s. 30 – 48. s. 30-32
270
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.214-215
271
Jaroslav Dietl - 1929 - 1985 -autor televizních seriálů, filmový scenárista, dramatik. narodil v jugoslávském Záhřebu. Mládí
prožil v Brně, kde začal studovat na reálném gymnáziu, potom pokračoval na textilní průmyslové škole, kde v roce 1949 maturoval.Po roce
stráveném na filozofické fakultě nastoupil Jaroslav Dietl jako vychovatel mládeže v brněnské továrně, potom získal místo na Ministerstvu
sociální
péče
v
Praze.
Na FAMU studoval v letech 1950 - 55 dramaturgii. Zároveň pracoval od roku 1953 -1962 jako dramaturg v ČST. Potom zastával funkci
dramaturga
a
scenáristy
Čs.
státního
filmu.
Nakonec
se
věnoval
jen
jeho
vlastní
tvorbě.
Již v 50. letech uvěřejňoval Jaroslav Dietl v časopisech a novinách Mladáfronta a Dikobraz humoristické prózy a spolupracoval s Čs.
rozhlasem. (Dílo- Tři chlapi v chalupě -63, Nemocnice na kraji města -77, Žena za pultem -77 ad. Pro D S+H sepsal hru Tajemství
cirkusového klauna a jeho 7 špagátů – 66 - Databáze knih [online].[cit.2012-11-29]. Jaroslav Dietl.Dostupné
z WWW:<http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/jaroslav-dietl-490>.
272
František Filip – 1930 - . K filmu se dostal přes dětské divadlo, takže studium na pražské FAMU, obor režie, začíná až v jeho 20
letech, a to v roce 1950. Divadlu zůstává věren v jeho první studentské práci, kdy jako ročníkový dokument natočí titul „Ústřední loutkové
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nazvaná – Tajemství cirkusového klauna a jeho sedmi špagátů.273 (Oldřich Kryštofek,274
Čs.loutkář,č.9/1966) (Grym,P.,1988) Jméno úspěšného divadelního a televizního scénaristy
slibovalo zaručený úspěch, nicméně výsledek byl problematický. Hra, která měla být určena
dětem, totiž obsahovala celou řadu nečitelných metafor a symbolů, a tedy pro dětského diváka
bylo představení složitě rozluštitelné. I proto se inscenace hrála jen 38krát. Složitá
symboličnost klaunových „špagátů“, jimiž jsou vlastně lidské nectnosti a ctnosti, stejně
komplikovaná metafora cirkusu – světa, jemuž vládne bezohledný krotitel - diktátor a jehož
„exotickými“ atrakcemi jsou převlečená domácí zvířata, a konečně i pedagogická názornost a
rozplizlost dialogů, v nichž nepříjemně působily nehurvínkovské vulgarismy- (Hurvínek:
„Šášula je do tý skřehotinky udělanej; je z ní na větvi; prostě ji žere jak penicilin..“), to už
bylo na jednu hru přespříliš.275 (Grym, P., 1988) Protože si autor, jak sám přiznal, nevěděl
rady se Spejblem, přivedl na svět pana Máničku, (hrál ho v sousedství loutek živý herec,
zpočátku hostující Jiří Sovák, pak Zdeněk Lepšík), který poněkud rozpačitě, poněkud
kantorsky s Hurvínkem a Máničkou konverzuje o tom, co je to láska.276 (Kirschnerová, D.,
2010)

divadlo“.Po studiu mu učarovala televize a profiluje se tedy především jako televizní režisér. S televizí začal spolupracovat již během studií
na FAMU a po studiích pro ni režíroval na 600 dramatických, hudebních a zábavných pořadů. Do povědomí malých diváků se v roce 1960
zapsal loutkovým seriálem „Jak šel Ferda do světa,“ natočeným podle legendární postavy Ferdy mravence od Ondřeje Sekory, a do srdcí
dospělých diváků legendárním seriálem „Tři chlapi v chalupě“, kterým nastartoval éru vynikajících TV seriálů, jejichž výčet vidíte vedle ve
filmografii. Mezi televizními diváky různých věkových skupin jen málo takových, komu jejich názvy nic neříkají.František Filip je vnímán
především jako režisér televizní, přesto jeho spolupráce s Barrandovem přinesla i v oblasti filmu díla, která si dobře pamatujeme - Řada jeho
prací získala mezinárodní ocenění a dočkala se příznivého ohlasu u diváků nejen doma, ale i v zahraničí.Na FAMU se režisér Filip vrátil v
roce 1990, jako profesor a jeho zkušenosti a mimořádnou schopnost zachytit lidský život v jeho kontrastech tak předal již řadě studentů
oboru filmové a televizní režie. Díla – Sňatky z rozumu -68, F.L.Věk -70, Bakaláři -71, Chalupáři -75, Ikarův pád -77, Cirkus Humberto –
88. Pro D S+H sepsal scénář ke hře Tajemství cirkusového klauna a jeho 7 špagátů – 66. - Československá filmová databáze
[online].[cit.2012-11-30]. František Filip.Dostupné z WWW: <http://www.csfd.cz/tvurce/2893-frantisek-filip/>.
273
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.215-216
274
Oldřich Kryštofek - (1922-1985) Básník, autor literatury pro děti. 1933–1941 Kryštofek studoval na klasickém Jiráskově
gymnáziu v Praze. Po maturitě (1941) se stal v rámci pracovního nasazení pomocným kresličem v Českomoravských strojírnách v Praze–
Libni. 1944 byl zatčen a vězněn na Pankráci, v Terezíně a v koncentračním táboře Flossenburg. Od 1945 byl redaktorem deníku Mladá
fronta (nejprve vedl oddělení reportáží, poté kulturní rubriku) a souběžně studoval pět semestrů na FF UK. 1949 začal pracovat ve
smíchovské Škodovce, zpočátku jako dělník, později jako redaktor závodního časopisu Škodovák. 1952–1953 působil v Čs. rozhlase, 1953–
1956 v Čs. televizi jako dramaturg redakce Televize dětem. 1956–1961 byl šéfredaktorem Pionýrských novin. 1961–1964 se věnoval pouze
literární tvorbě a publicistice, 1964–1969 byl vedoucím redaktorem Zrcadla kultury Čs. rozhlasu. Od 1945 Kryštofek aktivně působil
v pionýrském a mládežnickém hnutí, kde zastával řadu funkcí (mj. 1968–1969 předseda české rady Pionýra). Od 1969 nemohl oficiálně
publikovat, 1974 mu byl přiznán invalidní důchod. Přispíval do mnoha novin a časop.(MF, Kult.politika, Lit.noviny,Pionýr, Tvorba.,
Čsl.loutkář). Kromě dlouholeté součinnosti s dětským a mládežnickým vysíláním Čs. rozhlasu a Čs. televize jednorázově spolupracoval
s filmem .s Div.Viola jako scénárista spolupracoval v 70. letech, kdy nemohl z politických důvodů publikovat. Pro D S+H sepsal hru
Ostrovy zázraků -86. Jeho zájem o literaturu promítl také do mnoha recenzí v denním tisku, v nichž se zaměřoval zejména na dramatickou
tvorbu (značnou pozornost věnoval divadlu pro děti a mládež). - Slovník české literatury [online].[cit. 2012-10-02]. Oldřich
Kryštofek.Dostupné z WWW: <http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1055<.
275
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.216
276

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.36
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4.1.7

Amorosiáda aneb o lásce a jiných starostech světa

Zatímco

v Srdečných

metamorforách

hrdinové

inklinovali

k podstatným

společenským otázkám, například k otázce manipulace člověka člověkem, v Amorosiádě
(12.5.1966), v poeticko-satirickém pásmu pro dospělé Miloše Hakena a Miloše Kirschnera, se
Spejbl s Hurvínkem obracejí k intimnějším tématům, k otázkám vztahů mezi lidmi, k otázkám
lásky, sexu,přátelství,smíchu,výchovy,dospívání a rodiny. Základní poměr, který se tu
z různých úhlů řeší, je poměr jednotlivce a společnosti, vnitřní svět hrdiny a jeho postoj
k světu, ve kterém žije.277 (Grym, P., 1995)
Hurvínek: Já už tomu dočista nerozumím...
Spejbl: Dyť ti říkám, že láska není pro loutky. Ta je jen pro lidi.
Hurvínek: To voni si ji vymysleli?
Spejbl: Já nevím. Já při tom nebyl.
Hurvínek: A kdo při tom byl? – Hele,tatí, kdo při tom byl?
Spejbl: No, kdo...Podle jedněch Adam a Eva a podle druhejch Marx a Engels
(Ze hry Amorosiáda – 1966)278 ( Grym, P., 1990).
O pásmu vizuálních výstupů a předscénových dialogů vyšla řada kritických hodnocení
v novinách. V Lidové demokracii vyšel o hře Amorosiáda článek pod názvem „Večírek pro
labužníky“, v němž se autor pochvalně zmínil mimo jiné i o dokonalé loutkářské technice
herců: „Kdo dovede ocenit inteligenci, poezii, vtip a zároveň i jemné finesy vyspělého
loutkářského umění, přijde si na jeho. Kirschnerovy dialogy jsou vysoce inteligentní a
s adresnou zábavou nemalých satirických ambic, kdy populární loutky odkrývají dno
problémů s vtipem a smělostí, kterou by jim mohly závidět i větší scény.“ 279 (LD, Gm,
14.5.1966) (Grym, P., 1988) Svobodné slovo také vyzdvihlo hloubku a humornou náplň
Kirschnerových dialogů: „V sále to šumí smíchem...je to vtip inteligentní, pepřený typickou
277

GRYM, Pavel. Spejbl a Hurvínek aneb Sólo pro Josefa Skupu.1.vyd.Žďár nad Sázavou: Impreso Plus, 1995. 146 s. ISBN 8085835-20-7.s.106
278
GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.110
279
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.217
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filosofií obou světoznámých loutkových postaviček.“280 (Svobodné slovo, -ev-, 2.12.1969)kráceno S.R. (Grym,P.,1987). Amorosiáda se sice hrála pouze pětkrát, ale její čísla a dialogy
se staly na dlouhý čas základní náplní zájezdových pořadů. Na pražskou scénu se s několika
obměnami vrátila v roce 1969.281 (Grym,P.,1988)
5

Divadlo Spejbla a Hurvínka (Historie D S+H - 1966 –

1974)
„Mladá generace objevuje to, na co stará již zapomněla.“ (Johan W. Goethe)

Druhý tatínek Spejbla a
Hurvínka (1966 – 1996)

5.1

5.1.1

Politická hygiena kulturních činitelů

S účinností od 1. září 1966 skončilo ředitelské působení Dr. Oty Poppa. Do funkce
ředitele Divadla Spejbla a Hurvínka byl jmenován Miloš Kirschner. Konečně tedy mohl,
takřka po 15 letech interpretace Spejbla s Hurvínkem a 10 let po veřejném prohlášení za
Skupova nástupce, samostatně a s konečnou platností rozhodovat o postavách, s nimiž se už
dávno herecky ztotožnil.282 (Grym, P.,1988)
Komunistická byrokracie vykonávala kádrové283 pohovory284 na všech pracovištích
spojené s následnými čistkami285 i v ostatních sférách veřejného života. Tedy takřka přes noc
280

GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.30
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.217
282
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.218
283
„Prověřování byli vedoucí i jiní pracovníci vystaveni průběžně, plošné prověrky straníků (a posléze i nestraníků) probíhaly v
období, o něž se Vám jedná, po nástupu tzv. normalizace, tj. od konce roku 1969 cca do roku 1971, někde i déle. V rámci prověrek straníků
(tzv. výměna stranické legitimace) šlo v první fázi o setrvání v KSČ nebo naopak vyškrtnutí či vyloučení z jejích řad. To zpravidla mělo (ale
nemuselo) mít v dalších měsících až letech vliv na pracovní zařazení - tzn. v případě "vyškrtnutí" zpravidla ztrátu funkce či řídící pozice, v
případě "vyloučení" pak i ztrátu zaměstnání v dané instituci či v oboru, v některých případech pak nutnost vykonávat nekvalifikovanou,
manuální práci. Postup byl ale extrémně rozmanitý, závislý na mnoha politických, institucionálních i personálních faktorech, takže to, že
někdo zůstal v jeho funkci, ještě samo o sobě nemá žádnou výpovědní hodnotu.“ -SPURNÝ, Matěj.Dotaz k DP - Reifová Sabina - Prověrky
vedoucích činitelů v letech 1948-1989 [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz.24.4.2014 00:31 [cit. 2014-05-09]. Osobní
komunikace.
284
„Na všech místech byli vedoucí pracovníci posuzováni na začátku normalizace v letech 1969- 1970. Každý člen KSČ musel k
prověrkové komisi, která posoudila, zda může být prověřovaný člen KSČ dále jejím členem. Hodnotily se jeho politické postoje od ledna
1968 do dubna 1969. Pokud byl Kirschner členem KSČ, tak určitě musel jít, v tomto období 1969-1970, k prověrkové komisi. Pokud nebyl
členem KSČ, tak ale muselo být rovněž posuzováno, zda může jako nestraník zůstat na vedoucím místě. Tam je otázka, kam bylo Divadlo
Spejbla a Hurvínka začleněno, co bylo pro něj v rámci kulturní hierarchie nadřízeným orgánem. V tomto případě si ale myslím, že skutečně
neměla vládnoucí moc dělat nějakou změnu, ať by se Kirschner choval v roce 1968 jakýmkoliv způsobem. Divadlo Spejbla a Hurvínka bylo
281
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se vyměnilo více šéfů souborů, než bývalo jindy zvykem v celém desetiletí. Mnohdy samotní
zakladatelé souborů, obecně uznávané autority a v očích veřejnosti přirození umělečtí
vedoucí, museli z taktických důvodů ustoupit do pozadí a postoupit jejich post
„náhradníkovi“, většinou po domluvě s ním. Na druhou stranu v mnoha českých divadlech se
dlouholetým

soužitím

s totalitním

systémem

již

naučili

vyzkoušeným

obranným

mechanismům. I proto existovaly scény, kde drastické šéfovské výměny neproběhly vůbec
nebo až se značným zpožděním. Výjimečně stabilní šéfovské postavení,vyplývající z dobrého
projití stranickými prověrkami286 i z těžko zpochybnitelné popularity Spejbla a Hurvínka, si

velmi dobrým vývozním artiklem do zahraničí, včetně kapitalistických zemí. Divadlo bylo zdrojem příjmu zahraniční měny, a proto nebyl
důvod mu dělat nějaké potíže.“ - BEDNAŘÍK, Petr.Dotaz k DP - Reifová Sabina - Prověrky vedoucích činitelů v letech 1948-1989
[online].Message to:sabina.reifova@seznam.cz. 24.4.2014 14:50 [cit. 2014-05-09]. Osobní komunikace.
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„Během vlády KSČ probíhalo několik fází prověrek straníků (i nestranic.osob), spoj.s násled.vyhazovy z ved.míst, v příp.neprojití
jimi. Během Února 1948 se v rámci tzv. Akčních výborů, etablov.vláda na úrov.podnik., škol., řízen.straníky.V let.1948-50 prob.vlna
prověr.straníků i nestraníkům, na růz.úřadech byli prověř.zaměstnan.-prověrky trvaly několik měsíců, řada lidí ztrat.zaměstn.v rámci
Revoluční fáze prověrek.1.vlna prověr. - na FFUK -4.3.1948 – Akč.výb. Nár.fr-vylouč.reakč.profes.a student.,pro jejich akt.v 2/1948 – úč.na
demonstr.,post.k n.moci,2.vlna prověr.- 1948-49 – studijní prověrky- cílen.prověr.student.a učitel.SŠ a VŠ, jejich stud.výsled.a identif.s rež.vyhoz.10 tisíc.s.-f.3měs., k celostát.prověř.stát.institucí došlo část.i v r.50-58.,Liberalistické tendence ve společnosti roku 1956 byly
vyhodnoceny vedením KSČ jako nebezpečné. Reakcí byla tzv. kampaň proti revizionizmu. Na sklonku roku 1957 stranické vedení
připravovalo čistku. Cílem bylo preventivně zbavit státní a hospodářský aparát nebezpečných jedinců a nahradit je spolehlivými kádry z
dělnického prostředí. - výsl.byl.v r.1958 – v důsl.maďar.událostí z r.1956 – celostát.prověr.na někt.úřad., ministerst., projekt.podnik.(a trvala
až několik měs.do r.1970).1970 – po PJ – 2 fáze prověr.- výměna stranic.průkazek, zjišť.politic.přesvědč.obč -400 tis.neprošlo,a též
prov.pracov.polit.hodnoc.čin.běh.r.1968 s zapoj.do obn./vytv.normaliz.režim.Této prověrky se patrně zúčastnil také ředitel D S+H, a člen
KSČ od r. 51-52.Prověřován podle záznamu z Archivu bezpeč.složek Praha r.1983 v rámci tzv. Normalizační prověrky
komplex.hodnoc.pol.ang.prac.čin.-tyto prov.se kon.1x za 4 roky, a přetrvaly až přes rok 1989, tj.pád komunist.režimu, a převzetí moci
demokr.složek,kt.se stmelovaly k svobod.dialog.v rámc.Občan.fora -ustav. 19.11.1989 v Praze jako široká platforma občanských aktivit,
odmítajících totalitní komunistický režim a usilujících o obnovu politického pluralismu, demokracie a právního státu. „- CUHRA, Jaroslav.
Osobní rozhovor. Praha, 25.4.2014. a Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Hnutí občanské fórum.Dostupné z WWW:<
http://www.totalita.cz/vysvetlivky/of.php<.
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Podle zjištěných informací pamětníka Divadla S+H měl prý Miloš Kirschner coby vysoce postavený pracovník projít prověrkami
jako každý vysoce kvalifikovaný řídící člen podniků nebo kultur.institutů., prověřován měl být 27.1.1983, viz. Prověrkový spis STB o
Miloši Kirschnerovi z roku 1983 v příloze. - Příloha č.22 - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA),
materiály o Josefu Skupovi do roku 1990.Navíc se pamětník zmínil o Kirschnerově spolupráci se Státní tajnou bezpečností KSČ v letech
1952-55., kdy měl M.Kirschner údajně donášet policii informace na jeho nadřízeného Skupu. Kirschner byl po dobu života Skupy stále v
jeho stínu, a proto ho pak údajně Kirschner nenáviděl, že mu nepřenechal práva na divadlo, a odkazu se chopil s požehnáním nadřízených
složek: „Tak Miloš Kirschner nar. 16.3.1927 - 2.7.1996 měl přezdívku u StB "KÍRA FRANTIŠEK", evidence probíhala na OO-MV Praha
4.Pro Stb pracoval od druhé poloviny 50. let minulého století, svazek byl ale zničen, protože pro byl jejich spolupracovníkem i několik let po
realizaci = odstranění Skupy. Jinak by nedosáhl postu ředitele D S+H ! Jeho činnost - nelegální šíření letáků, jak jsem psal, proběhla v r.
1949, kdy byl studentem práv v Praze, byl ihned vyloučen a uvězněn, a taky odsouzen...v mezidobí sloužil na vojně u tzv. PTP = období října
1949- březen 1951, to nastoupil angažmá ve Skupově Divadle ... Za života prastrýce byl rok uměleckým ředitelem souboru (1954/1955),
řediteloval tam pak od roku 1966 ...Ta jeho kauza studenta je ale začleněna do kauzy s jiným hlavním jménem a dalšími, nemohu teď
ten nakopírovaný svazek najít, ale je k dispozici právě v Ústavu pro totalitní režimy pod signaturou 305 - 377 - 1 a na pracovišti Ve Struze 3
???, prostě budova -badatelna za Národním divadlem, případně něco může být na Siewietzově jak je VŠE.“ „Tento materiál byl byl službou
StB skartován, takže se konkrétní údaje nezachovaly, následovala pak další vývojová etapa, kde byl již za členství v KSČ Kirschner
připravován na funkci udělení mu postu trvalého ředitele Divadla Spejbla a Huvínka, které patřilo Hlavnímu městu Praze, zastoupeného
Magistrátem hl. města Prahy. V podstatě byl dobrovolně stranickým kádrem - a prověřován byl i v období tzv. normalizace, a funkci
dosazeného ředitele vykonával až do jeho smrti (1996 - dočkal se vlastně vydání ochranné známky - pozdějšího předmětu sporu s MÚSS v
Plzni, - kde jeho žádost bez souhlasu kohokoliv podal v r. 1994 k patentovému úřadu, a bylo mu vyhověno, také Mgr. Štáchová uspěla díky
tvrzením, že ad 1) pouze zdědila po jejím manželovi platnou ochrannou známku,a 2) posíleno tvrzeními, že autorem jsou řezbáři Karel a
Augustýn Nosek, a ad 3) využila existence diplomu uděleného v r. 1956 Divadlem S+H Karlu Kovalovi, bratranci paní Jiřiny Skupové, co se
neví, že byli spřízněni,a byli vázáni rodinnou smlouvou z r. 1921 ohledně jmen těch postaviček..., kde tedy Skupa přitakal, (symbolicky - o nic
mu už nešlo) k autorství jmen.. Agilnost pana Kirschnera byla ale patrná původně z jeho účastenství jako člena souboru, kde byl ve funkci
předsedy ZV KSČ, a jménem organizace se připojoval k návrhu na zestátnění Skupova divadla.“- SKUPA, Pavel.Vstup Miloše Kirschnera
do KSČ a do STB, a konec prověrek divadelních pracovníků [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz.22.4.2014 22: 10 [cit. 2014-0509]. Osobní komunikace. a SKUPA, Pavel. Skeny – část 1[ online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014 14:21[cit. 2014-0427]. Osobní komunikace. a SKUPA, Pavel. Ad předchozí email – dodatek [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014 15:26
[cit. 2014-04-27]. Osobní komunikace. a SKUPA, Pavel. Ad Kirschner [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014 16:02 [cit.
2014-04-27]. Osobní komunikace.
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od roku 1966 přes všechny změny režimu po tři desetiletí udržel Miloš Kirschner. 287 (Just,V.,
2010)
5.1.2

Pád krize, Miloš Kirschner a jeho nové pojetí hraní

Oproti Skupovi, který inklinoval více ke scénografické a režijně kompoziční práci, byl
Kirschner spíše dramaturgem a hercem jiného typu. Kirschnerovo herectví namísto Skupova
intuitivního a živelně komediálního přístupu se jevilo o poznání racionálněji a intelektuálněji.
To byla také příčina změny zaměření dialogů. Spejbl ustoupil od jeho nemotorných výkladů,
slovních hříček a Hurvínkova usvědčování z jeho nevědomosti, a přesunul se k závažnějším
společenským problémům. Také vztah obou hrdinů se proměnil – byl méně vyhrocený,
netoliko konfliktní, byl srdečnější a hlubší. S touto devízou Kirschner vstoupil na vedoucí
místo. Znatelně se mu podařilo překonat krizi a nabrat druhý dech. Jeho tým spolupracovníků
tvořili dramaturg J.A.Novotný,288 autor četných pantomim Miloš Haken, univerzálně
použitelný bratr Radko Haken, vynikající vodiči Miroslav Vomela a Bohuslav Šulc, vodičové
Spejbla a Hurvínka, dále vodič Máničky a jiných postav Luboš Homola, Zdeněk Lepšík a Jan
Klos.289 290 (Grym, P., 1988) V novém autorském složení J. A. Novotného a Zdeňka Lepšíka
vznikla divadelní hříčka Hurvínkovy čertoviny (30. září 1966). Pohádka byla inspirovaná
tradicí příběhů Josefa Lady,291 Františka Langra292 a Jana Drdy.293 Těžila z podobného
287

JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému. Praha: Academia, 2010., cit.str.107-108
Josef Alois Novotný – (1918-2005) – scénarista, dramaturg, začal studovat v roce 1938 srovnávací literaturu na FF UK a po
uzavření vysokých škol nacisty pracoval jako účetní praktikant, nakladatelský lektor a redaktor i jako dělník v ostravských dolech. Díky
spolužákovi z reálky Jiřímu Krejčíkovi se dostal v roce 1944 jako pomocná síla k Centralfilmu a scenáristicky se podílel na Krejčíkových
dokumentárních filmech. Po válce pokračoval ve studiích na FF UK u Václava Černého a působil jako dramaturg a scenárista na Barrandově,
kde opět spolupracoval především s Jiřím Krejčíkem. V roce 1948 byl z politických důvodů ze studií vyloučen a záhy byl propuštěn také ze
zaměstnání. Živil se jako scenárista na volné noze a zájem o dětskou literaturu jej přivedl k práci pro animovaný film. V 50. letech se v
hraném filmu uplatnil minimálně, zato velmi úspěšně, což dokládá scenáristický podíl na Zemanově slavném snímku Cesta do pravěku.
Počátkem 60. let se vrátil do pracovního poměru jako dramaturg, nejprve ve Štúdiu hraných filmov Bratislava–Koliba (1961-63), pak v
pražském Divadle Spejbla a Hurvínka (1963-69) a nakonec i ve FSB (1969-81). V této době spolupracoval se Zdeňkem Milerem na sériích
jeho kreslených filmů o Krtkovi a o Cvrčkovi. Byl také autorem řady nerealizovaných scénářů, několika her pro loutkové divadlo a pro
rozhlas i studií o výtvarném umění a filmu, jež publikoval např. v Kritickém měsíčníku, Filmových novinách, Filmu a době a Kinu. Jeho
osudy a názory přiblížil v televizním pořadu Terezy Brdečkové Ještě jsem tady (2003). V současné době se připravuje v NFA vydání jeho
kritických pamětí. - Filmová databáze [cit 2014-04-29].Josef Alois Novotný. Dostupné z WWW:<http://www.fdb.cz/lidi-zivotopisbiografie/32822-j-a-novotny.html<.
289
Jan Klos – 1941 - jedním z klíčových pedagogů katedry animace FAMU. Jeho nejvlastnějším oborem je animace loutkového
filmu. V tomto oboru je jedním z nejlepších světových animátorů. Jan Klos spolupracoval s předními českými režiséry animovaných filmů
jako jsou např. Břetislav Pojar, Jiří Barta, Vlasta Pospíšilová, Václav Bedřich, Ivan Renč a další. Na katedře animace působí od jejího
založení. Dílo (Zahrada-77,Dášenka -79,A je to ! -81,Jája a Pája -86,Broučci -95, Fimfárum -2002 - Filmová databáze [cit 2014-04-29].Jan
Klos. Dostupné z WWW:<http://www.fdb.cz/lidi/64475-jan-klos.html<.a
Filmová Akademie Múzických Umění (FAMU)
[online].[cit.2014-04-29]. Jan Klos.Dostupné z WWW: <http://www.famu.cz/katedry-a-pracoviste/katedra-animovane-tvorby-kat/vse-okat/pedagogove-katedry/>.
290
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.232-233
291
Josef Lada (1887-1957), ilustrátor - Dílo: O Mikešovi-71,O chytré kmotře lišce -83,Bubáci a hastrmani -99, Říkadla J.Lady2003 -Československá filmová databáze [online].[cit.2014-03-28].Josef Lada.Dostupné z WWW: < http://www.csfd.cz/tvurce/35406-joseflada/>.
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úsměvného humoru a nenásilné humanistické tendence. Uvnitř děje se prostupují pohádkový
a lidský svět, z čehož měla vzniknout demonstrace až dojemné shody mezi lidskými a
čertovskými rodičovskými starostmi. Tato parafráze her lidových loutkářů, neusilující o
modernost, pro značnou část kritiků nepředstavovala „žádné obohacení, ale jen nenáročný
oddechový kousek“, jak se o představení zmínil v Mladé frontě například Oldřich
Kryštofek.294 (O.K., Mladá fronta, 22.12.1966) (Grym, P.,1988)
Dojem nenáročnosti vzbuzovala také další dětská hra od Josefa Barchánka – Hurvínek
a kouzelná rachejtle (14. dubna 1967). Jakkoliv bylo představení výtvarně působivé, autorem
scény byl Zdeněk Juřena295 hra postrádala jakoukoliv hlubší myšlenku, a narozdíl od
předchozí Barchánkovy hry, pozbývala výchovného poslání. Navzdory této skutečnosti se tato
komedie pro její líbivou pestrost reprízovala dohromady 344krát.296 (Grym, P., 1988)
5.1.3

Na scénu vstupuje Mánička

Jaro 1967 přineslo jednu výraznou změnu – po 22 letech obětavé práce po boku Skupy
a Kirschnera, odešla hlavní interpretka Máničky Božena Weleková do důchodu. Weleková
nicméně za léta působení v divadle nezvládla vytvořit z postavy Máničky výraznou figuru.
Divadelní kritici ji dokonce označují pouze za roli epizodní, nezřetelnou a oproti Hurvínkově
292

František Langer ( 1888 - 1965 ) - č. dramatik a prozaik – Dílo: Velbloud uchem jehly (1923),Plukovník Švec (1928) ,Jízdní
hlídka
(1935)
-Libri
[online].[cit.2013-01-27].
František
Langer.
Dostupné
z WWW:<http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=8&name=LANGER+FRANTI%A9EK>.
293
Jan Drda -1915-1970 - č. prozaik a dramatik - Němá barikáda (1946) ,Hrátky s čertem (1946).,Dalskabáty, hříšná ves, aneb
Zapomenutý
čert
(1959)
Libri
[online].[cit.2013-01-27].
Jan
Drda.
Dostupné
z WWW:<http://www.libri.cz/databaze/kdo20/search.php?zp=4&name=DRDA+JAN>.
294
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.234
295
Zdeněk Juřena – (1923-1995) - prvním souborem, pro nějž mladý začínající Zd. Juřena připravil a realizoval několik výprav, byl
DO Sokola Kunratice, kde v té době bydlel. Vyučen prodavačem textilu, stal se propagačním výtvarníkem, občas zkoušel i scénografie.1950
udělal na žádost Miroslava Ryšavého pro jeho soubor Zelená liška první loutkářskou scénografii - Sůl nad zlato, kterou viděla LCH 1952.
Kromě 1 účasti v porotě Loutkářské Chrudimi a 1 výstavy figuruje jeho jméno u neuvěřitelných 28 inscenací LCH, pod nimiž je podepsán.
Proslavil se především na přelomu 50. a 60. let jeho spoluprací se souborem z Bystřice u Benešova, kde nejen navrhl 4 scénografie, ale i 2x
režíroval. Nejvíce scénografií - 17 - však realizoval v brněnské Jitřence. Spolupracoval také se soubory z Mlazic u Mělníka, Hořovic a
Ostravy i s pražským Kováčkem. Po 15 letech spolupráce s amatéry začal pracovat i na profesionálních loutkových scénách a
1966-84 byl šéfem výpravy v DIVADLE SPEJBLA A HURVÍNKA (více než 30 výprav). Viz. Tajemst.cirkus.klauna a jeho 7 špagát.- 66, H.a
kouzel.rachejtle .-67, H.na dobrou noc , Na řadě Dr. Spejbl, Amorosíáda II– 69, Dějiny k. Spejbl – 70, Past na H.- 71, Páně Spejbl.zálety do
min.-72, Mnoho povyku pro nic, H.sněhulák -73, Sp.vers.Dracula, To je něco pro H., H.mezi broučky -74, H. K narozeninám, H.strašidýlka 76, H.a dvanáct měs.-77, Galakoncert 78- 78, Ještě jeden Hurvínek?, H.diskotéka – 79, Cirk.Hurvajs, Gratulanti, do řady !- 80, V Praze je
blaze – 81, O fous.H. -82, H. K naroz.-83, Možná přijde i H.-86, Kaleidoskop86 – 87, ad. Pracoval i pro televizi a zahraniční soubory. Jako
scénograf vycházel spíše z grafického chápání linie než barvy, především však cítil a ctil jevištní prostor.
Vytvořil
plakáty
pro
LCH
1961
a
66.
195x,196x lektor dálkového školení ÚDLUT 197x člen poradního orgánu ÚKVČ (Kart. ÚKVČ 1972) Pracoval v souboru Pimprle Praha i
jako odborný poradce a aktivní člen SAL SČDO. 23. 3. 1995 mu bylo Za celoživotní práci uděleno Čestné uznání Matěje Kopeckého. České
amatérské
divadlo
[online].[cit.2012-09-26].
Zdeněk
Juřena.Dostupné
z WWW:<http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=2328>. a GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha:
Merkur, 1990. 247 s. s.218-225
296
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.235
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roli poměrně nedramatickou, jak nadnesl Karel Makonj297 v Čs.loutkáři (č.12/1967).298
(Grym,P.,1988) Mánička se stala prototypem přehnaně slušné, vykulené holčičky, která
s přihlouplým údivem přihrává neskonale přičinlivějšímu a dravějšímu Hurvínkovi. Dovede
Hurvínka nanejvýš s nedětsky mentorským tónem pokárat, že to či ono se nedělá, ale zároveň
se jím nechává vést, ponižovat a trápit.299 (Grym, P., 1988)
Význačná posila do týmu loutkoherců
S příchodem čerstvé absolventky loutkářské katedry DAMU a mimořádně talentované
herečky Heleny Štáchové,300 se měl profil Máničky proměnit k lepšímu. Na jaře roku 1967
Helena Štáchová301 převzala Máničku jako zosobněný archetyp beznadějné ustrnulosti a
ctižádostivě se rozhodla ji s pomocí nového šéfa výpravy Zdeňka Juřeny oživit. Tak Mánička
v duchu soudobé módy změnila účes i kostým, a ve shodě s její novou představitelkou

297

Karel Makonj - 1947 - Absolvent Katedry loutkářství DAMU – obor režie-dramaturgie 1970 Jmenován docentem KALD pro
obor Dramatická umění 2003, zástupcem vedoucího katedry KALD 2005, jmenován profesorem 2009. Zakladatel Vedeného divadla při
Státním divadelním studiu – Reduta (1968-1972), spoluzakladel Divadelní pouti v Praze na Střeleckém ostrově. Režisér a dramaturg
Naivního divadla v Liberci, Ústředního loutkového divadla v Praze, Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze, Středočeského loutkového divadla
na Kladně, Divadla dětí Alfa v Plzni, ředitel Divadla Minor (1990-1998). Pedagog katedry ALD 1976-1981, 1990-1991, od roku 2000
doposud. Pohostinské režie a pedagogická činnost v bývalé Jugoslávii, Dánsku, Polsku, Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a v Bosně a
Hercegovině. Autor knihy studií Od loutky k objektu, Pražská scéna 2007. Díla – režie – A. de Saint-Exupéry -Malý princ – 1975, F. Pocci:
„Popelka“, -76.J. Wolker – K. Makonj: „Knoflík pro štěstí“ -80, sborn.- K. Makonj: Od loutky k objektu (Pražská scéna, 2007) , ped.č. Úvod do estetiky loutkového divadla. Psal div.kritiky o divadle do Čsl.loutkáře. -Divadelní tvorba v netradičních
prostorech[online].[cit.2012-11-29].Karel Makonj.Dostupné z WWW: <http://www.umenimista.cz/pedagogove/prof-mga-karel-makonj/>. a
Divadelní
Akademie
Múzických
Umění
(DAMU)
[online].[cit.2012-11-29].Karel
Makonj.Dostupné
z WWW:
<http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-alternativniho-a-loutkoveho-divadla/pedagogove/prof-karel-makonj>.
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Helena Štáchová – (1944) – scénaristka, režisérka, loutkoherečka, po maturitě nastoupila do Divadla S+H jako elévka. Po roce
odešla studovat na Divadelní fakultu AMU. Po absolvování této vysoké školy se v roce 1966 stala členkou divadla. Po roce převzala od
Boženy Welekové interpretaci jedné z hlavních postav divadla – Máničky (Dobrý večer s Waldemarem -70, Na návštěvě u Spejbla a
Hurvínka – 72, Znovu u Spejbla a Hurvínka - 74, Dějiny k. Spejbl -84, která vznikla v roce 1930.) Na rozdíl od jejích dvou předchůdkyň
začala po boku M. Kirschnera, který se stal také jejím partnerem životním, s interpretací cizojazyčných textů (německy, rusky, španělsky,
italsky, anglicky, francouzsky, japonsky, čínsky). V roce 1971 pro ni M. Kirschner vytvořil novou postavu, která se okamžitě stala další z
kmenových postav divadla. Je jí paní Kateřina Hovorková. Mániččina bábinka. Tato postava dala H. Štáchové možnost rozšířit herecký part,
který navazuje na tradici, kdy jeden herec vytváří současně dvě typově a věkově odlišné postavy. H. Štáchová nepůsobí pouze v divadle, ale i
v rozhlase, dabingu, televizi a společně s Milošem Kirschnerem natočila nesčetně gramofonových desek, kazet, a nyní v této činnosti
pokračuje i s M. Kláskem při natáčení dalších CD a MC. Je autorkou scénářů pro divadlo, televizi, ale i zvukové nosiče. Napsala řadu her pro
dospělé i pro děti. Některé z nich se hrály i v cizojazyčných verzích po světě. Jeho hry režíruje a několik let se starala o profil divadla ve
funkci dramaturga. Po smrti Miloše Kirschnera (1996), byla jmenována do funkce ředitele divadla. Hry jí sehrané:EXPOrt 68, Na řadě
Dr.Spejbl – 69, Amorosiáda II – 69, Dějiny k. Spejbl -(70, 80,84), Past na H.-71,Mn.Sp.povyk.pro nic – 73, Sp.ver.Drac.-74, To je něco pro
H. ! -74, Hurv.mezi broučky – 74. 87, Katastr.v katastr. 0 – 77, H.diskotéka – 79, Z Prahy až do Monte Carla -80, V Prz. Je blaze -81, H. Na
šikm.ploše -83, H. A Přeslička – 84, Pohádky pro H.-85, Možná přijde i H. -86, Kaleidoskop86, Spejbl story 87, Vousy na mašličku – 89, ad.Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit 2013-09-03].V.I.P. Divadla Spejbla a Hurvínka – Helena
Štáchová.Dostupné
z WWW:<http://mujweb.cz/spejblhurvinek/cz/vip.html#stachova<.
a Československá
filmová
databáze [online].[cit.2012-1130].HelenaŠtáchová.Dostupné z WWW: <http://www.csfd.cz/tvurce/33707-helena-stachova/>buk a KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a
Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.přední přebal knihy a Příloha č. 24 Helena Štáchová (1966- současnost) -interpretka Máničky (19 67- souč.) a paní Kateřiny/bábinky (1971-souč.) - ŠTÁCHOVÁ, Helena.
Život na nitích. Praha: Tvarohová – Kolář, 2005. 298 s. ISBN 80-86738-07-8.
301
Helena Štáchová mohla být dobrou učitelkou, ovšem utekla k umění. Napsala 7 knih a 52 scénářů, 7 her pro dospělé, 6 pro děti,
získala 32 zlatých, 24 platinových, 1 multiplatinovou a diamantovou desku. - Český rozhlas [online].[cit.2013-06-14].Helena Štáchová ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW: <http://www.rozhlas.cz/kraje/tandem/_zprava/1441696>.
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přibrala výrazné brýle.302 Zživotněla nejen ve zjevu, ale také v pohybu, (už pouze nestála,
necupitala), a hlasově (moderní hlasovou interpretací). Čekalo se, kdy se jí dostane též širšího
hereckého prostoru, což byla výzva pro autory. Skutečnost, že postava Máničky působila
oproti Spejblovi a Hurvínkovi zastarale si uvědomovali autoři, kteří to řešili tím, že pro ni
psali méně. Jestliže se v jejich hrách objevila, omezoval se její herecký part zpravidla na
smích, pláč a žasnutí.303 (Grym, P., 1988)
K převzetí role Máničky po Boženě Welekové Helena Štáchová pravila:
Helena Štáchová: „Poznenáhlu jsem si však hledala a vytvářela svůj vlastní styl.
Pokoušela jsem se z Máničky vytvořit holčičku, která by byla v chápání a sympatiích blízká
těm dnešním, které jsou sice i v našem věku létání na Měsíc v něčem stále stejné, ale
v ostatních projevech daleko realističtější a vyspělejší než ony dívenky, které se tak lišily od
jeho klukovských kamarádů a říkaly „Rukulíbám!“, když odhopkaly k jejich matince pro
bábovku.“ A potvrdila: „Můj zprvu trošku rezervovaný vztah k Máničce se měnil právě tak,
jak se to mnohdy stává i s lidmi, které poznáváme důvěrněji a se kterými prožíváme dobré i
zlé.304“ (Grym,P.,1986)
Po dobu 25 let šlo pozorovat, jak se Mánička v podání Heleny Štáchové proměňovala,
jak ztrácela z její dřívější jednostranné vykulenosti a abnormality ve slovním projevu, jak
nabývala na rozhodnosti a smělosti, a přibližovala se tak současným, už mnohem
samostatnějším dívenkám. Tedy se stalo, že tato kdysi tak poslušná vykonavatelka
Hurvínkových potřeštěných nápadů, se vymanila z jeho područí, a nyní Hurvínkovi dávala
dokonce za vyučenou a ujímala se sama iniciativy.305 (Grym,P.,1995)
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Příloha č.24 - Současná podoba loutek -Spejbla,Hurvínka, Máničky, paní Kateřiny a psa Žeryka od 70.let - Prague-stay
[online].[cit. 2014-06-13].Divadlo Spejbla a Hurvínka | Rodinka .Dostupné z WWW:<http://cz.prague-stay.com/lifestyle/clanek/882divadlo-spejbla-a-hurvinka/#PhotoSwipe1406762137051<.
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.237
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GRYM, Pavel. Spejblův magazín: Stati – vzpomínky – dokumenty. Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1986. 94 s. s.74
GRYM, Pavel. Spejbl a Hurvínek aneb Sólo pro Josefa Skupu.1.vyd.Žďár nad Sázavou: Impreso Plus, 1995. 146 s. ISBN 8085835-20-7.s.109
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5.1.4

Transatlantické putování, Divadlo S+H reprezentuje vlast na EXPO 67
v Montrealu

Roku 1967 hostovalo divadlo nejen v NDR, ale vydalo se také přes moře do zemí
vzdálenějších, kde doposud Spejbl s Hurvínkem zůstávali neznámí. Soubor vycestoval na
doposud nejdelší zájezd v historii – do Norska, Kanady, USA, Egyptské, (tehdy Sjednocené)
arabské republiky, a do Indie. I z těchto zemí si přivezlo vavříny uznání a vykonalo velký kus
dobré kulturně politické práce. Nicméně ne vždy výjezdy probíhaly zcela hladce. 306 (Grym,
P., 1988) V případě zájezdu307 do Kanady a USA, který byl motivován vystoupením divadla
na festivalech ve Waterloo v Ontariu a ve Washingtonu, a rovněž reprezentací308 naší vlasti na
Světové výstavě v Montrealu,309došlo k výjezdním a organizačním komplikacím ze strany
československých úřadů. Z důvodu zamítnutí poskytnutí subvence310 souboru, muselo divadlo
cestu uskutečnit na vlastní náklady311 jako soukromou cestu o 10 lidech. I přesto byla ze
strany příslušných institucí vznesena otázka „jak chtějí soukromníci kompenzovat

306

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.238
Zájezdové turné po Americe proběhlo v letních měsích roku 1967 – ve dnech 3.-7.7.1967 se D S+H zúčastnilo s vystoupením na
festivalu amerických loutkářů ve Waterloo, na Expu 67 v Montrealu vystoupilo v obd.od 17.- 21.7. v gala předst.pro zvané hosty, a od 21.75.8.1967 ,vystoupilo v rámci festivalu ve Washingtonu D.C. v USA, pořádaného pod záštitou Smithsonian Institution., kde prezent. cel.26
předst repertoár.průřez.až po Amorosiád.,a kt.zhlédl.26 tis.div..Předběžná kalkulace zájezdu činila 10 tis.kan.dolar. na 10 vyst.členů soub.
Pořadatel zájezd.hud.agentura Pragokoncert vyjednal.jako finanční náhradu natočení 6ti 30min. pořad.pro barev.kanad.tv., se
smlouv.stanov.původ.na 6 tis.dol.. Při jednání v Prz.se zástup.Radio Canada byla Kirschner.osob.přičiněn.zvýšena finanč.dohoda na 7800
dolar.Riziko ztrátov.se tak snížil.na minim. Divadlo se vrátilo s fin.bilancí 90 dol.na osob, s tím, že posled. 10 dní byli divad.odkázáni na
sebe. Po zaplac.Pragokoncertu přísl.procent zůst.div. 41,96 dol. Tento fin.výsled.zanesl Kirschner k amortizaci použ.div.fondu a loutek, kt.si
„Skupovci“ vydělávali v Americe řediteli NVP.- TRAGER, Jiří.: Amerika objevuje Spejbla a Hurvínka – Soukromá komerční
cesta.Divadelní noviny.Praha: Svaz československých divadelních umělců, 13.9.1967, roč.11,č.2, s. 8-8. s.8
308
N.N.: Dvacet milionů prošlo branami EXPO 67.Rudé právo.Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,13.7.1967,roč.23,č.191 (Právo
lidu ročník 70),s.1-6. ISSN 0032-6569.a N.N.: Světem kultury a umění. Rudé právo.Praha: Orgán Ústředního výboru
KSČ,13.7.1967,roč.47,č.191(Právo lidu ročník 70),s.2-8. ISSN 0032-6569.
309
Příloha č.24 - V létě 1967 Helena Štáchová a Miloš Kirschner reprezentovali vlast na Světové výstavě EXPO67 v Montrealu,
Canada, kde odehráli velice úspěšné výstupy Spejbla a Hurvínka v čsl.reprezantačním pavilonu, a kde natočili televizní pořad pro místní
televizi.
- Ebay [cit 2014-04-29].EXPO67 MONTREAL, PLACE DES NATIONS, OPEN-AIR THEATRE.Dostupné
z WWW:<http://www.ebay.de/itm/EXPO67-MONTREAL-PLACE-DES-NATIONS-OPEN-AIRTHEATRE/261540516665?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%
3D20131017132637%26meid%3D8644427144313415436%26pid%3D100033%26prg%3D20131017132637%26rk%3D1%26rkt%3D4%26
sd%3D261540516665<.
310
Zřizovatel divadla Pražský magistrát nechtěl tuto cestu podpořit a financovat, a tak Miloši Kirschnerovi nezbylo, než tuto cestu
podniknout na vlastní riziko – tedy, že by případný krach musel uhradit z jeho. Kirschnerovi se však podařilo zajistit natočení 6
půlhodinových filmů o D S+H pro kanadskou TV, a tak z honoráře za tuto produkci pokryl veškeré náklady s cestou spojené. Divadlo se
pak vrátilo s úspěchem domů a Magistrát se k němu hrdě hlásil. -KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Doplňující otázky k DP - Spejbl a Hurvínek
jako kulturně-společenský fenomén v českém mediálním obrazu [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 3.dubna 2014 11:39 [cit.
2014-04-20]. Osobní komunikace.
311
Miloš Kirschner:„Uvědomuji si, že mi nikdo v souč.době takov.zájezd nepovolí, a tak docház.k rozhod.: odesílám dopis na KS
NVP k rukám ředitele M.Krejčího, v němž žádám o povolení zájezdu s tím, že navenek budeme vystupovat jako „ústav“, interně však že jde o
„prázdninovou“ účast 10 dobrovolníků,kt.zájezdu bez jakýchkoliv nároků věn.jejich dovolen.,přičemž podst.závaz.., vydělat si sami na sebe,
a z takto získ.výdělku uhradi.všech.výdaj.spoj.s cestou a pobyt.v Kanad.a USA.“ - TRAGER, Jiří.: Amerika objevuje Spejbla a Hurvínka –
Soukromá komerční cesta.Divadelní noviny.Praha: Svaz československých divadelních umělců, 13.9.1967, roč.11,č.2, s. 8-8. s.8
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opotřebování šateček na zapůjčených loutkách, které jsou majetkem magistrátu.312“
(Kirschnerová, D., 2010). Miloš Kirschner vzal tehdy veškeré finanční riziko313 na něj. Zájezd
se nakonec podařilo realizovat, protože výdaje byly z velké části pokryty honorářem za
natočení šesti půlhodinových programů pro kanadskou televizi. Během Světové výstavy Expo
67 bylo na kanadském území odehráno 18 představení v československém reprezentačním
pavilonu a též na ostrově La Ronde. Posléze soubor odletěl do USA, kde hrál v prestižním
washingtonském Smithsonian Institution. Zde se uskutečnilo 22 vystoupení, a jeho sál
s kapacitou 1000 návštěvníků byl zcela zaplněn. Současně bylo také natočeno oněch 6
dohodnutých televizních pořadů. Dobrodružství, ke kterému se Miloš Kirschner odhodlal,
nakonec dobře dopadlo. Při návratu na pražské letiště přivítali úspěšné divadlo za přítomnosti
televizních kamer právě ti političtí činitelé, kteří odjezdu D S+H bránili.314 (Kirschnerová, D.,
2010) O kulturně politickém významu cesty do zemí, kde české divadelní soubory příliš často
nevystupují, se nehovořilo. O malém dobrodružství, které nakonec dobře skončilo, se Miloš
Kirschner svěřil v interview -„Amerika objevuje Spejbla a Hurvínka“ Josefu Tragrovi.315
(Divadelní noviny č.2/1967) (Grym,P.,1988)
5.1.5

Návrat osvědčených témat

Co se týká premiér, na jevišti divadla v roce 1968, došlo k jisté odmlce. Dostatečnou
provozní zásobu představovaly původně uváděné hry – Amorosiáda, Hurvínkovy čertoviny a
Barchánkova fantastická pohádka. V divadle tomto roce probíhala důkladná přestavba
Hasičského domu. Soubor byl tak nucen trávit celé měsíce na mimopražských zájezdech. I o
reprízovaná představení byl však obrovský zájem, a tak soubor odehrával vystoupení do
vyčerpání sil. Dokonce bylo dosaženo rekordního počtu repríz některých dětských her. Jako
jediná premiéra byla v lednu 1968 uvedena dvojí verze zájezdového pořadu pro děti a ve

312

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.39
313
Kirschnerovi cestu do Ameriky nakonec z NVP povolili. Kirschner: „Ano. Zavolali mě . A pak jsem poznal, že k zklamání dojde
vždycky tam, kde dojde ke konflikt.iluzí s racion., je-li emocion.potiklad.racionál.,že ještě zdaleka se člověk nemůže říd.podle
jist.Ad.Mickiewicze, že totiž: „Cit a víra znamená víc pro mě, než mudřec sklem a okem vidí“.A tak jsem se stal podnikatelem proti své vůli,
neboť mi byla povolena soukrom.komerč.cesta s tím, že div.nevzniknou žádn.nákl.,a že za všecko, co vezeme s sebou, nesu hmot.odpověd.
Zapomnělo se – koneč.jako vždyc.-hovoř.o tom, co z toho bude, ( s prominut., naším přičiněn.) za efekt (bohuž.jenom morální.)“ -TRAGER,
Jiří.: Amerika objevuje Spejbla a Hurvínka – Soukromá komerční cesta.Divadelní noviny.Praha: Svaz československých divadelních umělců,
13.9.1967, roč.11,č.2, s. 8-8. s.8
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.39
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večerní verzi pro dospělého diváka s podtitulem EXPOrt 68, nabízející k zhlédnutí tradiční
souhrn novějších, ale i starších čísel s konferencí S+H. Premiérovou odmlku divadlo
kompenzovalo na přelomu sezony let 1968/69, kdy v nově zrekonstruovaném divadle, uvedlo
2 novinky pro děti – částečně pozměněnou verzi Amorosiády a novou variantu zájezdového
pořadu, určeného pro NDR a NSR.316 (Grym,P.,1988)

S+H a němé divadlo

5.2

Jako „nepovedený pokus“, tak označila Večerní Praha nově vzniklé pásmo Miloše
Kirschnera a Miloše Hakena, nesoucí název – Hurvínkovi na dobrou noc (3.května 1969).
Redaktorovi daného listu se nelíbilo, že se ve hře opakovaly výjevy z jiných her, určených pro
dospělé, (ze Srdečných metamorfór a Cirkusu v divadle). Vadilo mu též rámování představení
průběžnými dialogy Spejbla a Hurvínka, v dešti uvězněných v domě a filozofujících na dětské
úrovni, pro ukrácení chvíle, o různých věcech. I přes vyslovení kritiky si hra zachovala přízeň
obecenstva a dosáhla slušného ohlasu. Osvědčily se jak Hakenovy pantomimické svěží etudy,
tak kvalitní autorský text Miloše Kirschnera.V tentýž den byl uveden i Kaleidoskop S+H pro
dospělé jako jeden z dalších užitkových provozních titulů, již osvědčený a prověřený léty a
tradicí.317 (Večerní Praha, ev, 3.11.1969) (Grym, P., 1988)

Pohádka trochu jinak

5.3

Na podzim roku 1969 se do divadla vrátil František Nepil,318 který po jeho nepříliš
šťastné prvotině, představil pohádkovou hru - Na řadě dr.Spejbl (26. září 1969). O mnoho let
později byla hra natočena pod názvem Hurvínek a drak také na gramofonovou desku.
Groteskní příběh stavěl na hlavu tradiční pohádkové schéma. Vtipné dialogy a hra s pojmy
byly dovedeny do absurdity. Spejbl se představil v roli lékaře, Hurvínek coby jeho komisní,
nevrlá sestřička. Oba se pak snažili ochránit draka před nabroušenou, vřeštící a pánovitou
princeznou Furienou, kterou hlasově ztvárnila Helena Štáchová, a která tak projevila
316

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.237- 239
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.239
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František Nepil ( 1929 -1995) - autor populárních rozhlasových relací, prozaik, tvůrce pohádkových příběhů pro děti, v 70. letech
napsal tři desítky textů k dětským scénkám dvojice Spejbl a Hurvínek a upravil jeho dramatickou pohádku Hurvínek a drak (1977), Hurvínek
a drak (1984 Supraphon; 2004), Hurvínek trochu zlobí (1996, nahrávky z let 1969, 1970, 1978, Legrácky a drobničky ze Spejblovy mošničky
(1998, nahrávky z r. 1968, 1970, 1972, 1972); Hurvínek skloňuje kočku (1999, nahrávky z let 1976-1979), Hurvínkovi k narozeninám (2006,
nahrávky z let 1968, 1988) - Slovník české literatury [online].[cit. 2012-11-15].František Nepil.Dostupné z WWW:
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=609<.
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schopnost hrát i odlišné charakterové roviny než jen uvzdychanou a ufňukanou Máničku.
Podle přispěvatele Čsl. loutkáře Oldřicha Kryštofka, představení ubližovalo spojení klasicky
motivované pohádky s moderními, podle Kryštofka, anachronickými rekvizitami, (viz.
zdravotní středisko), ačkoliv podobnou symbiózou klasických a moderních prvků se už v té
době

vyznačovala

většina

pohádek.319

televizních

(O.

Kryštofek,

Čs.loutkář

č.1/1970)(Grym,P., 1988), ( Kirschnerová, D., 2010)

Opožděná chvála lásky

5.4

O 3 týdny později – 16.října 1969 – se na scénu vrátila Amorosiáda II, částečně
pozměněná ve výběru dialogů. Změna se projevila také v tom, že zde byl dán větší prostor
postavě Máničky. Mohla tak daleko aktivněji a bezprostředněji na předscéně promluvit
k divákovi. Inscenace se od původní příliš nelišila. Změnil se však názor Oldřicha Kryštofka,
který v první verzi viděl lepší estrádní pásmo. V té druhé naopak vyzvedl Kirschnerovy
dialogy, doplněné o jeden z dílny Augustina Kneifela.320 (Grym, P., 1988)

Scénáristická kolize

5.5

Situace nebyla právě jednoduchá. Dramaturgie se ocitla opět v kritickém stavu. Na jaře
toho roku (1969) odešel z divadla J. A. Novotný, který po sobě zanechal 2 rozepsané autorské
texty a dramaturgicky nedokončenou hru A. Kneifela. Za takových podmínek v divadle
začínal nový režisér a dramaturgický suplent Jiří Kubíček.321 (Kirschnerová, D., 2010)

Technologické proměny
v koloběhu času

5.6

Za čtvrtstoletí jeho poválečné činnosti prošlo Divadlo Spejbla a Hurvínka pronikavou
změnou v technologii představení. Kromě nezdolně zachovávané tradice marionetářské, si
Divadlo S+H vyzkoušelo odlišné metody loutkoherectví, jako jsou například maňásci nebo
stínohra, v éře Salamandru potom princip černého divadla. Došlo i na loutky krosnové,
319

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.240-241 a KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a
Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.39-40
320
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.241
321

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.40
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tyčové322 i plošné a filmové dotáčky. Jevištní prostor se podle záměru režiséra a výtvarníka
rozšiřoval, tradiční kukátko bylo oživováno pojízdnými vozy. Stále se však dbalo, aby byla
zachována iluzivnost představení v duchu Skupova odkazu. Ta často nebyla dodržována
v hrách pro dospělé. Následovali herci na předscéně, aby tak společně s loutkami navázali
přímý dialog.323 (Grym, P.,1988)

Dějiny kontra Spejbl – trefa
do černého

5.7

Připravovaná hra pro dospělé „Dějiny kontra Spejbl“324 (13.května 1970) byla
zamýšlena v jejím řešení jako ojedinělý koncept. Publikum mělo díky atypickému
technologickému a výtvarnému řešení loutek možnost sledovat loutkoherce při „práci“. Byla
to však herecká bravura a vodičské mistrovství, co upoutávalo pozornost především. Hra se
rodila plných 5 let, a po neshodách mezi dramaturgem Novotným a autorem Kneifelem, se
konečné úpravy textu ujal Miloš Kirschner.325 (Kirschnerová, D., 2010) Hra se zrodila
z inspirace autorova úmyslu ukázat v poněkud neuctivém světle několik světových velikánů, a
se znepokojením se pozastavit nad osudem dobrých myšlenek, nad jejich zneužitím proti
lidstvu.326(Grym,P.,1988). Hra byla díky nedávnému zásahu spřátelených vojsk až bolestně
aktuální. Za mnohé odkazy na ne právě optimistickou současnost připomeňme dialog Césara a
Kleopatry, který s jeho armádou přichází „zcivilizovat“ Egypt. Hra byla premiérově uvedena
na IV.Skupově Plzni,327 kde získala i Skupovu cenu. Kvůli zásahu cenzury328 však byla krátce
poté zákázána. Všechny historické postavy promlouvaly hlasy Heleny Štáchové a Miloše
322

Tyčové loutky-loutka je nošena jako prapor. Hlava a ruce jsou upevněny na tyči.- Magisterská diplomová práce [online].[cit.
2011-12-21].Výukové divadlo (učební pomůcka pro děti),Bc.Eva Klíčová, Učitelství pro střední školy,Katedra výtvarné výchovy,
Pedagogická
fakulta,
Masarykova
univerzita,
Brno,
2011.
Dostupné
z WWW:
<http://is.muni.cz/th/237068/pedf_m/Vyukove_divadlo_tlcjs.txt <s.23
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.250
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Příloha č. 24 - Dějiny kontra Spejbl – (1970) - A.Kneifel - se staly historicky nejúspěšnějším recitálem H.Štáchové a
M.Kirschnera. Hra byla oceněna Skupovou cenou (1970) a patří do zlatého fondu D S+H. Humorně převyprávěné dějiny lidstva byly
uvedeny v repríze r.1980 a poté zfilmovány do televizní podoby (1984,r.Ivo Paukert) – Snímek zachycuje H.Štáchovou jako Kleopatru a
M.Kirschnera jako Caesara v předscénovém výstupu. - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.40
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.250
Skupova Plzeň - nejstarší profesionální divadelní festival v České republice (respektive v Československu). Poprvé se uskutečnila
v r. 1967 jako slavnostní akce k dvojímu výročí Josefa Skupy., soutěžní přehlídka českého profesionálního loutkářství, soutěžní inscenace
posuzuje domácí či mezinárodní odborná porota, která uděluje individuální ceny - Divadlo Alfa [online].[cit.2012-11-15].Skupova
Plzeň.Dostupné z WWW:<http://www.divadloalfa.cz/skupova-plzen/index.php/o-festivalu-2>.
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Po několika reprízách tehdy neušla bdícím cenzorům a byla zakázána. Možná proto, že se v ní Spejbl snaží skeptického synka
přesvědčit o vyšším smyslu dějin, což se mu dost dobře nemůže podařit, jelikož dějiny se proti lidstvu i Spejblovi zákeřně spikly. -Kultura.cz
[online].[cit. 2014-05-03]. Divadlo Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW: <http://www.kultura.cz/profil/254-divadlo-spejbla-a-hurvinka/<.
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Kirschnera. Šlo o vskutku herecký koncert. Inscenace se řadí do zlatého fondu divadla.329
(Kirschnerová, D., 2010) „Provedením je to herecký koncert Miloše Kirschnera, který je zde
umělcem všestranných a výjimečných hereckých možností. Kromě dialogů S+H, vodí a mluví
v každém obraze další, třetí postavu - (Palubos, Caesar,Svatopluk, Stručný stařík, Galileo
Galilei, vynálezce Veverka) – každá z těchto postav je ztvárněna jiným, výtvarně osobitým
způsobem.“330 ( LD, 27.1. 1971, Jana Kühnelová – kráceno S.R.) (Grym, P., 1987)
„Po mnoha letech se podařilo získat divadelně i myšlenkově nový text, plný humoru,
satirických šlehů i společenské angažovanosti.“331 (Dr.Miroslav Česal,332 Čsl.loutkář, č.8 9/1970, Recenze ze Skupovy Plzně – kráceno S.R.) (Grym,P., 1988)
5.7.1

Projevy uznání pro Dějiny kontra Spejbl

Kneifelova hra se po zaslouženém ocenění na první loutkářské přehlídce v Plzni znovu
vrátila do repertoáru ještě o 10 let později, a v roce 1985 našla ve zkrácené verzi místo i na
televizní obrazovce; i to bylo známkou jejích mimořádných kvalit, autorských i hereckých.333
(Grym,P., 1988)
„Skupovu cenu 1970 v hodnotě 20 000 Kčs navrhuje porota udělit Divadlu Spejbla a
Hurvínka z Prahy za inscenaci původní hry Augustina Kneifela Dějiny kontra Spejbl. Porota
ocenila nejen vysokou profesionální úroveň představení a nápadité využití neotřelých
výrazových prostředků, ale hodnotí inscenaci také jako společensky angažovaný pokus
vyjádřit alegorií dějinných srovnání touhu prostého člověka po míru.334“ (Grym, P., 1990)
(Z vyjádření odborné poroty soutěžní přehlídky Skupova Plzeň 1970)

Spejbl a Hurvínek
rozesmívají televizní diváky

5.8
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.41
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Miroslav Česal – 1926-2004 - čes. div. kritik a teoretik, docent loutkářské dramaturgie, divadelní kritik a publicista, loutkové hry
a spisy z oboru. Dílo -Živý herec na loutkovém divadle -83, Kapitoly z historie českého loutkového divadla – 84 a 87, Kapitoly z historie
českého loutkového divadla a české školy herectví s loutkou -1988/92,Úvahy o loutkářské dramaturgii -91. Přispíval do Čsl.loutkáře jeho
kritikami.- Městská knihovna v Praze [online].[cit. 2013-01-05].Miroslav Česal.Dostupné z WWW: <http://search.mlp.cz/cz/osoba/cesalmiroslav/39664/#/ak_od=key-eq:39664&ak_o=key-eq:39664>.
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Na přelomu sezony 1970/71 divadlo zorganizovalo čtyři dlouhotrvající zájezdy, (2x do
NDR a 2x do NSR), takže mu nezbyl čas na přípravu nových premiér. Na jaře 1971 zajelo
divadlo také na loutkářský festival do Vídně. Celkem během zájezdového turné divadlo
uvedlo na 200 představení. Ve spolupráci s režisérkou Libuší Koutnou335 došlo k vzniku
populárního 13-ti dílného televizního večerníčku pro Československou televizi – Na návštěvě
u Spejbla a Hurvínka,336 který byl s velkým ohlasem vysílán už v lednu 1972 a byl i
několikrát reprízován. Jeho autoři Miloš Kirschner a Jiří Kubíček337 do 13 příběhů vložili
typické rozepře, rozmluvy a drobné nesnáze, kterým musí 2 hrdinové čelit.338 (Grym,P.,1988)

Zrod „Bábinky“

5.9

A pak přišlo září 1971, na které Helena Štáchová vzpomíná v její knize takto: „Abych to
neměla tak jednoduché, postarala jsem se, abych stejně jako Miloš mohla i já hrát současně
dvě osoby. Záviděla jsem mu možnost jeho herecké ekvilibristiky, kdy „na jedna ústa“ hraje
dialog mezi dvěma charakterově, hlasově i věkově odlišnými postavami. Navíc se mi zdálo, že
v dialozích divadla chybí ženská problematika a ženský úhel pohledu na svět. A také mi bylo
líto Máničky, které na rozdíl od Hurvínka chybělo rodinné zázemí. S Milošem jsme tedy
vymysleli postavu Mániččiny bábinky Kateřiny Hovorkové.339“ (Štáchová, H., 2005)
Paní Kateřina neboli bábinka340 představuje v dětských hrách poněkud potrhlou, i když
v jádru dobrosrdečnou pedagogickou autoritu; v hrách pro dospělé vystupují podle potřeby
příběhu i některé negativní rysy jejího charakteru, jakási staropanenská poťouchlost a
335

Libuše Koutná – naroz.neznám. - režisérka, scénáristka večerníčku Káťa a Škubánek (1982-1993/1982-1994) (a autorka námětu
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Paní Kateřina Hovorková/bábinka - v roce 1971 ji podle návrhu Zdeňka Juřeny vyřezal Ivan Moravec. Defi nitivní podobu
dostala až po jejím prvním vstupu na scénu, po premiéře hry „Past na Hurvínka“ (12. září 1971 v Pardubicích). Vznikla z iniciativy Heleny
Štáchové a autorského podílu Miloše Kirschnera jako ženský protějšek Spejbla. Spolu s Máničkou tvoří herecké protihráče S+H. Obě ženské
role interpretuje Helena Štáchová. Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit 2013-09-03].Loutky -paní Kateřina Hovorková alias bábinka. Dostupné
z WWW:< http://www.spejbl-hurvinek.cz/o-nas/loutky <..
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omezená vychytralost.341 (Grym, P., 1986) Štáchová Kateřinu obdařila drsně zabarveným
altovým hlasem, sklonem k hysterii, pedanticky laděnou dobrosrdečností a jistou potrhlostí
v rytmu řeči.342 (Kirschnerová, D., 2010) Zcela poprvé se paní Kateřina (bábinka) představila
ve hře Vladimíra Straky a Miloše Kirschnera, uvedené poprvé 12. září 1971 v Pardubicích
s názvem – Past na Hurvínka.343 (Grym, P.,1988)
Z redakce Čsl. Loutkáře Kryštofek vytkl této dětské hře příliš zřetelný pedagogický
záměr. Jenže ten byl od počátku vůdčím dějovým motivem celé hry. Spejbl s bábinkou se tu
rozhodnou potrestat toulavého Hurvínka tak, že se bábinka převlékne za lupiče a odnese
Hurvínkovy hračky. Hurvínek lest prokoukne a vypraví se s Máničkou do školy, kde jsou
hračky uloženy. Do hry se ale zaplete skutečný lupič, (nebezpečně podobný bábince), a tak
dochází k řadě komických, ba i dramatických omylů a zápletek. Hurvínek se vyleká a
nakonec uznává právo být potrestán.344 (O. K., Čsl.loutkář, č.11/1971) (Grym, P., 1988) Pocta
náležela také Zdeňku Juřenovi, výtvarníkovi, který dal Kateřině její fyzickou i technologickou
podobu. Při prvních reprízách Pasti na Hurvínka byla ještě bábinka mondénní dámou
s velkými brýlemi a v kalhotovém kostýmu, typ intelektuálky. Tato vnější podoba ale plně
neodpovídala představě zamýšleného typu. Po několika reprízách se proměnila v potrhlou
osůbku, trochu staromódního střihu, v jemně pruhovaném kostýmku, se špičatým, ohrnutým
nosíkem, kantorským drdůlkem a mírně vyjevenou tváří se stopkovitýma očima, která lépe
odpovídala jejímu takřka stálému znepokojenému údivu, že se v životě vše neodehrává přesně
podle osnov.345 (Kirschnerová,D.,2010) Hra se hrála přes 2 roky doma i v cizině. Byla tedy
úspěšnou.346 (Grym,P.,1986)

Zmoudření Máničky

5.10

Pod značkou G+J+K (Pavel Grym, Zdeněk Juřena a Miloš Kirschner) bylo uvedeno
představení Páně Spejblovy zálety do minula dne 15. ledna 1972 při oslavách Skupových
341

GRYM, Pavel. Spejblův magazín: Stati – vzpomínky – dokumenty. Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1986. 94 s. s.89
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.42
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nedožitých 80. narozenin.347 Hra Páně Spejblovy zálety do minula nebyla ničím jiným než
nově sestavenou adaptací Kneifelova představení Dějiny kontra Spejbl, které mnoha diváky
zůstalo nedoceněno, neboť v něm hledali jakési poťouchlosti. Z toho důvodu byl tým trojice
autorů požádán, aby rychle sestavil novou variantu textu na téma generačního antagonismu.
Ta se měla stát vrcholem skupovských oslav, ke kterým se sjel úctyhodný počet domácích i
zahraničních loutkářů. Pro nedostatek časového prostoru se ale hra tímto vrcholem nestala.348
(Grym,P.,1988) Ze strany recenzenta Čsl. loutkáře Oldřicha Kryštofka padla slova chvály,
když prohlásil, že i přesto, že na nastudování bylo málo času, se jednalo o hru se znaky
„moderního, kultivovaného textu“. Nicméně projevil i slova kritiky konstatováním, že
namísto slibované satirické revue, šlo o sled obrazů, vyznačujících se „spíše dobráckým a
někdy i „obhroublým žertováním“. Za největší a nejhezčí zážitek však Kryštofek označil
pronikavý pokrok Máničky, která se držela jejího slušného vychování. Zdaleka už nebyla tak
udivená, a ledasčemu, i přes její nízký věk, porozuměla.349

Pokusné invence Bohuslava
Šulce

5.11

5.11.1

Neurotický Hurvajs

Podnět ke vzniku dalšího představení pro dospělé, jehož autorem byl Miloš Kirschner
– „Mnoho Spejblova povyku pro nic“ (3. května 1972) vzešel od Bohuslava Šulce,
loutkovodiče Hurvínka. Ten s jeho svěřencem prožil téměř 20 let a jeho pohybová
interpretace nezbedného klučiny dosáhla bezmála dokonalosti.350 (Kirschnerová, D., 2010)
Šulcův Hurvínek se rozžíval k bohaté komediální podobě neustálého dětského neklidu. Jeho
vodič mu dokázal vtisknout rysy přihrbování se, kývání se a roztržité, netrpělivé kopání
nohama do vzduchu či blízkých předmětů, otáčení se a mžikání očima během vážných
rozprav. Až prkenné ztuhnutí těla v případě vyražení nějaké drzosti, za níž očekává trest.
Stejně tak mu ale přisoudil umění zjihnout, v návalu citu měkce pohladit nebo se v náhlém
347

HROUDA, Vladimír.: Otec Spejbla a Hurvínka – k nedožitým osmdesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo. Praha:
Orgán Ústředního výboru KSČ,15.1.1972, roč.52, č.12 (Právo lidu ročník 75), s.4-8. ISSN 0032-6569.
348
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.256-257
349

O.K.: Josefu Skupovi by bylo osmdesát čili zpráva o docela zvláštních slavnostech. Československý loutkář. Praha: Orbis,
15.1.1972, roč.22,č.3, s.4-20. ISSN 0323 – 1178.
350
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.42
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návalu smutku nebo trucovitého roztrpčení schoulit do sebe. Tato pohybová podoba loutky
ideálně splynula s Kirschnerovým hlasovým projevem.351 (Grym,P.,1988)
5.11.2

Šulc jako mim

To ale Šulcovi nestačilo. Toužil se představit i vlastními autorskými čísly. Konkrétně
pantomimou. Na počátku 70. let si připravil hudební kreaci Louise Armstronga, poetickou
etudu Marcela Marceaua, komické duo Laurela a Hardyho, dojímavou epizodu tuláka
s buřinkou Charlieho Chaplina, satirickou scénu s Napoleonem a půvabné intermezzo
s uplakaným batoletem, které spoluvytvořila jeho hlasová interpretka Helena Štáchová.
Technologii těchto sólových loutek i výtvarné řešení navrhl podle Šulcových speciálních
požadavků Zdeněk Juřena.352 (Kirschnerová, D., 2010)
5.11.3

Shakespearovské motivy u Spejblů

Miloš Kirschner přišel s nápadem, že by se dalo vyjít z konkrétní situace v divadle,
z onoho přímo nabízejícího se faktu, že Šulcovi mimové byli vlastně Spejblovou konkurencí a
– vzato přísně – ohrožovali jeho i Hurvínkovu existenci, alespoň v očích babsky závistivé a
nepřejícné paní Kateřiny, která se v tomto příběhu proměňovala v našeptavačku doslova
jagovského typu. Snad právě tato Šulcova iniciativa probudila znovu už jakoby odpočívající
vynalézavost Miloše Hakena, takže začal znovu usilovat o to, aby se něco udělalo s jeho
trikovými jarmarečními loutkami, odpočívajícími zatím bez užitku v divadelním skladu, a že
začal uvažovat o realizaci jeho shakespearovského námětu s velkými panáky, vhodnými
především pro efektní šermířské scény.353 (Grym, P., Hovory, 1990)
„V loutkovém divadle žijí vedle sebe lidé a loutky. Když se Šulc, teď už jako postava
dramatického příběhu, začne zabývat jeho panáčky a předvádí je řediteli, konzervativní paní
Kateřina poťouchle našeptává rozpačitému Spejblovi, že slavná tradice a s ní on sám, jsou
ohroženi. Šulcovi, který začíná zanedbávat Hurvínka, je třeba jeho počínání rázně překazit.

351

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.259

352

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.42
353
GRYM, Pavel. Hovory u Spejblů.1.vyd.Praha: Západočeské nakladatelství, 1990. 203 s. ISBN 80-7088-013-9. s.194-195
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Spejbl se nechá zbalamutit tímto Jagem v sukních a pouští se hystericky do různých akcí, na
které nakonec doplácí i Hurvínek; je Šulcovi násilně odňat a je degradován na obyčejnou
loutku na drátě. Tím ale ztrácí jeho životnost. A je to nakonec sám Hurvínek, který se jeho
vodiče zastane a přinutí Spejbla kapitulovat; potrestána je našeptávačka Kateřina.354“
(Grym, P., 1988) Nutno podotknout, že Mánička se v této hře snad poprvé vzepřela autoritě,
aby se zastala Hurvínka. Šulcovy sólové pantomimy měly vtip, byly i poeticky laděné. V roce
1973 získal na Skupově Plzni individuální cenu za herecký výkon.355 (Kirschnerová, D., 2010)
Režie hry se ujal hostující režisér Jaroslav Dudek.356 V kompozičně uvolněné hře zdůraznil
rozhodující místa, důsledně vedl představení k myšlenkové gradaci a přispěl k psychologicky
výraznějšímu hereckému pojetí postav.357 (Grym,P.,1988) Pro Jana Císaře po uvedení hry na
Skupově Plzni byl základní příběh “....přece jen trochu slabou nití, i když není nesympatický
jeho chutí postavit se tváří v tvář vnitřním otázkám...“. Přes tvarovou složitost a určitou
nevyváženost hry, se představení stalo dostatečně zajímavým i pro méně zasvěcené diváky,
což bylo stvrzeno desítkami zaplněných repríz nejen na domácí scéně, ale také na zájezdech
v NDR a NSR.358 (J.C., Čsl.loutkář č.8/1973)(Grym,P.,1988)

S+H parlent français a
hýbou celým Ruskem

5.12

Na jaře roku 1973 odešel z divadla k animovanému filmu režisér Jiří Kubíček. O půl
roku později ukončil jeho angažmá i Jan Klos, který se rozhodl pro práci filmového
animátora. Novým režiserém se stal Karel Makonj, který byl pověřen dohledem nad

354

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.259-260

355

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.43
356
Jaroslav Dudek – (1932-2000) – AMU- 1954, načež nastoupil jako režisér do Divadla S. K. Neumanna, v letech 1962-2000 pak
patřil k předním divadelním režisérům Vinohradského divadla. Za desítky let režíroval řadu her a jeho přístupem přispěl k úspěchu a také
profesionalitě naší přední divadelní scény. K nejúspěšnějším realizacím patří klasické kusy, jako např. Richard III., Cyrano z Bergeracu,
Hamlet, Lakomec, z modernějšího repertoáru například Válka s mloky, v 90. letech byla velmi úspěšná Kočičí hra.Koncem 50. let se zapsal
do historie režírováním prvního československého seriálu RODINA BLÁHOVIC (1959). Poté natočil několik inscenací, pro televizi byly
zpracovány také některé divadelní hry. Mimořádný divácký úspěch zaznamenal dnes již legendární seriál TAKOVÁ NORMÁLNÍ
RODINKA (1971).Další seriály byly zatíženy dobou jejich vzniku a také účastí politicky protežovaných hereckých osobností (ŽENA ZA
PULTEM, 1977; PLECHOVÁ KAVALERIE, 1979). Nicméně v 70. letech vznikla pod režií Jaroslava Dudka ještě jedna legenda naší
televizní tvorby – seriál NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA (1977), který je dodnes populární, úspěchu dosáhl i v Německu, kde si nakonec
v roce 1981 vyžádali natočení dalších pokračování (vliv německé produkce a financování vedly také k tomu, že tyto díly byly zcela
apolitické).Dílo: SYNOVÉ A DCERY JAKUBA SKLÁŘE (1985),(MALÝ PITAVAL Z VELKÉHO MĚSTA, 1986; PŘÍPAD PRO
ZVLÁŠTNÍ SKUPINU, 1989), HŘBITOV PRO CIZINCE (1991), HOSPODA (1996) Pro D S+H zrežíroval hru Mnoho Spejblova povyku
pro nic – M.Kirschner – 1972 - Československá filmová databáze [online].[cit.2014-03-28].Jaroslav Dudek.Dostupné
z WWW:<http://www.csfd.cz/tvurce/5792-jaroslav-dudek/>.
357
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.260-261
358
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.260-261
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dramaturgickou činností.359 (Kirschnerová,D.,2010) S vystoupením Past na Hurvínka se
divadlo vypravilo v roce 1972 na zájezdové turné do NDR, NSR a do Francie (CharlevilleMezieres), kde hrálo představení tedy i francouzsky. Televize v Berlíně pořídila celý záznam
hry na filmovou pásku. Rok nato zrealizoval soubor cestu do jižní oblasti SSSR, a znovu do
západního a východního Německa. Bylo to 10 let po Kirschnerově prvním výjezdu do země
Sovětů, a stejně jako před lety, bylo divadlo uvítáno ovacemi. Herci divadla sem přijeli kromě
Pasti na Hurvínka také s vizuálním pořadem pro dospělé Kaleidoskop 73. Tyto programy
viděli v srpnu také diváci v NDR. Na podzim čekalo divadlo náročný desetidenní zájezd do
NSR, na který vezlo hned 4 hry najednou: pro děti Past na Hurvínka a pásmo Hurvínkovi na
dobrou noc, pro dospělé – už podruhé – Mnoho Spejblova povyku pro nic a nestárnoucí
Amorosiádu.360 (Grym,P.,1988)

S+H promlouvají opět skrze
obrazovku

5.13

V sezoně 1973/1974 se podařilo uvést 2 nové hry a také byl natočen další seriál
televizních Večerníčků, tentokrát pod souhrnným názvem „Znovu u Spejbla a Hurvínka,361“
(poprvé barevně). Režie se opět ujala Libuše Koutná. Scénář napsal Josef Barchánek, Miloš
Kirschner, Vladimír Straka362 a Pavel Grym. I tato série byla velice úspěšná a do dnešních
dnů bývá reprízována.363 (Kirschnerová,D.,2010)

359

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.43
360
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.263
361
Příloha č.24 - Režisérka L.Koutná natočila v roce 1974 další epizody Večerníčků, nyní již v barvě – Znovu u Spejbla a Hurvínka,
scénář M.Kirschner, V. Straka, J.Barchánek a P.Grym – Foto zachycuje další podobu Máničky, která byla speciálně pro sérii TV pohádek,
vyrobena s blond vlasami - Československá filmová databáze [online].[cit.2014-03-28].Znovu u Spejbla a Hurvínka.Dostupné
z WWW:<http://www.csfd.cz/film/230271-znovu-u-spejbla-a-hurvinka/galerie/?type=1>.
362
Vladimír Straka - (1923) - Úředník, lektor, pak volný spisovatel. Autor estrádních pásem, her (Dana, 1959) a detektivních
románů, např. Šest podezřelých (1960), od 50. let spolupracoval jako scénarista s D S+H ( Nazveme ho Fifinka -53, Past na Hurvínka – 71,
Hurvínkův sněhulák -73,81),večerníčky -Znovu u Spejbla a Hurvínka – 74 - Databáze knih [online].[cit.2012-11-29]. Vladimír
Straka.Dostupné z WWW:<http://www.databazeknih.cz/autori/vladimir-straka-14980>.
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.43

100

Spejbl a Hurvínek
hvězdami muzikálu

5.14

Současně s natáčením Večerníčků probíhaly na jevišti zkoušky na horor – muzikál
rozhlasové režisérky Heleny Philippové364 – Spejbl versus Dracula aneb Přízrak z mansardy.
Tato komedie byla poprvé uvedena 15. března 1974 a měla parodovat hororové a muzikálové
manýry spolu s pokleslými autory, jejichž prioritou je dobrý výdělek.365 (Grym,P.,1988)
Dialogy byly kultivované, jemně sarkastické, a stejně kvalitní byly i písňové texty.
Představení skvělou hudbou á la Broadway opatřil Ivan Štědrý366 a nahrál ji velký orchestr
Václava Zahradníka. Duo Miloš Kirschner a Helena Štáchová zde opět hráli všechny role.
Kirschner vtiskl nonšalanci žoviálnímu upíru Draculovi a Helena Štáchová vdechla život
přízračné šansoniérce Poulet. Díky jejich pěveckému nadání se oba herci zhostili s lehkostí i
interpretace písní. Hra byla v roce premiéry 1974 též nahrána na desky a neztratila na její
atraktivnosti ani v současné době. Titul již obdržel dokonce zlatou desku za 15 550 prodaných
MC a CD.367 (Kirschnerová, D., 2010) Přispěvatel Lidové demokracie M. I. Křovák přivítal,
že se tu rozvinula vtipná a nápaditá podívaná, představení, které vychází z poetiky tohoto
divadla, ale rozmnožuje navíc některé nové rysy – ty pěvecké v prvé řadě.368 (M. I. Křovák,
Lidová demokracie, 5. 4. 1974) (Grym, P., 1988)

364

Helena Philippová – 1919-1986 - režisérka, autorka – Dílo - S jejím jménem je spojen zrod rozhlasového skřítka Hajaji, neboť
právě ona to byla, kdo mu vybral hlas Vlastimila Brodského. díla klasická i moderní: Čapkova Dášeňka čili Život štěněte (1984), pohádky
Čtvrtkovy, Nepilovy, Ladovy, Hrubínovy či pro změnu zas Andersenovy a z Tisíce a jedné noci. Za zmínkuvstojí hororový muzikál z roku
1974 s hudbou Ivana Štědrého Spejbl versus Drakula, který měl jak podobu rozhlasovou, tak jevištní v Divadle Spejbla a Hurvínka, kde se s
úspěchem hrál několik let. Režírovala legendární pořad Vinárna U pavouka, pořad někdejší armádní redakce a autorů a průvodců Zdeňka
Svěráka a Jiřího Šebánka. Stála jako režisérka u zrodu Divadla Na zábradlí, Semaforu a Divadla Járy Cimrmana. Výběr z režijní tvorby: J.
Kolář Z deníku kocoura Modroočka (1968), J. Čapek Povídání o pejskovi a kočičce (1979), J. Lada Bubáci a hastrmani (1981), J. Karafiát
Broučci (1982), A. A. Milne Medvídek Pú (1987) - Český rozhlas [online].[cit.2013-06-14].Helena Philippová.Dostupné z WWW: <
http://www.rozhlas.cz/srt/99osobnosti/_zprava/philippova-helena--532621>.
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.264
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Ivan Štědrý – 1934 - čes. skladatel – pro D S+H složil hudbu k představení Spejbl versus Dracula aneb Přízrak z mansard- 1974.
- Městská knihovna v Praze [online].[cit. 2014-05-03].Ivan Štědrý.Dostupné z WWW:<http://search.mlp.cz/cz/osoba/stedryivan/2045665/#/ak_od=key-eq:2045665&ak_o=key-eq:2045665>.
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6

Divadlo Spejbla a Hurvínka (Historie D S+H - 1974 –1990)
„Představuješ si to jako Hurvínek válku !! “....(lidové rčení)

Mladá garda

6.1

Dne 14. května 1974 byla uvedena hra pro děti – To je něco pro Hurvínka!, která měla
vzdát hold starým loutkářům a děti uvést do prostředí dávných jarmarků a poutí.
V představení se poprvé představili i nováčci souboru René Hájek a Martin Klásek,369 kteří
vstoupili do divadla v roce 1973 společně s režisérem Karlem Makonjem. V 70. letech
celkově došlo k omlazení souboru a naopak někteří staří matadoři jejich divadelní pouť
ukončili. Od roku 1974 se stala členkou divadla Květa Štálová – Plachetková, bravurní
vodička Máničky, dále nadšený amatér Miroslav Huňka,370 loutkoherec, ale především dobrý
technolog, jenž zastoupil místo Jana Klose. René Hájek,371 který se kromě jiných rolí, chopil
vahadla paní Kateřiny a v alternaci také pana Spejbla. V témže roce 1974 odešel z divadla
Miroslav Vomela, kterého ve vodičství Spejblovy figury, (obdařil ho delikátním gestem,
psychologickou

jemností

a

hravými

improvizacemi),

zastoupil

Luboš

Homola.372

(Kirschnerová, D., 2010)

369

Martin Klásek (1957) – 16 let jevišt.techn. D S+H, loutkovodič.nadání, brzy člen soub., altern. ved.lout.Hurvínka, později
alternace fistulky Kirschner.Hurvínka, v r.1974 – premiér.Hurvínek mezi broučky, od 1982 pravidel.alternace s Kirschnerem v rol. S+H,
nejdř.děts.poté i dosp.repert.,pozd.alter.cizojazyč.verz.na zájezd.kvůli Kirschner.onemoc., autor hry Hurvínek ufonem (1997)., Hurvínek a
zrcadlo (1995), - tyto hr.hrán.i v cizin., 1990 – šéf uměl.soub.div, 1996- po smrti M.Kirschnera již 3.“otcem“ hlav.protagonistů div.V
uplynulé sezóně (2013), uvedlo D S+H v jeho režii hry "Hurvínek už zase zlobí" a "Hurvínkova cesta do Tramtárie", kterých je, spolu s
Denisou Kirschnerovou, spoluautorem. Pokračuje i v mimodivadelních aktivitách. Občas se věnuje dabingu. V rolích S+H natáčí nové MC a
CD, vystupuje v televizi. Potvrzuje tak, k radosti divadla i jeho fanoušků, životaschopnost této světově ojedinělé divadelní tradice. V roli
S+H odinterpretoval hry: To je něco pro H.! -74,H.mezi br.-74, O fousatém Hurvínkovi – 82, H.a Přeslička – 84, H.mezi loutkami – 89 Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit 2013-09-03].V.I.P. Divadla Spejbla a Hurvínka – Martin Klásek. Dostupné
z WWW:<http://mujweb.cz/spejblhurvinek/cz/vip.html#klasek<. a KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách
osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.přední přebal knihy -Viz. Příloha č.24 - Martin Klásek interpret Spejbla a Hurvínka (1974-současnost), od r. 1990 – šéf uměleckého.souboru. D S+H - Český rozhlas [online].[cit.2013-06-14].Boj
o Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW: <http://www.radio.cz/cz/rubrika/ocem/boj-o-spejbla-a-hurvinka>.
370
Miroslav Huňka – datum naroz.neznám.- vedoucí umělecko technického provozu D S+H, vodič Žeryka, interpretátor různých
rolí – Hurvínkova strašidýlka – (1978), Pohádky pro Hurvínka -(1985), ad. - Informační portál českého divadla [online].[cit. 2013-0323].Divadlo Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW: <http://www.divadlo.cz/divadlo-spejbla-a-hurvinka-5<.
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René Marius Hájek – 1950 - loutkoherec, vodí pana Spejbla a paní Kateřinu a ztvárňuje řadu dalších postav, Znovu u Spejbla a
Hurvínka
- 1974 ad., inspicient, zastupuje obchodní oddělení D S+H, vedoucí zájezdu na turné, absolvent DAMU – obor, loutkoherectví v letech 1968
– 1972,v angažmá D S+H od 1. 4. 1973 - Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit 2013-09-03].René Hájek. Dostupné z WWW:<http://www.spejblhurvinek.cz/o-nas/soubor<..
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.44
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Přijela pouť

6.2

Po odchodu J. A. Novotného na jaře roku 1969 zbyl v divadle takřka prázdný
dramaturgický stůl. Navíc ve skladu ležel obsáhlý soubor pohyblivých 373 rekvizit, klasických
flákaček, dupáků a dalších trikových loutek bratří Hakenů.374 (Grym, P., 1986) Byl zde
uschován doslova celý ansámbl jarmarečních divů, atrakcí a senzací pro velkou podívanou,
kterou připravoval Miloš Haken s J. A. Novotným. Texty připravovaných her (Pouť pro
Hurvínka pro děti a Jarmark pro Spejbla dospělým) se jejim autorům však příliš nepovedly,
(jak ve fabuli, charakteristice postav, tak i ve slovníku), a tedy celý projekt byl odložen.
Loutky by ale zůstaly nevyužity. Tedy úkol, napsat nějaké pásmo parafrázující klasické
loutkářské triky kočovných375 herců376 před 100 lety, připadl na Pavla Gryma.377 (Grym, P.,
1988)
Ten k sestavování hry v jeho knize napsal toto: „Jelikož se J. A. Novotnému původní
text hry příliš nepovedl, bylo zformulování nového textu úmornou prací. Veršování k němuž
jsem se uchýlil, mělo stejně jako písničky pestrým slovním ornamentalismem zakrývat
bezradnost; protože obdařit tuto směsici bizarních pouťových figur nějakou velkou jednotící
myšlenkou bylo v daném termínu nemožné.378“ (Grym, P., Hovory ,1990)
Ze hry To je něco pro Hurvínka! vzniklo nakonec sice pestré, pro oko bohaté, tu
směšné, tu zase bizarně dramatické pásmo připomínající šmíráckou atraktívnost staré pouti,
ale překonat muzeální podstatu této podívané se úplně nepodařilo.379 (Grym, P., 1986)
Hra v režii Karla Makonje byla krátce po premiéře uvedena na Skupově Plzni, ale pro
její staromódní patinu příliš nezaujala. Porota ale z jakéhosi šibalského rozmaru udělila Miloši
373

Tureček rozpadající se v 5 malých turečků, tančící a rozkládající se kostlivec, vlasatý vrhač nožů, tříhlavý žonglér, lochneska,
husaři na koních, mořská panna, strašidýlko v sudu, dupáci a čerti na vozíčcích ze strašidelného zámku - GRYM, Pavel. Spejblův magazín:
Stati – vzpomínky – dokumenty. Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1986. 94 s. s.79
374
GRYM, Pavel. Spejblův magazín: Stati – vzpomínky – dokumenty. Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1986. 94 s. s.79
375
První zmínka o výskytu kočovných loutkářů na našem území z r. 1666 - Němec Adam Kloss přišel s divadlem ,,veselých
anglických figur'' (Tichá,H.,2008, cit.str.21). V jeho žádosti o licenci výslovně říkal, že: „přišel jsem s divadlem veselých anglických figur,
jakož abych tu provozoval i jiné kratochvilné skoky.“(Dubská,A.,2004, cit.str.22). I přesto, že o jeho osobě a činnosti nevíme nic bližšího, je
zajímavé, že se zmiňoval právě o anglických figurách.- Magisterská diplomová práce [online].[cit. 2011-12-22].Význam loutky v práci
učitele 1.stupně ZŠ,Helena Tichá, Učitelství pro 1.stupeň základní školy,Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita,
Brno, 2008. Dostupné z WWW: <is.muni.cz/th/105511/.../Diplomova_prace_-_vyznam_loutky_1.pdf<,s.21 a
376
Nejstarší písemné doklady o existenci tohoto žánru pocházejí ze 17.stol., ale ty jsou především rázu správního: týkaly se
povolování a zákazů provozování loutkových her kočovnými společnostmi. - PATKOVÁ, Jindřiška. České loutkové divadlo. Praha: Národní
muzeum Praha, 1975. 63 s.s.nečísl.
377
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.265- 266
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GRYM, Pavel. Hovory u Spejblů.1.vyd.Praha: Západočeské nakladatelství, 1990. 203 s. ISBN 80-7088-013-9. s.195
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GRYM, Pavel. Spejblův magazín: Stati – vzpomínky – dokumenty. Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1986. 94 s. s.80

103

Kirschnerovi právě v tomto ročníku individuální cenu – „Za několik rolí“, stálo v diplomu.
Ladislav Daneš380 podotkl, že možná mohl autor textu více zazářit vtipem, i přispět k pevnější
kompozici představení.381 (Grym, P., 1988) L.D.:„Někde je znát, že dialog je jen pomocným
můstkem mezi dvěma atraktivními scénami.382 (Grym, P., 1988) Ocenil ale špičkovou úroveň
principálského obsazení, v němž Miloš Kirschner s Helenou Štáchovou opět zvládli
s podivuhodnou bravurou všechny role.383 (Grym, P., 1988) Dobrou práci odvedli i další
loutkoherci, vedle zkušených i nováčcci jako René Hájek a Martin Klásek. Jednotlivé postavy
a „pohyblivé divy“, inspirované tradičními figurkami z poutí a postupy starých loutkářů, byly
prvořadými elementy večera. To vše pospojováno s přiměřenou dávkou fantazie i určitého
filozofického jadérka.“ (Ladislav Daneš, Lidová demokracie, 3.7.1974 –kráceno S.R.)384
(Grym, P., 1988).

Předání žezla budoucímu
králi

6.3

Nováčci absolvovali křest nastudováním představení „Broučků“ = Hurvínek mezi
broučky - (Josef Skupa a Frank Wenig), které se na scénu vracelo již popáté. V den premiéry
6. prosince 1974 se v předsálí objevilo, stejně jako na jaře roku 1956, prohlášení ředitele
divadla. Tentokrát však Miloše Kirschnera, který obecenstvu oznamoval, že se v roli Spejbla
a Hurvínka představí nový interpret.385 (Kirschnerová, D., 2010)
Znění zprávy bylo následující: „Maminkám a tatínkům a všem malým divákům Divadla
S+H. Jistě je i Vaším přáním, aby Spejbl s Hurvínkem i nadále obveselovali Vás i Vaše děti.
Podobnému přání vyhověl už před 20 lety zakladatel divadla, národní umělec prof. Josef
380

Ladislav Daneš (1924) dramaturg, publicista, televizní scenárista, redaktor a režisér,1943-1948 - herec (Intimní divadlo, Studio
Národního divadla, Soubor Jindřicha Honzla),1950-1953 - dramaturg Východočeského divadla v Pardubicích,1953-1957 - dramaturg divadla
D34 (E.F.Buriana),1957-1970 - dramaturg a redaktor Čs. televize Praha,1970-1975 – nezaměstnaný,1975-1984 - koncertní jednatel
Symfonického orchestru FOK, od roku 1990 - externí spolupráce s Československou a Českou televizí (televizní cyklus Černá ovce, sem tam
bílá; televizní dokumenty-portréty Oty Šika, Soni Červené, Oldřicha Daňka, Lenky Reinerové a Oty Ernesta),Je autorem životopisných knih
Vlasty Fabiánové (Jsem to já?) a L. Jiřincové (Pohár vzpomínek) a odborných publikací (Dílo L. Stroupežnického; Loutka a herec; Herecká
postava v dabingu),1970-1989 - v disentu - veden jako nepřátelská osoba režimu v Centrální evidenci ÚV KSČ. Po r. 1968 působil jako
pravidel.přispěvatel do LD, SS, Amatérské scény, Slova - Česká televize [online].[cit.2013-05-13]. Ladislav Daneš. Dostupné
z WWW:<http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/vzpominky-pametniku/ladislav-danes/ja-por-tecl-jan/<.
a
Divadelní
ústav
[online].[cit.2013-01-01].
Ladislav
Daneš.Dostupné
z WWW:<http://vis.idu.cz:8080/biblio/hledani/2dfa5524-ba53-4d7c-a92bb7dd1ad30c0a?field=_vypnuto_&desc=false&vybraneKliceRezuIdString=&&strana=1>.
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Skupa, když byla jeho nemocí existence loutek ohrožena. Díky nástupcům, které v jeho
souboru vychoval, přežili populární loutkoví hrdinové i jejich tvůrce. I my chceme nadále
rozdávat radost a dobrou náladu, a proto už dnes pečujeme o kontinuitu ve vývoji obou
loutek. Proto se Vám v dnešní hře, kterou nastudovali nejmladší členové souboru v rolích
Spejbla a Hurvínka poprvé představí elév loutkového souboru Martin Klásek. Jsme
přesvědčeni, že pochopíte naši snahu, jejímž cílem je postupným zkoušením a hledáním najít
dalšího interpreta obou klasických rolí, a tak co nejlépe zajistit budoucnost loutkám, které
patří k nejmilejším hrdinům našich malých i velkých diváků.“ Miloš Kirschner, ředitel divadla
S+H.386 (Veřejný dopis vyvěšený v předsálí D S+H poprvé 6.12.1974 při premiéře nového
nastudování hry Hurvínek mezi broučky) (Grym,P.,1990)
Inscenaci nastudoval s citem pro tradici a se smyslem pro nenásilnou modernizaci
pamětník a účastník dvou předcházejících inscenací (1954 a 1964) Bohuslav Šulc, osobitou
scénu s pomocí barevných diapozitivů vytvořil Zdeněk Juřena, a také hudba J. F. Fischera387
byla lehká, rozmarná i posmutnělá, jak předloha vyžadovala. Klasická fantastická pohádka tak
znovu zazářila v novém světle. Hra byla dokonce natolik úspěšná, že se hrála po dobu 10 let,
a tak jejím reprízováním vysoce převýšila počet 1000 představení, počet v loutkovém divadle
opravdu ojedinělý. Hrála se až do roku 1985 i v němčině a ruštině.388 (Grym, P., 1988)
Jeho recenzi v Čs. loutkáři napsal dr. Miroslav Česal. Inscenaci jako celek novinář
akceptoval, i když se mu zdála příliš pietní, a Kláskův první pokus o Hurvínka se mu jevil
jako pouhá reprodukce. Co vyzvedl, bylo Šulcovo a Kirschnerovo pedagogické působení na
mladší část souboru. Zapochyboval však nad textem hry, a to i tam, kde se nikdy sporný
nejevil: dětské obecenstvo si prý nevědělo rady s Faustem a nechápalo Hurvínkovo zmenšení,
znázorněné postupným zvětšováním detailů na diapozitivech.389 (Grym,P.,1988) Česal
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GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.120-121
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Jan F. Fischer -1921 -2006 - hudební skladatel - studoval skladbu na Pražské konzervatoři (1940/45) a Mistrovskou školu u Jar.
Řídkého (1945/48). Komponoval hudbu k dílům hudebně-dramatickým, orchestrálním, estrádním, filmovým i televizním. Byl autorem či
spoluautorem většiny libret jeho oper i baletů. Podílel se na programu Laterny magiky pro výstavu Expo v Bruselu r. 1958. Psal teoretické
články a překládal ze španělštiny. Dílo: opery: „Copernicus“ – opera o 2 dějstvích, libreto skladatel ve spolupráci s Oldřichem Daňkem,
/složeno ke 100. výročí otevření Národního divadla v Praze/, „Dekameron“ – komorní opera o 6 dílech, libreto skladatel a Jaroslav Dudek
volně podle Dekameronu Giovanniho Boccaccia, „Oh, Mr. Fogg!“ – opera o 2 dějstvích, libreto skladatel volně podle Julese Verna „Cesta
kolem světa za 80 dní“, „Romeo, Julie a tma“ – opera o 2 částech, libreto skladatel podle novely Jana Otčenáška, „Zázračné divadlo“ – malá
opera (rozhlasová i scénická verze), libreto skladatel a Daniela Fischerová podle stejnojmenné hry Miguela de Cervantese, „Ženichové“ ,
„Loutkář“, „Figarova svatba“ „Josef Švejk aneb Tak nám zabili Ferdinanda“, „Lišák Pedro“, „Talisman“, „Válka s mloky“. Pro D S+H
zkomponoval hudbu ke hře Hurvínek mezi broučky (1974). - Dilia (Divadelní,literární, audiovizuální agentura) [online].[cit.2013-11-11].
Zemřel skladatel J. F. Fischer .Dostupné z WWW:<http://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/8263-zemrel-skladatel-j-f-fischer>.
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vyslovil i podivení nad tím, jak tuto v podstatě agitační hru, naplněnou didaktičností, děti
nadšeně přijímaly: „Hurvínkovi je dovoleno poučovat, přičemž činí toto poučování
stravitelným. Inu, co dokáže populární komický hrdina!“

390

Česal didaktický záměr přitom

častokrát ve hrách předešlých divadlu vyčítal. (dr.Miroslav Česal, Čsl.loutkář, č.3/1975 –
kráceno S.R.) 391 (Grym, P.,1988)
6.3.1

První dotyky s divadlem

Inscenace Hurvínek mezi broučky přinesla mladé generaci loutkoherců cenné
zkušenosti a stala se odrazovým můstkem k další kvalitní práci. A to zejména tedy pro
Martina Kláska, který se stal plnohodnotným členem týmu divadla S+H.392 A jak na jeho
první setkání se Spejblem a Hurvínkem vzpomíná Martin Klásek: „Matně si vzpomínám, že
jsem Spejbla s Hurvínkem viděl poprvé v knížce Franka Weniga, „Spejbl, Hurvínek a
Kašpárek na cestách“, s půvabnými ilustracemi Josefa Skupy. Mohlo mně být asi tak 8 let.
Další setkání se konalo přibližně v roce 1968, Československá televize tehdy vysílala pořad
„Dobrý večer s Waldemarem“, tedy s populárním zpěvákem Waldemarem Matuškou. Spejbl a
Hurvínek v něm vystoupili s tehdejším superhitem Láska nebeská. Tenkrát jsem tyto loutkové
hrdiny začal vnímat jako skutečné hvězdy. „Na živo“ jsem je pak měl možnost spatřit až o pár
let později v jejich pražském působišti, a to ve večerní komedii Miloše Kirschnera „Mnoho
Spejblova povyku pro nic“. Bylo to pro mě setkání naprosto fascinující, neboť jsem tehdy
„objevil“, že toto loutkové divadlo není jen pro malé děti, ale že jeho poetikou, humorem a
profesionalitou oslovuje obecenstvo všech věkových kategorií. Tehdy jsem poprvé zauvažoval,
že pokud se budu profesionálně věnovat divadlu, pak to bude divadlo marionetové.393“
(Kirschnerová, D., 2010)
6.3.2

Důstojný nástupce

Ze vzpomínek Miloše Kirschnera: „Dnes je možno o Martinovi říci, že z něho roste
dobrý a skutečně talentovaný loutkoherec. Zda z něho vyroste i můj příští nástupce v rolích
390
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Spejbla a Hurvínka, je v tomto okamžiku těžko předpovědět. Byl bych nerad, kdyby vznikl
dojem, že se Martinu Kláskovi mimořádně věnuji, že ho snad vodím za ručičku, aby jako můj
designovaný nástupce v interpretaci rolí S+H na jeho umělecké cestě neklopýtl. To ne! Mým
hereckým idolem byl Skupa. Ani on v mém případě nepůsobil jako vševysvětlující pedagog. A
přesto mně jeho herectvím na jevišti nabídl tolik, že ještě dnes mám o čem přemýšlet a z čeho
čerpat. Považoval bych svůj úkol vůči Kláskovi za splněný, kdyby jednou v budoucnosti mohl
konstatovat totéž on o mě, co jsem právě vyslovil já o Skupovi. Proto nejen já, ale i moji
vrstevníci klademe jak Kláskovi, tak všem, kteří do našeho divadla přicházejí to, co nám kladl
na srdce zakladatel našeho divadla Josef Skupa: upřímnost k jevišti – pokoru k obecenstvu.“
394

(Miloš Kirschner, Nepublikované paměti, Soukromý archiv) (Kirschnerová, D., 2010)
Martin Klásek přání Miloše Kirschnera naplnil. Stal se jeho důstojným nástupcem.

Pokračuje se ctí v tradici divadla, a role Spejbla s Hurvínkem hraje v mnoha světových
jazycích. Nahrál také řadu zvukových nosičů, za které Spejbl s Hurvínkem obdrželi zlaté
desky. Zařadil se úspěšně do autorského týmu divadla. Na jeho kontě má 6 her, které si i
režíroval, a na dalších se režijně podílí společně s Helenou Štáchovou. Jako šéf uměleckého
souboru vychovává nové adepty.395 (Kirschnerová, D., 2010)

Zasloužilý umělec Miloš
Kirschner

6.4

K 1. květnu 1975 byl Miloš Kirschner jmenován zasloužilým umělcem. Byly tak po
právu zhodnoceny jeho celoživotní zásluhy. Kirschner šel už od počátku cílevědomě cestou
tvůrčí aplikace a rozvíjení tradice. Pochopil, že Spejbl s Hurvínkem, chtějí-li si zachovat
neztenčený život, chtějí-li k divákovi mluvit tak živě a naléhavě, jak k němu mluvili po dobu
jejich zrání v interpretaci Josefa Skupy, musí držet krok s proměnami času a společnosti, musí
se měnit tak, jako svět kolem nich. Miloš Kirschner pokračoval ve zkoumání jejich možností
a také je nacházel. Podařilo se mu udržet Skupovy loutky, které se staly národním majetkem
při životě jako zábavné a půvabné antikvity. Vytvořil pro postavy zajímavé dialogy,

394

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.44-45
395
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.45

107

promlouvající a odrážející palčivé problémy člověka i společnosti, ve které žije. Mluvil jejich
hlasy už takřka čtvrt století.396 (Grym, P., 1988)
„Vláda Československé socialistické republiky udělila čestný titul zasloužilý umělec:
MILOŠI KIRSCHNEROVI, řediteli Divadla Spejbla a Hurvínka, Praha.“397

S+H v knize

6.5

V sezoně 1974/1975 vyšel v berlínském nakladatelství Henschelverlag398 sborník textů
Spejbla a Hurvínka. Pro velký zájem čtenářů pak následovaly další 2 vydání v letech 1976 a
1978. Byly zde v němčině uvedeny ukázky z her, desek i televizní produkce a také seznámení
s historií divadla. Podobný počin ve vlasti ušatých hrdinů realizován nebyl.399 (Kirschnerová,
D., 2010)

Červený kohout zakokrhal

6.6

Dne 17. září 1975 přišel jeden z nejčernějších dnů divadla. Spejbl i s Hurvínkem
uhořeli. Stalo se tak při nešťastném požáru zájezdového autobusu poblíž městečka Rathenow
v NDR. Shořelo takřka všechno; co zůstalo, nebylo k potřebě. Osamělý řidič autobusu nemohl
požáru nijak zabránit. Popel zbyl také z dekorací a loutek pro hry Hurvínek mezi broučky a
Spejbl versus Dracula. Zájezd byl přerušen, rozechvělý soubor se vrátil domů. Protože mělo
divadlo tehdy sjednáno na říjen další výjezd do zahraničí, muselo se začít napáchané škody co
nejdříve likvidovat.400 (Grym,P.,1988)
O tom, jak se nemožné stalo možným promluvil Miloš Kirschner v Mladé frontě: „Na
začátku všeho byla Jobova zvěst. „Ono se ale darmo neříká: V nouzi poznáš přítele.“ Tedy
hned po návratu jsme se setkali s účinnou a všestrannou podporou stranických a státních
orgánů. Tak například ministerstvo kultury nám povolilo čerpání z jeho devizového podílu na
396

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.286-287
N.N.: Vyznamenání k 1.máji. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 30.4.1975, roč. 55, (Právo lidu ročník 78), č.
101, s. 2-8. ISSN 0032-6569.
398
Příloha č.24 - Berlínské vydavatelství Henscheverlag publikovalo soubor divadelních textů dialogů otce a syna v němčině ,
poprvé v roce 1975,Berlin, NSR – V knize jsou obsaženy ukázky z novodobé tvorby Divadla S+H, autoři – M.Kirschner a P.Grym
-Buchfreund [online].[cit.2013-05-13]. Spejbl und Hurvinek Texte.Dostupné z WWW:<http://www.buchfreund.de/Spejbl-und-Hurv-nekTexte-Spejbl-und-Hurvinek-Texte-ausgewaehlt-und-herausgegeben-von-und-Pavel-Grym-Mit-einem-Vorwort-von-Pavel-Grym-UebersVera-Labsk%C3%A1-Fotogr-Vladim-r-Sirucek-Dialog-Kirschner-Milos-un,47205274-buch<.
399
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nákup nezbytných zařízení, bez nichž se provoz divadla nemůže obejít. Pomoc nám nabídla
téměř všechna divadla v Praze. Nejvíce asi Vinohradské divadlo, Smetanovo divadlo nebo
třeba Ústřední loutkové divadlo.401 Tato divadla pomohla se svářečskými pracemi, s výrobou
protikáblových beden, zápůjčila projektory a osvětlovací regulátor. Vyšel nám vstříc také
Dopravní podnik s novým autobusem, ale i dlouhá řada dalších podniků a organizací, kteří
nám pomohly s nákupy, okamžitými dodávkami či službami. S největším vypětím všech sil,
lidé, kteří se o „znovuzrození“ S+H zasloužili, odpracovali tisíce hodin navíc, v noci, o
sobotách a nedělích – a bez nároku na jakoukoliv odměnu. Členové uměleckého souboru
pomáhali při výrobě loutek, dekorací a rekvizit, stejně jako pracovníci jevištní techniky.
Jejich účast s nehodou vyjádřili skrze dopisy také pisatelé z celé republiky a též ze
zahraničí, nabízející jejich pomoc a peněžní dary. Dojemné, ale i povzbuzující. Dobrá věc se
podařila: Spejbl a Hurvínek jsou opět na světě !“ 402
Za účelem toho, aby mohl být realizován zájezd do NSR a Lucemburska, muselo být za
3 týdny vyrobeno 7 hlavních loutek, (Spejbl, Hurvínek, Mánička, paní Kateřina a Žeryk),
v několika variantách. Těchto sedm hlavních postav by se normálně vyrábělo tak čtvrt roku.
Nepočítaje další postavy, výrobu konstrukcí, dekorací a rekvizit, ale i zcela nové a důležité

401

Ústřední loutkové divadlo v Praze (pozd. Divadlo Minor) - 26. 2. 1950 zah. čin. prem. hry Aloise Jiráska Pan Johanes v režii
Jana Malíka, kt. ve snaze o vytv. reprez. scény zavedl podle sovět. vzoru typ spod. loutek, tzv. javajek. Jedn. se o div. „iluzivní", usil. o max.
jevišt.realismus. V prvních l. se dramaturgie ÚLD zaměřila před. na sov.tituly, ale snažila se také o vytvoření pův. č.loutkové hry – dodnes se
hraje například veršov. pohádka Jos. Kainara Zlatovláska (jenom v ÚLD se hrála ve 3 nastudováních), nebo Slavík Františka Pavlíčka (1958).
Počátkem 60. let se ale stávající inscenační praxe ÚLD, které byla stále častěji vytýkána akademičnost a strnulost, vyčerpala. 60. léta vnesla
do stylu ÚLD odklon od závazného iluzivního kánonu. Začaly se používat i jiné typy loutek než javajky a výjimkou nebylo ani divadlo
masek. Například v inscenaci Bajaja (1963) se v ÚLD poprvé objevuje dobře použitá technika černého divadla do plastického, reliéfního
prostoru. Výrazněji zaujala také inscenace Král jelenem (1969) v režii Jiřího Jaroše, pojatá v duchu italské komedie dell’arte, a významnou
inscenací byl například i antiiluzivně pojatý Míček Flíček (1964) s odkrytými vodiči, což bylo dříve nemyslitelné.V r. 1975 byla inscenací
Strakonický dudák slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova ÚLD a divadlo se při této příležitosti přejmenovalo na Divadlo Loutka. Ve 2.
pol. 70. let zde vytvořil svébytný inscenační styl režisér Karel Brožek, který inklinoval k vážným, působivě pojatým tématům s akcentem na
výtvarnou a hudební složku - např. Ze starých letopisů (podle I. Olbrachta; 1976).V r. 1987 bylo divadlo přejmenováno na Divadlo U věže a
v r. 1988 byl název zpřesněn na Divadlo U Jindřišské věže. Dramaturgie mj. akcentovala moderní pohádky – k nejúsp. inscenacím patřila
např. A co strom, Palečku? (1985).V r. 1991 bylo divadlo znovu přejmenováno, tentokrát na Minor - Divadlo herce a loutky a pod vedením
režiséra Karla Makonje se zaměřilo na existenciálně a eticky laděná témata (např. ve scénické kompozici na motivy života a díla Antoina de
Saint-Exupéryho Poutník hvězd; 1990) a uvádění inscenací i pro dospělé diváky. Zajímavým dramaturgickým počinem bylo nastudování
dramatizace kultovní knihy J. R. R. Tolkiena Hobit (1994) nebo inscenace Kdo mi to uvěří, pane Moody? (1992). Antiiluzivní setkání herce a
loutky na jevišti se konečně stalo samozřejmostí. Od roku 2001 sídlí Divadlo Minor ve Vodičkově ulici č.6 v Praze 1.V r. 2001 divadlo
rovněž navázalo pravidelnou spolupráci s Katedrou alternativního a loutkového divadla DAMU. Tento oboustranně prospěšný projekt
zprostředkovává studentům praxi v oboru ve spolupráci s profesionálním divadlem.V rámci této spolupráce vznikla řada inscenací: Sedmero
krkavců, Píseň písní, Vražda v Orient expresu, Díra ve zdi, Sny o bizonech.V souč. jsou uvnitř divadla otevřeny např. tvůrčí dílny pro děti.
Souč. předst. hrami jsou Broučci, Bruncvík a lev, A cirkus bude?, Válka profesora Klamma a Ryba -Divadlo Minor [online].[cit.2012-1115].Minor včera a dnes.Dostupné z WWW:<http://www.minor.cz/o-divadle/minor-vcera-a-dnes/>.
402
J.P.K.: Znovuzrození S+H: Zasloužilý umělec Miloš Kirschner o tom, jak se nemožné stalo možným. Mladá fronta. Praha:
Ústřední svaz socialistické mládeže, 23.10.1975, roč.XXXI, č. 250 (9675), s.4-9. ISSN 0323-1941.
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nákupy – třeba samet na černý horizont, nářadí, látky na kostýmy loutek – to také nebyla
maličkost, kterou bylo snadné zařídit.403
Únavu ale přemáhal pocit odpovědnosti vůči čekajícím divákům. Narychlo byly
převlékány, malovány a upravovány starší loutky, zároveň s kulisami vyráběny i nové.
Počátkem října tak divadlo vyjelo znovu na zájezd. Spejbl s Hurvínkem přežili jejich smrt
v plamenech. Zima 1975/76 probíhala po likvidaci škod z vnějšího pohledu zcela normálně.
Provoz divadla byl bez výkyvů. Ale v dramaturgii se přes řadu navrhovaných námětů a titulů
počínalo opět tvořit vakuum.404 (Grym,P.,1988) Navíc po odchodu Karla Makonje nemělo
divadlo od jara 1976 do jara 1977 dramaturga.405 (Grym,P.,1990) Totiž rozpornost
režisérových teoretických zásad a praktických potřeb divadla s vyhraněnou tradicí byla příliš
hluboká, aby se našlo schůdné řešení, přijatelné pro obě strany.406 (Kirschnerová,D.,2010)

Ze staropražských legend

6.7

Námět ke hře Hurvínkova strašidýlka (Miloš Kirschner,Pavel Grym) poskytly
staropražské legendy. Záměrem hry bylo jednotlivými moralitami dát Hurvínkovi, který je
nezdvořilý, neposlušný, vybíravý v jídle, bezhlavý a zapomnětlivý, za vyučenou.407
(Grym,P.,1988) Otecko Spejbl si už se synem neví rady, a když ten mu bezmocně spílá,
pohrozí mu, že ho „seseká jako žito“. Probudí tím ze staletého snu kouzelníka Žita. Ten mu
nabídne, že Hurvínkovi udělí ponaučení. Na pomoc si šibalský kouzelník zavolá kejklíře,
vaganty i strašidla středověké Prahy. Mezi členy Žitovy skupiny se ale vloudí i Smrt. Žitovo
strašidelné divadlo vyvolá ve Spejblovi i Hurvínkovi oprávněné obavy o toho druhého, a tak
se nakonec oba sblíží, a i Hurvínka se podaří přivést k rozumu.408 (Kirschnerová, D., 2010)
Představení (poprvé 29. května 1976) neslo pečeť chvatu v textové i zkušební přípravě. Do
hry na scéně se v roli strašidýlek nakonec musela zapojit i jevištní technika, ba i spoluautor
textu byl v tísni vyzván k hereckému spolupůsobení u mikrofonu, ačkoliv jeho amatérská
403

J.P.K.: Znovuzrození S+H: Zasloužilý umělec Miloš Kirschner o tom, jak se nemožné stalo možným. Mladá fronta. Praha:
Ústřední svaz socialistické mládeže, 23.10.1975, roč.XXXI, č. 250 (9675), s.4-9. ISSN 0323-1941.
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.288
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GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.122
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herecká činnost pro něho byla už jen dávnou vzpomínkou.409 (Grym, P.,1988) Spoluautor hry
Pavel Grym410 byl tehdy coby někdejší amatér přizván jako předčitatel nehurvínkovských rolí.
Jenže jeho amatérské herectví nemohlo profesionála Kirschnera uspokojit, a tak mu vzápětí
po premiéře odebral roli vyšehradského jezdce, a o něco později také staroměstského
purkmistra, a to dokonce v průběhu představení.411 (Grym,P.,Hovory,1990)
Pavel Grym: „Kirschner na mě zasyčel od hlavního mikrofonu: „Zkusím si purkmistra!
Dělej babu!“ Vypadal jsem v té chvíli poněkud asi vyjeveně; zapřemýšlel jsem totiž s troškou
zoufalství, jak asi z jedné vody načisto a přímo na mikrofon naladím skřípavý hlas divé ženy.
Kirschner, pozorující mé rozpaky, překvapeně zmlkl a herec na jevišti nemusel jeho
bezradnost věru příliš předstírat. Ale zkušený profesionál se rychle vzpamatoval, nasadil
purkmistrovy kňouravé vzdechy a mně ještě zbyla krátká, leč vzácná chvíle na to, abych si
alespoň potichu představil rozjívený skřehot rozcuchané ženštiny.412“ (Grym,P.,1986)
Představení bylo velmi úspěšné. Bylo vydáno jako LP 413 deska i CD titul v reedici
Supraphonu pro jeho stálou oblibu. V režii Jiřího Šrámka414 si spolu s herci divadla zahrál

409

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.290
Pavel Grym – (1930-2004) - Dramatik, autor děl pro děti, autor literatury faktu, divadelní kritik, editor a redaktor, vedoucí
redaktor v Lidové demokracii, 1971–90 postupně práce jako tiskový referent, tajemník uměleckého souboru a lektor-dokumentarista
v Divadle Spejbla a Hurvínka, podílel se na cyklu stovky rozhlasových večerníčků se Spejblem a Hurvínkem (od 1972),pásmu Hurvínkova
kouzelná obrazárna, 1980, Jeho texty pro děti vycházely také na gramodeskách (1972–82:)- Spejbl a Hurvínek, Spejbl se učí psí řeči,
Hurvínkova strašidýlka, Hurvínek a lupiči, Divadlem Spejbla a Hurvínka se zabýval také jako historiograf (Klauni v dřevácích, Spejbl
a Hurvínek aneb Sólo pro Josefa Skupu). V komentovaných sbornících shromáždil kromě scének též dokumenty, vzpomínky a úvahy
Skupových a Kirschnerových spolupracovníků. - Slovník české literatury [online].[cit. 2012-11-25].Pavel Grym.Dostupné z WWW:
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=315<.
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GRYM, Pavel. Hovory u Spejblů.1.vyd.Praha: Západočeské nakladatelství, 1990. 203 s. ISBN 80-7088-013-9.s.196
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GRYM, Pavel. Spejblův magazín: Stati – vzpomínky – dokumenty. Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1986. 94 s. s.81
Příloha č.24 - Na nahrávání audio reprodukcí se podílela řada známých osobností – Josef Větrovec, Gsbriela Vránová, Svatopluk
Beneš – Foto : Z nahrávání LP desky – Hurvínkova strašidýlka - s Františkem Filipovským – Supraphon, 1978 – Cena dětského diváka
Skupovy Plzně -KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80251-2528-1.
414
Jiří Šrámek – (1920-2004) - absolvoval studium na dramatickém oddělení Státní konzervatoře (1939). V době druhé světové
války hrál v oblastních divadlech v Pardubicích a v Ostravě, po osvobození se vrátil do Prahy a v letech 1945-1947 působil v nově
založeném Realistickém divadle. Již v roce 1947 ukončil Šrámek aktivní jevištní činnost a od té doby se herecky uplatnil jen příležitostně ve
filmu. V letech 1947-1950 působil v Armádním rozhlase, jeho další aktivity pak natrvalo spojil s vydavatelstvím Supraphon, kam nastoupil v
roce 1950 jako režisér. Realizacím nahrávek mluveného slova se pak několik desetiletí věnoval nejen v Supraphonu, kde vedl tzv. Slovesnou
edici, ale také v rozhlasových studiích. Pod jeho vedením vznikla řada záslužných počinů v oblasti čtených úprav knih, divadelních her,
důležitou součástí jeho tvorby byla také práce pro děti, za všechny významné práce jmenujme Werichovu prezentaci Osudů dobrého vojáka
Švejka nebo slavnou divadelní Kočičí hru, která vyšla na třech LP deskách. Pod režijním vedením se v záznamech na gramofonových
deskách a rozhlasových nahrávkách uplatnila řada významných herců. V rámci Supraphonu byl Šrámek v letech 1957-1971 také ředitelem
Divadla hudby.Sám Šrámek četl komentáře k desítkám dokumentárních filmů, zvláště v padesátých letech. Ostatně, historicky první
zpravodajská relace Československé televize v roce 1953 je také Šrámkovou prací. Dílo: vypravěč -MUŽ Z PRVNÍHO STOLETÍ (1961)
nebo KRÁL KRÁLŮ (1963).,herec -TEREZA (1961) , reportér -U TELEFONU MARTIN (1966) ,role adramaturga Pihy - NEJISTÁ
SEZÓNA (1987). Jako režisér Supraphonu působil Jiří Šrámek až do konce osmdesátých let. - Československá filmová databáze
[online].[cit.2013-01-16].Jiří Šrámek.Dostupné z WWW: <http://www.csfd.cz/tvurce/26815-jiri-sramek/>.
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také František Filipovský.415 (Kirschnerová, D., 2010) Hurvínkova strašidýlka si odvezla také
Cenu dětského diváka ze Skupovy Plzně.416 (Grym,P.,1988)
V publikaci Lidové demokracie se objevila tato recenze: „Hurvínkova strašidýlka jsou
v podstatě hravou moralitou, z níž si hlavně ti malí odnesou do každodenního života trochu
poučení. Režijně pojal tuto inscenaci zasl. umělec Miloš Kirschner jako kombinaci loutek a
živých lidí. Přičemž kromě dvou klasických hlavních hrdinů se tu objeví loutky nejrůznějších
typů od monumentálních masek až k tyčovým. Po vodičské a mluvičské stránce je představení
jako vždy bez kazu, což se stalo u této populární scény už pravidlem.“417

Pochvala od guru

6.8

V roce 1976 uplynulo 25 let od chvíle, kdy se Miloš Kirschner stal členem souboru D
S+H. V dopise od Vojtěcha Cinybulka418 bylo u příležitosti tohoto výročí uvedeno: „Přiznám
se ti, že jsem tenkrát patřil k těm, kteří pochybovali, že Spejbl a Hurvínek Skupu přežijí. Mýlil
jsem se a Tvojí zásluhou. A jsem tomu moc rád.419“ (Kirschnerová,D.,2010)

Vzpomínka na tatínka

6.9

Sezona 1976/77 začala běžným provozem – tradičními podzimními zájezdy do
zahraničí (NDR a NSR) a sérií předvánočních nadílkových představení. 420 (Grym,P.,1988)
Dne 7. ledna 1977 vyšla ve Svobodném slovu vzpomínka k 20.výročí úmrtí Josefa Skupy.
Stručný medailonek připomněl Skupovy divadelní počátky a jeho šířící se odkaz do
budoucna: „Zítra tomu bude dvacet let, co ztratili odchodem národního umělce Josefa Skupy

415

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.46
416
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.290
417

J.K.L.: Hurvínkova strašidýlka. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 4.2.1977, roč.XXXIII, č.29, s.5-8.
ISSN 0323-1143.- kráceno S.R.
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Vojtěch Cinybulk ( 1915-1994) Profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, grafik, loutkář, autor knih pro děti a mládež,
člen poradního sboru pro loutkové divadlo ÚDLUT a ÚKVČ, po odchodu Josefa Skupy na jaře 1953 se stal vedoucím LK DAMU, jíž vtiskl
pevnou koncepci a řád (1952-1955), návrhy maňásků pro děti a loutek, 1941 vydal první loutkovou hru z celkových pětadvaceti, položil
základy profesionální loutkářské scénografie, patřil k nejfrekventovanějším postavám historie Loutkářských Chrudimí - Loutkové divadlo
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jeho Spejbl a Hurvínek jejich laskavého tátu. Profesor Skupa...vyrostl v pokrokovém
uměleckém ovzduší Plzně, spolupracovník Divadla feriálních osad a tvůrce revolučního
Kašpárka, výrazně zapsán do kulturní historie západočeské metropole. Až Spejbl a Hurvínek
si však jejich neodolatelným kouzlem podmanili doslova celý svět, v němž už několik desetiletí
šíří slávu českého loutkářství.“421
Vzpomínkový medailonek také upozorňoval na jméno Jiřího Trnky, 422národního
umělce a Skupova žáka, jehož talent Skupa postřehl již za jeho učitelského působení na
plzeňském reálném gymnáziu, a jemuž předal do života lásku k lidem a úctu k práci.423

Kulatý Miloš Kirschner

6.10

V březnu téhož roku (1977) se noviny zmiňovaly k jinému, neméně významnému
jubileu, a to k dovršeným 50. narozeninám Miloše Kirschnera. Její gratulaci otiskla jak
Lidová demokracie, tak také Mladá fronta. V článku Mladé fronty se psalo, že tajemník ÚV
KSČ J. Havlín zaslal blahopřejný dopis zasloužilému umělci M. Kirschnerovi, řediteli
Divadla Spejbla a Hurvínka, k jeho 50. narozeninám. V dopise poděkoval umělci za
mnohaletou záslužnou práci, kterou získává populárním loutkovým postavám nové generace
příznivců a našemu divadelnictví obdiv doma i v zahraničí. Vyzdvihl také Kirschnerovu

421

A.B.: Neoznačeno. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich), 7.1.1977, roč. XXXIII, č. 5, s. 5-8.
ISSN 0231-732X.- kráceno S.R.
422
Jiří Trnka (1912-1969) - Výtvarník, ilustrátor, autor animovaných filmů a pohádkových příběhů pro děti, spolupráce na činnosti
loutkového Divadla feriálních osad, 1929 začal na Skupův podnět studovat na UMPRUM v grafické třídě Jaroslav Bendy; již během studií se
účastnil s loutkami a grafikami domácích a zahraničních výstav, kresbami přispíval do novin a časopisů, začal ilustrovat a graficky upravovat
knihy, příležitostně se věnoval i reklamě, jako scénograf, autor loutek, příležitostný režisér a autor textů nadále spolupracoval se Skupovým
divadlem; v druhé polovině 30. let se Jiří Trnka podílel na několika loutkových hrách pro Skupovo divadlo, 1935 se s ním zúčastnil zájezdu
do Německa, Polska a pobaltských států., 1936 založil v pražském divadle Rokoko vlastní loutkovou scénu Dřevěné divadlo, kde působil
jako výtvarník, loutkoherec i spoluautor her; pro finanční potíže divadlo po první sezoně zaniklo, v druhé polovině 30. let se začal výrazněji
věnovat knižní ilustraci a volné tvorbě; do konce života ilustroval více než stovku knih českých i světových autorů, významnou složku jeho
tvorby tvořily ilustrace knih pro děti (Jan Karafiát,, K. J. Erben, bratři Grimmové, František Hrubín, H. CH. Andersen, Jan Werich ad.),
Vytvořil řadu divadelních výprav; 1946 se v novém ateliéru začal věnovat animovanému loutkovému filmu, Cirkus Hurvínek, 1955, Slovník
české
literatury
[online].[cit.
2012-11-25].Jiří
Trnka.Dostupné
z WWW:
<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=657&hl=Ji%C5%99%C3%AD+Trnka+ <. viz. Příloha č.24 -Ve studiu Jiřího
Trnky vznikl barevný loutkový film Cirkus Hurvínek – Jiří Trnka, 1955 – VHS -Animovaný svět [online].[cit.2012-09-11]. Cirkus
Hurvínek.Dostupné z WWW:<http://www.animsvet.cz/film/1203-cirkus-hurvinek/>.
423
A.B.: Neoznačeno. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich), 7.1.1977, roč. XXXIII, č. 5, s. 5-8.
ISSN 0231-732X.-kráceno S.R.
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aktivní práci ve Svazu českých dramatických umělců.424 Blahopřejný dopis předal
Kirschnerovi ministr kultury ČSSR M. Klusák ve Valdštejnském paláci v Praze.425
V Lidové demokracii zase představili Kirschnerovu životní dráhu spjatou s loutkovým
divadelnictvím již od kolébky, kdy Kirschnerův otec, vášnivý loutkář, pořádal pravidelná
představení pro libeňské děti, a malý Miloš otci pomáhal.426„Opravdovým otcem obou
slavných pimprlat, jak se v Lidové demokracii psalo, se stal Kirschner po smrti Skupy, 8.
ledna 1957. Od té doby až doposud, byl již 10 let uměleckým vedoucím Divadla Spejbla a
Hurvínka. Mimo tyto funkce reprodukční a organizační, zastával ještě navíc práci režijní a
autorskou pro divadelní scénu, rozhlas, televizní obrazovku nebo gramofonové desky.
Kirschner měl za sebou velkou a prospěšnou práci, za níž byl v květnu 1975, odměněn titulem
„zasloužilý umělec“. Spejbl s Hurvínkem díky jeho jazykovým schopnostem navštívili přes 25
zemí 4 kontinentů, kde promluvili ve 14 jazycích, včetně arabštiny. Kirschner tak proslavil
naše loutkářství doslova po celém světě.“427

Na svatou Kateřinu
schováme se pod peřinu

6.11

Na jaře roku 1977 se stal dramaturgem divadla Jiří Středa,428 zkušený divadelní praktik
a režisér. Pohostinsky v tomto období působil v divadle i hradecký režisér Josef Krofta.
Naopak, po 30 letech v divadle, odešel Miloš Haken s manželkou, která byla rovněž členkou
souboru, a posléze i jeho bratr Radko Haken. V květnu 1977 se jako autor, dramaturg i režisér
nového představení pro děti, „Hurvínek a dvanáct měsíců“- (14. 5. 1977), představil Jiří
Středa. V jeho hře připomněl malým divákům lidové obyčeje, písničky, a říkanky, typické pro

424

Svaz českých dramatických umělců –SČDU- dobrovolná výběrová organizace divadelních, rozhlasových a televizních umělců
a divadelních vědců; založeno na jaře roku 1971, sídlo v Praze, předsedkyně Jiřina Švorcová. - JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému:
příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech.1.vyd.Praha: Academia, 2010. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8.s.106
425
N.N.: Poděkování umělci. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,17.3.1977, roč.XXXIII, č.64 (10 108), s. 2-8.
ISSN 0323-1941.
426
K.R.: Padesátka Miloše Kirschnera. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 16.3.1977, roč. XXXIII, č. 63, s.58. ISSN 0323-1143.
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K.R.: Padesátka Miloše Kirschnera. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 16.3.1977, roč. XXXIII, č. 63,
s.5-8. ISSN 0323-1143.
428
Jiří Středa – (1932-2010) - Autor loutkových her, adaptací a dramatizací pro děti a mládež, v Divadle Spejbla a Hurvínka
v Praze (1977–1987, pohostinsky také v 90. letech), pro soubor Divadla Spejbla a Hurvínka vznikly Středovy hry Hurvínek a dvanáct
měsíců, Gratulanti do řady!, V Praze je blaze, Hurvínek a Přeslička, Vánoce u Spejblů.,s Divadlem Spejbla a Hurvínka absolvoval desítky
zahraničních turné a zájezdů po Evropě, pro plzeňský rozhlas napsal a režíroval cyklus Spejblův rozhlasový převlečník 1–3 (1979)-Slovník
české
literatury
[online].[cit.
2012-11-28].
Jiří
Středa.Dostupné
z WWW:<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=979&hl=Ji%C5%99%C3%AD+St%C5%99eda+<.
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jednotlivé měsíce roku, na které by se nemělo v přetechnizované době zapomínat.429
(Kirschnerová, D.,2010) O představení se psalo s vlídným pochopením: „Úhrnem je z toho
klasická, čistě provedená loutková hra, která mezi stále častějšími experimentálními
inscenacemi v dětských loutkových divadlech působí velice příjemně“, konstatovala Mladá
fronta.430 ( Mladá fronta, hp,16. 12. 1977) (Grym, P.,1988)

Láska až za hrob

6.12

Soubor začal připravovat ještě bez Středovy účasti další 2 nová představení pro dospělé.
Tím prvním byl pokus o celovečerní pantomimu Miloše Hakena431 - „Jak Spejbl oženil a
Hurvínek rozvedl Romea a Julii“. Na scéně se tehdy objevily velké loutky, které vodič vodil
tak, že jednou rukou ovládal hlavu loutky a druhou nahrazoval její ruku. Také nohy měla
loutka spojené s nohama vodiče. Tento pokus byl zajímavý, a na menší ploše, v kratším
časovém úseku by možná zaujal, avšak při celovečerní pantomimě působil monotónně.
V první části loutky parafrázovaly Shakespearovu tragédii, v druhé se děj rozvíjel podle
představ Spejbla a Hurvínka. Veronští milenci tedy neměli zemřít, došlo na svatbu, jak titul
napovídá, avšak nenávist obou rodů byla natolik silná, že se tragédie ukázala tak jako tak
neodvratnou. Premiéra byla naplánována na 17. března 1977. Dokonce bylo zahájeno její
nastudování, avšak pro pochybnosti o uměleckém vyznění z uvedení hry nakonec sešlo.432
(Kirschnerová, D.,2010)

Hradecká posila souboru

6.13

Miloš Haken po dlouhou řadu let patřil k nejstarším veteránům a oporám souboru, nejen
jako herec, ale také jako režisér a autor početných vizuálních scén. Ty, společně
s Kirschnerovými dialogy, byly hlavní náplní zájezdových programů. Tím, že se jeho
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.44 a 46
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.293 a H.P.: Katastrofa u protikožců. Mladá fronta.
Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.12.1977, roč.XXXIII, č.297 (10 341), s. 4-8. ISSN 0323-1941.
431
Miloš Haken –(1929 - 2006) - český loutkoherec, režisér a autor loutkových her, v letech 1948 – 1977 loutkoherec Divadla
Spejbla a Hurvínka v Praze, uplatnil se zde též jako technolog loutek, autor vizuálních scén, člen skupiny Salamandr – černé divadlo (Cirkus
v divadle a Velegrandteátr Spejbl -1959),společně s M. Kirschnerem napsal hry Srdečné metamorfóry (1964), Amorosiáda (1966 a 1969),
Hurvínkovi na dobrou noc (1969, To je něco pro Hurvínka! (1974) a jiné, které vytvořily základ soudobého repertoáru pro loutky Spejbla
a Hurvínka. - GRYM, Pavel. Hovory u Spejblů.1.vyd.Praha: Západočeské nakladatelství, 1990. 203 s. ISBN 80-7088-013-9.s.133
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inscenace nezrealizovala, Haken na podzim roku 1977 odešel z divadla pryč.433
(Grym,P.,1988) V roce 1977 se uskutečnilo již klasické zahraniční turné souboru v NDR.434
(Kirschnerová, D., 2010) V době hledání režisérských posil přišel do divadla na dočasnou
výpomoc takřka současně se Středou také Josef Krofta435 z hradeckého Draka.436 Krofta byl
znám jako zdravý provokatér, bořitel konvencí, který dovede ostatní inspirovat. Tím, že
marionety byly od pradávna v divadle S+H zákonem, který je nutno respektovat, bylo
otázkou, nakolik bude Krofta ochoten se podřizovat v jeho režisérském rozmachu některým
neporušitelným tradicím S+H. S divadlem rozvinul spolupráci trvající rok a půl. Během této
doby nastudoval pouze 2 inscenace.437 (Grym,P.,1988)

6.13.1

Návštěva ve vesmíru

Na motivy jeho knižní předlohy Medvěd medvědu medvědem napsal Jiří Plachetka438
ve spolupráci s Milošem Kirschnerem hru určenou dospělému divákovi –Katastrofa
433

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.291-292
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.zadní přebal knihy
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Josef Krofta –(1943) – 1962-1966 -DAMU, katedra loutkářství, obor režie-dramaturgie, 1965-1966 -HRDM Čs. rozhlas Praha –
režisér, 1968-1971- Malé divadlo, České Budějovice režisér, 1971-2008- Divadlo Drak Hradec Králové režisér, od roku 1981 umělecký
šéf,1976-1979- Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha souběžné angažmá jako režisér, 1990 – dosud -katedra alternativního a loutkového
divadla DAMU Praha pedagog a vedoucí katedry, 1990-1994-Mezinárodní loutkářský institut v Charleville Mézières - Francie - profesor
konsultant, 1993-Mezinárodní institut figurálního loutkářství - Hradec Králové – zakladatel- Divadelní Akademie Múzických Umění
(DAMU) [online].[cit.2012-11-29]. Josef Krofta.Dostupné z WWW: <http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/katedra-alternativniho-aloutkoveho-divadla/pedagogove/prof-mga-josef-krofta>.
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Divadlo Drak – zal. v r. 1958 v Hradci Králové. Jeho 1. období je spjato s autorem a režisérem Jiřím Středou a výtvarníkem
Františkem Vítkem. V 2. etapě se tvůrčí tým rozšířil o ředitele a dramaturga Jana Dvořáka, režiséra Miroslava Vildmana, výtvarníka Pavla
Kalfuse a hudebníka a herce Jiřího Vyšohlída. Inscenace "Pohádky z kufru" se stala na světovém festivalu UNIMA v r. 1966 senzací, kt.
založila dosud trvající popularitu Draku jak doma, tak i v zahraničí.V r.1971 přichází do Draku mladý režisér Josef Krofta. Debutuje
inscenací „Princezna s ozvěnou” /1971/, režíruje slavnou inscenaci „Enšpígl” /1974/. Po příchodu výtvarníka Petra Matáska vzniká v DD
legendární tvůrčí tým ve složení Krofta – Matásek – Vyšohlíd. Díky jejich tvorbě se DD brzy stává jednou z nejvýznamnějších loutkářských
scén jak doma tak i v mezinárodním kontextu. Inscenace jako „Šípková Růženka”, „Popelka”, „Jak se Petruška ženil”, „Zlatovláska”,
„Cirkus Unikum dnes naposled”, „Kalevala”, „Sen noci svatojánské”, nebo „Pinokio” zásadním způsobem inspirovaly světové loutkářství
a jsou dodnes zmiňovány a popisovány v mnoha odborných statích.V r.1995 přichází do Draku syn Josefa Krofty režisér Jakub Krofta.
Společně se scénografem Markem Zákosteleckým a výrazně proměněným hereckým souborem stojí za současnou tváří DD. Autorské
inscenace kombinující prvky jak loutkového, ale i klaunského, vizuálního a hudebního divadla srozumitelně a otevřeně komunikující s jeho
publikem tvoří základ současného repertoáru /”Jé! Kdo to je?”, ”Všechno lítá co peří má”, Hopla! Kukla pukla!, „Jak si hrají tatínkové”,
Bojí se tygři?/. Významnou součástí dramaturgie jsou inscenace pro dospívající děti /”Alenka zamilovaná”, „Tajný deník Adriana Molea”,
„Carmen 20:07”, „Jánošík”/.Od r. 1995 je Drak společně s Klicperovým divadlem v Hradci Králové organizátorem největšího divadelního
festivalu ve střední Evropě s názvem Theatre European Regions (Divadlo evropských regionů). V roce 2010 se DD rozrůstá o Labyrint,
Laboratoř a Studio. Z iniciativy dlouholeté ředitelky Jany Dražďákové investuje město HKdo rozsáhlé rekonstrukce objektu bývalých
Tereziánských kasáren, kde vznikají ojedinělé výstavní prostory a variabilní divadelní sál pro sto diváků. Začátkem r. 2010 se ředitelkou DD
stává Eliška Finková .- Divadlo Drak [online].[cit.2012-11-15].Historie.Dostupné z WWW:<http://draktheatre.cz/historie>.
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 293- 294
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Jiří Plachetka – č.spisovatel, scénárista, novinář, nakladatel - (1927 - 2012) – Byl nesmírně výraznou osobností, kterou
poznamenaly novodobé dějiny – vyhnání ze Sudet, jako protektorátní gymnazista prožil roky v hodně německém obklíčení v Brně, totální
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RP. Byl poslán jako 1. zpravodaj ČSTV do Moskvy, kde působil v uvolněných chruščovovských letech 1958–1963.Po návratu do Prahy řídil
nakladatelství Světa sovětů, které se i jeho zásluhou přeměnilo po srpnu 1968 v úspěšné Lidové nakladatelství. Odešel do vnitřního exilu na
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v katastru O – (16.11.1977).439 Ve hře Katastrofa v katastru O podniknou Spejbl a Hurvínek
dobrodružnou cestu do vesmíru, ztroskotají, navštíví zemi ideálních bytostí, chystají se na
výpravu do „říše obrů“, ale nakonec se ukáže, že tato zapovězená říše není ničím jiným, než
obrazem současné spotřební společnosti. Proti Spejblovi a Hurvínkovi stojí nebezpečná, tupá
technokracie, jejímž výstižným vzorkem jsou ostatní členové vesmírné expedice: senilní
profesor Bambulička, mladý kariérista Bulička a sexbomba Josefka. Spejbl s Hurvínkem
v jejich společnosti přijali roli outsiderů, ale zároveň mohou využívat vlastního rozumu.
Spejbl sice občas projeví tendenci nevidět skutečnost, jaká je, ale Hurvínek mu pokaždé
bystrým úsudkem otevře oči. V této klaunské typologii tkvěl velký přínos Plachetkovy a
Kirschnerovy hry.440 Patřičně slavnostní rámec hry tvoří odhalování pomníku profesoru
Bambuličkovi, „vědci“, kterého potkal tragický osud při badatelské výpravě k protikožcům –
medvědům, kteří představují ideální společnost, zejména pokud jde o morálku a mezimedvědí
vztahy. Do kontrastu s tímto světem je postaven svět lidský, reprezentovaný expedicí, v níž
jsou i Spejbl s Hurvínkem.441
V příspěvku Lidové demokracie byla pochválena režie Josefa Krofty, který se prý
sympaticky přidržel principů antiiluzivního divadla, v rámci něhož se herec nepropůjčuje
loutce, nýbrž hraje s ní.442 Na zajímavém scénickém řešení se podílel tým z hradeckého
divadla Drak - režisér Josef Krofta, výtvarník Petr Matásek443 a skladatel Jiří Vyšohlíd.444
jeho chalupu a tam tvořil, napsal román, cestopis, rozhlasové hry, několik dětských knih, psal písňové texty. I po roce 1989 vydal několik
encyklopedických svazků. Věnoval se především humoru, moudrému myšlení, ale připravil i Encyklopedii Švejk.Pro D S+H sepsal hru
Katastrofa v katastru O – 77 na motivy jeho knižní předlohy Medvěd medvědu medvědem.-Literatura umění kultura [online].[cit.2013-0127]. Jiří Plachetka. Dostupnéz WWW:<http://www.obrys-kmen.cz/archivok/?rok=2012&cis=06&tisk=08>.
439
H.P.: Katastrofa u protikožců. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.12.1977, roč.XXXIII, č.297 (10 341),
s. 4-8. ISSN 0323-1941.
440
F.K.: Spejbl a Hurvínek ve vesmíru. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 26.1.1978, roč.XXXIV, č.22, s. 58. ISSN 0323-1143.
441
H.P.: Katastrofa u protikožců. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.12.1977, roč.XXXIII, č.297 (10 341),
s. 4-8. ISSN 0323-1941.
442
F.K.: Spejbl a Hurvínek ve vesmíru. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 26.1.1978, roč.XXXIV, č.22, s. 58. ISSN 0323-1143.
443
Petr Matásek – 1944 - Scénický výtvarník patřící ke špičkám české loutkářské scénografie. Absolvoval scénografii na Katedře
alternativního a loutkového divadla na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Jako scénograf a šéf výpravy působil
ve Středočeském loutkovém divadle v Kladně (1966–1968), v Divadle dětí Alfa v Plzni (1968–1974), ve Východočeském loutkovém
divadle, resp. Divadle Drak (1974–2000), spolupracoval s mnoha dalšími divadly. Od roku 1992 působí jako pedagog scénografie na
DAMU. Je autorem více než 160 loutkových, činoherních a operních výprav v ČR i v zahraničí, z toho přes padesát v Divadle Drak, kde
s režisérem Josefem Kroftou vytvořil nezaměnitelnou poetiku této scény. Patří ke generaci českých loutkářských výtvarníků, která zaváděla
od 60. let do loutkového divadla antiiluzivní postupy. Za jeho kariéru získal mnohá ocenění: byl jedním z kolektivu scénografů, kteří na
Pražském quadriennale 1999 získali Zlatou trigu, v roce 2011 obdržel Cenu Alfréda Radoka za scénografii (Tragická historie o doktoru
Faustovi, Divadlo Komedie, Praha). Jako scénograf a pedagog také působí v zahraničí a účastní se četných mezinárodních i domácích
výstav.- ČOSDAT (Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků) [online].[cit.2012-11-29]. Petr Matásek.Dostupné
z WWW:<http://cosdat.idu.cz/cs/petr-matasek>.
444
Jiří Vyšohlíd – 1943 -Vystudoval loutkářskou katedru DAMU (loutkoherectví) v letech 1960-1964. Po ročním angažmá ve
Středočeském loutkovém divadle Kladno (režisérka Markéta Schartová) a dvouleté vojenské základní službě v Armádním uměleckém
souboru v roli hudebníka nastoupil na výzvu Miroslava Vildmana a Jana Dvořáka do Východočeského loutkového divadla Hradec Králové
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Loutky v něm představují lidi a živí herci pro změnu medvědy.445 Mladá fronta vyzdvihla to,
že hlavní herecká zátěž představení spočívala na Miloši Kirschnerovi s Helenou Štáchovou,
kteří hovořili za všechny loutky, a navíc ještě v meziscénách „živě“ hráli postavy
slavnostního řečníka a hostesky. Nicméně, jak Mladá fronta hodnotila, v druhé polovině hry,
(od návštěvy ideálních bytostí), se satirické ostří hry rozmělňovalo a ztrácelo na adresnosti,
tím se divák hůře orientoval.446
Recenzent Lidové demokracie František Knopp447 uvítal, že se autorům podařilo spojit
politickou satiru s dobrodružnou utopickou fabulí. Zkritizoval jen, že text, který nepostrádal
na zajímavosti a nápadech, se dostal na jeviště v nehotové podobě. Přivítal vřele i
nezanedbatelnou složku inscenace, kterou byla proměnlivá a technicky náročná scéna od
Petra Matáska – jíž dominovala rozložitelná maketa monstrózní lidské hlavy. Nelíbil se mu
stínový taneční obraz, symbolizující brutální, odlidštěnou společnost. Namítl, že tento prvek
byl ve hře banálním, a v inscenaci, která měla zachovat estetická měřítka, by být neměl.448
Redaktorem Mladé fronty byl Miloš Kirschner veleben za excelentní zvládnutí dvojrole S+H,
a celkově za jeho hereckou všestrannost, kterou dokázal projevit také v úloze odhalovatele
pomníku. Katastrofa v katastru O, byla podle úsudku redaktora MF, na pražských jevištích
poměrně ojedinělým, a víceméně úspěšným pokusem o aktuální a ideovou satiru současně.449

(nyní DRAK). Kromě herecké profese se hned v roce 1968 nechal přemluvit M. Vildmanem k napsání scénické hudby (inscenace Žabák
hrdina). Od té doby působí v DRAKu i jako dvorní muzikant. Od nástupu Josefa Krofty v roce 1971 se stal s Petrem Matáskem členem
tvůrčího týmu DRAKu, který v následujících letech spolu s hereckým souborem vytvořil inscenace Princezna s ozvěnou, Petruška, Popelka,
Šípková Růženka, Enšpígl (výtvarník F. Vítek), Cirkus Unikum, Kytice (výtvarmník Pavel Kalfus), Prodaná nevěsta, Beatles (výtvarnice
Irena Marečková), Kalevala, Pinokio a další. V roce 1991 zkusil skloubit obě profese v režijním debutu Nalaďte si vidličku a později ještě v
Černošské pohádce. Předměty na KVD DAMU: Hra s předmětem a loutkou.- Divadelní Akademie Múzických Umění (DAMU)
[online].[cit.2012-11-29].Mgr.Jiří
Vyšohlíd.Dostupné
z WWW:
<http://www.damu.cz/cs/katedry/katedra-vychovnedramatiky/pedagogove/mgr-jiri-vysohlid>.
445
H.P.: Katastrofa u protikožců. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.12.1977, roč.XXXIII, č.297 (10 341),
s. 4-8. ISSN 0323-1941.
446
H.P.: Katastrofa u protikožců. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.12.1977, roč.XXXIII, č.297 (10 341),
s. 4-8. ISSN 0323-1941.
447
František Knopp (1946-2014) vystudoval dějiny a teorii divadla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1970-80
pracoval jako bibliograf v Divadelním ústavu, poté byl redaktorem kulturní rubriky deníku Lidová demokracie a od roku 1987 až do
současnosti působil opět jako bibliograf ve Středisku literárněvědných informací ÚČL AV ČR. K nejvýznamnějším odborným publikacím
Františka Knoppa patří bibliografie Česká literatura v exilu 1948-1989 (1996) či edice a bibliografie statí Václava Tilleho o divadle
Kouzelná moc divadla (2007). Podílel se také na Bibliografii Josefa Škvoreckého či Spisech Václava Havla. Řadil se k osobnostem, v jejichž
podání bibliografie není jen náročným řemeslem, ale i komplexní tvůrčí poznávací činností. -Ústav pro českou literaturu AV ČR
[online].[cit. 2014-05-12].Zemřel František Knopp.Dostupné z WWW:<http://www.ucl.cas.cz/cs/aktuality/1672-zemrel-frantisek-knopp<.
448
F.K.: Spejbl a Hurvínek ve vesmíru. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 26.1.1978, roč.XXXIV, č.22, s. 58. ISSN 0323-1143.
449
H.P.: Katastrofa u protikožců. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.12.1977, roč.XXXIII, č.297 (10 341),
s. 4-8. ISSN 0323-1941.
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6.13.2

S+H v zemi vycházejícího slunce

Jako další režijní počin připravoval Josef Krofta reprezentační pořad pro zájezd
divadla do Japonska, který se měl konat v červenci a srpnu 1978. Pro první setkání obecenstva
Dálného východu s dosud neznámými komiky, bylo třeba shrnout v atraktivním složení to
nejlepší, čím se mohlo divadlo pochlubit. Kirschnerův, Středův a Šulcův výběr nejlepších
klasických i nových vizuálních čísel provázených dialogy Spejbla a Hurvínka sjednotil Krofta
koncepcí podobnou polyekranu či Laterně magice450 za výtvarné spolupráce Zdeňka
Juřeny.451 (Grym, P., 1988) Bylo použito diapozitivů se záběry Prahy, české krajiny, cirkusu,
divadla, střelnice. Ty pak rámovaly kukátko, ve kterém se odehrávala jednotlivá čísla. Tak
vznikl Kaleidoskop 78 (17.1.1979)– mimořádně úspěšný pořad, který byl mnohokrát
reprízovaný jak na domácí scéně, tak i na dalších zahraničních zájezdech. Díky velkému
úspěchu tohoto pořadu v Japonsku bylo divadlo znovu pozváno na téměř dvouměsíční
hostování v roce 1980, ale také 1982 a 1986.452 (Kirschnerová,D.,2010)
V roce 1978 Divadlo S+H hrálo Kaleidoskop 78 v Japonsku, uváděný později i na
dalších zahraničních zájezdech pod názvem Galakoncert u Spejblů (Spejblův galakoncert),
v roce 1980 pásmo Hurvínkovy taškařice a Spejblovy legrácky, v r. 1982 revuální pořad
Divadlo malých zázraků, v r. 1986 – na žádost pořadatele Central Broadcasting Agency –
s malými obměnami opět Kaleidoskop. Tyto 4 zájezdy reprezentovaly na 250 představení pro
140 000 diváků.453 (Grym,P.,1990)
Miloš Kirschner o zájezdu Divadla S+H do Japonska:„Reakce obecenstva, ve kterém
byli japonští tatínkové, maminky a děti, byla naprosto stejná jako u našeho publika. Důkazem
toho je vznik dokumentárního filmu Divadlo S+H v Japonsku (1981),454 který o naší cestě

450

Laterna magika - jednoduché zařízení na promítání obrázků,scénické umění kombinující živý herecký a taneční projev s
filmovou projekcí a s hudbou - Slovník cizích slov [online].[cit. 2012-11-30]. Laterna magika. Dostupné z WWW: <http://slovnik-cizichslov.abz.cz/web.php/slovo/laterna-magika-laterna-magica-laterna-magika>.
451
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 296
452

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.47
453
GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.123
454
Divadlo S+H v Japonsku – Dokumentární/ Krátkometrážní film,ČSR, 1981, 15 min. Režie: Helena Třeštíková - Film k 50. výročí
divadélka ukazuje záslužnou práci členů souboru doma i v zahraničí - Československá filmová databáze [online].[cit.2012-11-30].D S+H v
Japonsku.Dostupné z WWW: <http://www.csfd.cz/film/289699-divadlo-sh-v-japonsku/>.
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natočila režisérka Helena Třeštíková455 a kameraman Jan Vaniš.456“ (Miloš Kirschner,
Nepublikované paměti, Soukromý archiv) (Kirschnerová,D.,2010)
Kaleidoskop či Galakoncert se pak hrál na dalších zahraničních zájezdech roku 1978 –
v NSR, v západním Berlíně a také v české, německé a jednou i v japonské457 verzi v Praze. Už
v září 1978 sklízel vavříny při krátkém, ale významném zájezdu D S+H do Moskvy a
Leningradu (SSSR).458 (Grym, P., 1988)
Prof. František Černý na rozdíl od ostatních kritiků pochopil, že v repertoáru D S+H je
třeba rozlišovat 2 základní linie. Ocenil, že se Miloš Kirschner, cílevědoměji než Skupa,
snažil prosadit i celovečerní současné hry, které vedle revuálních pořadů, tvořily druhou,
zatím méně výraznou část. (František Černý, Tvorba,459 16.5.1979)460 (Grym,P.,1987)
Podobně toto představení ocenil po federální přehlídce loutkových divadel, konané v červnu
1979 v Praze, i dr. Petr Pavlovský,461 který si nejvýše cenil dialogů Spejbla, Hurvínka a
455

Helena Třeštíková - 1949 – dokumentaristka - Vystudovala FAMU, obor režie dokum. filmu. Od r. 1974 natočila více než 50
dok. filmů většinou s tematikou mezilidských vztahů a různých sociálních problémů. Postupem času se specializovala na metodu tzv.
„sběrného natáčení“ – sledování lidských osudů v delším časovém úseku. Výsledkem byl šestidílný cyklus pro televizi Manželské
etudy (1987) a dva celovečerní dokumentární filmy Z lásky (1987) a Hledání cest (1988).V r. 1991 Třeštíková založila spolu s kolegy filmaři
a sociology nadaci „Film a sociologie“. V l. 1994–96 natočila několik portrétů zajímavých osobností pro cyklus Gen, Genus a VIP (Tomáš
Halík, Olbram Zoubek, Lída Rakušanová, Jiřina Šiklová, Karel Čáslavský, Jiří Rückl). V roce 1994 Třeštíková založila spolu s jejím
manželem publicistou Michaelem Třeštíkem nadaci „Člověk a čas“, která se specializuje na časosběrné projekty a na filmy, které reflektují
čas, jeho plynutí a změny, které přináší (Sladké století, Lidé, mám vás rád!, Carmen story, Určitý způsob štěstí, Hitler, Stalin a já). V roce
2001 dokončila první část volného cyklu časosběrných filmů Ženy na přelomu tisíciletí (portréty Dagmar Peckové, Báry Basikové, mladé
narkomanky Katky a romské intelektuálky Jarmily Balážové a dalších). Věnuje se také problematice drogové závislosti (Ženy a drogy, drogy
a ženy, V pasti a stále v pasti).Od podzimu 2002 je pedagogem FAMU Katedry dokumentárního filmu. V lednu roku 2007 se stala na
krátkou dobu ministryní kultury vlády České republiky. V poslední době začala spolupracovat s producentskou společností Negativ, která
uvedla do českých kin na jaře 2007 celovečerní dokument s názvem Marcela. Filmová podoba příběhu jedné z hrdinek televizního cyklu
Manželské etudy byla oceněna jako nejlepší dokument na přehlídce českých filmů Finále Plzeň, film Marcela získal v roce 2007 ve španělské
Seville Cenu za nejlepší evropský dokument.- Česká televize [online].[cit.2013-05-13]. Helena Třeštíková. Dostupné
z WWW:<http://www.ceskatelevize.cz/lide/helena-trestikova/<.
456
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.48
457
Příloha č.24 - Foto: Návrat z divadelního hostování v Japonsku, kam byli umělci pozváni opětovně – v roce 1978, 1980, 1982 a
1986 - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.
458
Hakenův Pierot, Vavříkova dechovka, Skupův xylofon, Šulcovy pantomimy a další čísla, spolu s dialogy Miloše Kirschnera, tak
dostaly navíc působivé divadelní balení, jako stvořené pro export.- GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.
296
459
Tvorba - (1969-1991) -Kulturněpolitický týdeník hlásící se k jeho stejnojmenným předchůdcům (zvláště k předválečné
„fučíkovské“ Tvorbě). Vydávalo jej Rudé právo (původně vydavatelství ÚV KSČ), od č. 52/1989 vydavatelství Delta (od č. 5/1991
Deltapress), od č. 23/1991 Nadace Tvorba za pomoci sponzorů. Šéfredaktory byli Jiří Hájek (1969-76), Jaroslav Kořínek (1976-87), Jaroslav
Čejka (1987-89), Ivan Matějka (1989-90) a Rudolf Míšek (1990-91). V redakci pracovali mj. Ivana Dvořáková, František Fiala, Pavel
Frýbort, Václav Hons, Josef Hotmar, Hana Jelínková, Jan Kašpar, Naďa Klevisová, Danica Kozlová, Zdenka Líkařová, Karel Misař, Tomáš
Nečas, František Ouředník, Hana Paloncyová, Zdenko Pavelka, Jaromír Pelc, Vladimír Rašín, Ivana Richterová, Lubomír Sedlák, Pavla
Slancová, Vladimír Solecký, Eduard Světlík, Karel Sýs, Dana Špačková, Ladislav Tomášek, Petr Vilhelm, Miroslav Vízdal, Miloš Vojta,
Zdeněk Volný, Lenka Vtípilová. Redakční rada byla i přes její proměny až do 1989 složena hlavně ze stranických ideologů a reprezentantů
normalizační kultury. Pobočnou redakci měl list v Bratislavě (zpočátku i v Ostravě). O divadle psali mj. Ivana Brumovská, Jan Císař,
František Černý, Jan Dvořák, Jiří Hájek, Václav Königsmark, Ludmila Kopáčová, Milan Lukeš, Petr Pavlovský - Slovník české literatury
[online].[cit. 2012-11-25].Tvorba.Dostupné z WWW:<http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=233<.
460
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.s.31
461
Petr Pavlovský -1944 - čes. teatrolog, rozhl. kritik ,publicista, estetik, teoretik a kritik umění, dramaturg, pedagog na katedře
divadelní a filmové vědy, v 60. letech prvoligový zápasník klas. i volného stylu. Přispívá divadel.kritikami do časopisu Tvorba, Divadelní
noviny, Loutkář, týdeníku Rozhlas. Díla - Základní pojmy divadla -2004, Liberec 1976-1982, významná kapitola českého loutkářství -2004
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Máničky.462

(Grym,P.,1988) Pavlovský: „Jsou to nejenom malé herecké koncerty, ale i

literární dílka plná moudrosti a humoru, něžného i břitkého. Myslím, že od dob V+W se vedle
M. Horníčka v českém divadle neobjevil nikdo, kdo by měl autorské invence potřebné
k tomuto typu divadla jako Skupa a Kirschner. Kirschner má navíc onu výjimečnou schopnost
ostré satiry, o které nelze než doufat, že bude co nejdříve využita ku prospěchu nejenom
našeho divadla, ale celé naší společnosti.463“ (dr. Petr Pavlovský, Tvorba, 25.7.1979 a Čs.
loutkář č.8-9/1979) (Grym, P., 1988)
Kroftova režie tohoto mimořádně úspěšného kaleidoskopického pořadu byla však už
také jeho režií v tomto divadle poslední. Režisérovy záměry o budoucím pojetí nové
technické hříčky se zcela neztotožňovaly s jeho představami, (nenašel k námětu dostatečně
inspirativní vztah), a rozcházel se tak v jeho vizi s divadelním souborem, a tedy došlo na
střídání stráží, kdy funkci dramaturga přibral Jiří Středa, a zároveň jako hlavní režisér, mohl
začít realizovat jeho koncepci.464 (Grym,P.,1988)

V zajetí technologie

6.14

Hlavním příspěvkem pražského divadla Spejbla a Hurvínka k Mezinárodnímu roku
dítěte byla fantastická komedie Pavla Gryma s názvem Ještě jeden Hurvínek?, která byla
uvedena v režii Jiřího Středy a s výpravou Zdeňka Juřeny v československé premiéře 5.května
1979.465
Představení bylo určeno až starším školákům, protože tato fantastická, scénicky
náročná komedie v sobě skrývala ne sice původní, ale velice závažnou myšlenku. A sice o
zneužívání, ať už z pohodlnosti, lenosti nebo ze zlé vůle - technických vynálezů a objevů. Ty
jsou tu totiž proto, aby lidem usnadňovaly život, pomáhaly jim a sloužily, a ne aby tomu bylo

- Městská knihovna v Praze [online].[cit. 2013-01-18].Petr Pavlovský.Dostupné z WWW: <http://search.mlp.cz/cz/osoba/pavlovskypetr/2095874/#/ak_od=key-eq:2095874&ak_o=key-eq:2095874>.
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naopak.466 V případě této hry (technické pohádky) byla zosobněním otroka technologií právě
postava Hurvínka, na jehož hartusení přichází jako personifikace techniky záhadný Velký
Technofon, který Hurvínkovi umožní lenošit. Ovšem jen za cenu, že Hurvínek sám se stane
součástí techniky, jako vězeň superpanoramatického viziobjektoru, jakési monstrózní televize,
kterou Hurvínek jako dítě jeho věku natolik miluje, že pro ni zanedbává i jeho základní
povinnosti.467 (Grym,P.,1988) Domácí práce za Hurvínka zastane dvojník – robot. Hurvínek
ale neví, že se z viziobjektoru nebude moci jen tak vrátit. Jeho dvojník, chladný
Pahurvínek,468 ovládne domácnost. Hurvínkovi nezbývá než pozorovat jeho počínání skrze
televizor a zoufat si. Až díky zásahu Máničky, (člověka s čistým srdcem a zdravým
rozumem), se mu podaří vyprostit z moci televize. Čeká ho však ještě konfrontace
s dvojníkem. Překvapený taťulda Spejbl se totiž musí rozhodnout, který z Hurvínků je ten
pravý. Zatímco robot odpovídá na jeho otázky zcela nezúčastněně, pravého Hurvínka prozradí
jeho city, a tak se šťastně vrací domů.469 (Kirschnerová,D.,2010)
Pozoruhodnou byla scénografie od Zdeňka Juřeny – velká pojízdná a pohyblivá scéna
stvořená s pomocí důmyslné mašinérie proměněné v obludný technický komplex,470ve který
byl proměněn celý Hurvínkův byt.471 (Grym,P.,1988) Toto představení se zařadilo mezi
nejúspěšnější tituly a dosáhlo téměř 200 repríz.472 (Kirschnerová, D., 2010) Petru
Pavlovskému se na hře líbila především její aktuální problematika a její humánní
angažovanost. Ocenil zejména působivý závěr inscenace, v němž dochází ke konfrontaci
Hurvínka a Pahurvínka, kdy Spejbl položením řady otázek má rozhodnout, kdo je jeho pravý
syn. Při jejich zodpovídání vychází najevo lidské city Hurvínka k otci.473 (Grym,P.,1988)
Pavlovský se cítil být silným emotivním rozuzlením značně pohnut: „Jde v podstatě o
tradiční situaci katarze a přiznám se, že ačkoliv jsem celý příběh sledoval s profesionálním
zaujetím a nadhledem, náhle jsem byl dojat. Domníval jsem se původně, že to bylo způsobeno
466
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pouze silou Kirschnerova herectví, ale pozdější četba mě usvědčila z omylu. Grymova hra
posouvá problém zneužívání technikou do konkrétnější a tím i apelativnější roviny.474“ (Petr
Pavlovský, Čs.loutkář č.3/1980) (Grym,P.,1990)

Plány do budoucna

6.15

Roku 1979 odjelo divadlo S+H prezentovat se s jeho představeními do NSR a
západního Berlína.475 (Kirschnerová, D., 2010). V říjnu roku 1979 byl otištěn rozsáhlý článek
v deníku Rudé právo, mapující budoucí plány divadelního souboru S+H. Novinář Vladimír
Frič při té příležitosti vyzpovídal ředitele divadla Miloše Kirschnera. Kirschner v rozhovoru
promluvil o úspěchu předešlé premiéry pro děti Ještě jeden Hurvínek?, a zároveň potvrdil
přispění novou tématikou pro mládež v tomto roce, nesoucí název Hurvínkova diskotéka.
Připomněl také 2 významná výročí, která připadala na letošní rok, a jeho divadla se významně
dotýkala – tj. 30. výročí profesionalizace476 československého loutkového divadla, (Divadlo
S+H bylo naší zcela 1. moderní profesionální loutkovou scénou od roku 1930, a na jeho půdě
a také v Ústředním loutkovém divadle v Praze se uskutečnila 1. federální přehlídka čs.
profesionálních loutkových divadel). Druhou událostí měla být skutečnost, že se divadlo stalo
dějištěm oslav 50. výročí Mezinárodní loutkářské organizace UNIMA, k jejímž prezidentům
patřil jeho času i zakladatel divadla, národní umělec prof. Josef Skupa. Podstatným přínosem
k Mezinárodnímu roku dítěte se stal červnový festival loutkářské tvorby, (přehlídka
nejrůznějších titulů a žánrů), který potvrdil stávající kvality i poslání loutkového divadla
v socialistické kultuře, umožnil výměnu praktických zkušeností a přinesl zásadní teoretické i
praktické impulsy pro další činnost.477 Rok 1979 byl také přípravným obdobím pro oslavy 50
let Divadla S+H, které se měly uskutečnit v říjnu příštího roku. Kirschner podotkl, že divadlo
při té příležitosti chtělo uvést přehlídku jeho inscenací, uspořádat seminář pro domácí i
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zahraniční účastníky a také vydat almanach (1980)478 vzpomínkových, historických i
teoretických statí o divadle, obrázkovou publikaci a upomínkové předměty s tématikou S+H.
Kirschner rovněž zmínil, jaké premiéry mohli diváci v následujících měsících očekávat –
vedle starších již reprízovaných úspěšných představení, (Plachetkova komedie Katastrofa
v katastru O, satirická férie nedávno zesnulého Augustina Kneifela Dějiny kontra Spejbl,
reprezentační zájezdový pořad Galakoncert 78, s nímž divadlo sklízelo úspěchy v Japonsku,
SSSR a NSR), se měla objevit v repertoáru nová díla – Šimkova a Fouskova satiricky laděná
hudební komedie Hurvínkova diskotéka, která byla určena mládeži od 15 let, a byla zábavným
průhledem do života naší mládeže v oblasti pop music. Dále pro malé diváky divadlo mělo
uvést v březnu 1980 úsměvnou grotesku Ladislava Dvorského479 – Cirkus Hurvajs. V rámci
oslav 50. výročí byla uvedena hra s pracovním názvem – V Praze je blaze pro dospělé
v dramaturgii Jiřího Středy. V desítkách repríz se měly opakovat úspěšné hry minulých sezon
– Hurvínkovy taškařice, Hurvínek a dvanáct měsíců, Hurvínek mezi broučky a Ještě jeden
Hurvínek? Celkově se v divadle, zejména v repertoáru pro dospělé, směla výrazněji
prosazovat satirická linie.480
Vladimír Frič se v jeho rozhovoru optal Kirschnera také na působení divadla za
hranicemi naší vlasti. Kirschner: „Někdy je velmi obtížné sladit výjimečný zájem domácích
diváků s naléhavými potřebami reprezentace. Provoz včetně zkoušek a příprav zájezdů je u
nás velice složitý. Chceme uspokojit naše příznivce doma, zároveň však chápeme potřeby
důstojné reprezentace naší socialistické kultury v zahraničí. Do dnešního dne Divadlo Spejbla
a Hurvínka hostovalo v 26 zemích čtyř kontinentů, najezdilo a nalétalo tisíce kilometrů,
478
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potěšilo, jak bychom rádi věřili, desetitisíce diváků v Evropě, Asii, Africe a Severní Americe.
Loni jsme poprvé hostovali na Dálném východě a z šestitýdenního působení v Japonsku jsme
přivezli pozvání na příští rok. Snažíme se vždy o co nejužší kontakt s obecenstvem: proto
Spejbl s Hurvínkem už promluvili 15 různými jazyky, vedle jiných i arabsky a japonsky.“481
Kirschner ve zpovědi pro Rudé právo podotkl, že popularita Spejbla a Hurvínka se
neomezuje pouze na divadlo. Je prý nutné připomenout především početnou produkci
Supraphonu, zčásti určenou i pro zahraniční trh, četné relace našeho i zahraničního rozhlasu,
především v NDR, televizní seriály večerníčků i publikace, (např.v berlínském vydavatelství
Henschelverlag vyšel sborník dramatických textů S+H v německém překladu už ve 3
vydáních).482 Miloš Kirschner dále sdělil, že divadlo má před sebou velice pracovně vytížený
rok. Kromě uspořádání premiéry Hurvínkovy diskotéky, čeká divadlo v nejbližší době natáčení
televizního seriálu – Takovou hudbu nám nehraj, (scénář Ivan Štědrý a Jan Bonaventura).
Dále počátkem února 1980 budou Spejbl s Hurvínkem konferovat slavnostní pořad Čs.
televize v Monte Carlu, společně s B. Šulcem vystoupí jako sólisté v Lipsku, v dubnu se
uskuteční kratší zájezd celého souboru do Západního Berlína. Po vystoupení na Skupově Plzni
se při příležitosti 13. kongresu UNIMA483 ve Spojených státech uvažuje o zájezdu divadla do
USA. V polovině července odjíždí soubor na 6 týdnů do Japonska, v září by se měl podílet na
Dnech Prahy ve Varšavě. V říjnu divadlo uspořádá zvláštní představení hry Ještě jeden
Hurvínek? pro 17. kongres IBBY484 (International Board on Books for Young Children), který
se bude konat v Praze, a koncem října, po oslavách padesátiletí, odjede na další zájezd do
NSR. V průběhu prázdnin má kromě toho menší skupina natáčet televizní pořad v BadenBadenu485. K tomu Kirschner ještě doplnil: „Na plnění všech těchto úkolů je divadlo
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vybaveno týmem osvědčených pracovníků. V divadle pracuje velmi aktivně jak stranická, tak
svazácká organizace. Výsledkem toho je vedle vlastního provozu řada brigádnických
vystoupení pro družební závody, sovětské občany působící v ČSSR, účastníky Vlaku družby,
pracovníky zastupitelských úřadů, apod. Výtěžky těchto představení jsou pravidelnými
příspěvky na Fond solidarity. Divadlo tak navazuje na pokrokové tradice jejich zakladatele,
národního umělce prof. Josefa Skupy, nositele Ceny míru.“486

V rytmu diska

6.16

Zatímco v počátcích divadla převládal repertoár pro dospělé, od 50. let, patrně i vlivem
narůstající problematiky satirického repertoáru pro dospělé, začal převažovat počet her pro
děti. Zcela stranou zájmu však doposud zůstávala střední divácká generace mládeže, která na
repertoár pro děti shlížela jako na naivní, a na večerní repertoár nebývala ještě vždy zralá.
Získat si tuto generaci pro loutkové divadlo, znamenalo vyjít vstříc jejím zájmům a získat ji
specifickým repertoárem. V duchu současné módy se toto podařilo Jiřímu Středovi, který
vymyslel pořad oblíbeného diskotékového typu487 (Grym,P.,1988).
Dne 17. října 1979 měla premiéru Hurvínkova diskotéka autorů Miloslava Šimka488 a
Josefa Fouska489. Hurvínek s partou přátel zákládá beatovou skupinu, v čemž se jim snaží
zabránit nerudný a závistivý soused, pohřební trumpetista Flóda. Při hudební soutěži, kdy se
kapele snaží zmařit její vystoupení, znemožní sám jeho. Hra byla proložena vstupy herců486

FRIČ,Vladimír.:Divadlo malých i velkých – Rozhovor se zasloužilým umělcem Milošem Kirschnerem. Rudé právo. Praha: Orgán
Ústředního výboru KSČ, 6.10.1979, roč. 60, č. 236 (Právo lidu ročník 82), s.5-8. ISSN 0032-6569.
487
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 300 - 301
488
Miloslav Šimek – (1940-2004) - český komik, humorista a spisovatel, Vystudoval Pedagogický institut a stal se učitelem s
aprobací dějepis, čeština a výtvarná výchova. Na právnickou fakultu, kam se nejprve hlásil, nebyl přijat kvůli špatnému kádrovému profilu.
Po maturitě proto pracoval v účtárně státního podniku Stavoinvest,poté pracoval jako skladník ve skladu sanitární keramiky.Na vysoké škole
se Miloslav Šimek potkal s J. Grossmannem, se kterým založili humoristickou dvojici, která vystupovala v divadle Semafor.V průběhu
vojenské prezenční služby Šimek spoluzaložil divadelní soubor VOJ, což byla zkratka pro Vojenské jeviště. Po jejím skončení se vrátil ke
spolupráci
s
J.
Grossmannem,
se
kterým
spolupracoval
až
do
jeho
smrti.
Po smrti Jiřího Grossmanna spolupracoval s Luďkem Sobotou a poté s Jiřím Krampolem, v tomto období se jeho humor dostal na úroveň
estrádních pořadů a z toho pramenily neshody s J. Suchým, které ukončila až výpověď z divadla Semafor. Poté M. Šimek založil Divadýlko
Jiřího Grossmanna, kde působil spolu se Zuzanou Bubílkovou až do jeho smrti. Miloslav Šimek zemřel 16. února 2004 na leukémii. Pro
Divadlo S+H – sepsal hry Hurvínkova diskotéka – 79, a Hurvínek na šikmé ploše -83. Další známá díla – Návštěvní dny u S +G – 75.
Besídka býv.žáků zvl.školy – 90, Komu není shůry dáno v politice nekoupí – 2002. - Databáze knih [online].[cit.2012-11-29]. Miloslav
Šimek.Dostupné z WWW:<http://www.databazeknih.cz/zivotopis/miloslav-simek-3351>.
489
Josef Fousek – 1939 - český spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf. Do povědomí české veřejnosti
se poprvé zapsal jakožto host Miloslava Šimka v pořadech Divadla Semafor. Později s Miloslavem Šimkem spoluzakládal Divadlo Jiřího
Grossmanna, kde také účinkoval až do roku 1998. Od roku 1999 vystupuje v České republice i v zahraničí s jeho recitály „Nemám čas lhát“
a „Bez náhubku“. Pravidelně se objevuje na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha v pořadu nedělní Dobré jitro. Pro D S+H je spoluaturem her
Hurvínkova diskotéka – 79 a Hurvínek na šikmé ploše -83. Další díla – Fouskovy fejetony -2006, Úsměv je lék -2012. - Databáze knih
[online].[cit.2012-11-29]. Josef Fousek.Dostupné z WWW:<http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/josef-fousek-2712>.
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diskžokejů, kteří diváky provázeli nejnovějšími zahraničními skladbami té doby. Je nutno
podotknout, že divadlo, které jako jedno z mála mohlo tehdy cestovat na západ, přiváželo
poslední hudební nahrávky, které byly pro tehdejší teenagery nedosažitelné. Navíc se na
originální

hudební

složce

představení

podílela

oblíbená

skupina

Olympic.490

(Kirschnerová,D.,2010) „Jakkoli zní Šimkovo a Fouskovo libreto možná vtipně a zajímavě,
napsal Jan Rejžek491 v Melodii, autoři ho dostatečně nerozvinuli v jednotlivých obrazech.
K publiku byli snad až nadměrně podbízivý. Vtipy určené Hurvínkově dřevěné tváři
slýcháváme v malé obměně v Semaforu od Soboty. Satirický osten píchne tak, aby nezranil.
Podařená místa se střídají s trapnostmi, (viz. nákup gramofonu). Chybělo málo a odbytý,
nevyrovnaný text by prohazardoval nápaditý námět492“ (Jan Rejžek, Melodie,č.5/1980)
(Grym,P.,1988).
„Diskotéková horečka zachvátila i populární Divadlo Spejbla a Hurvínka“, nadepsala v
její recenzi Jana Kühnelová. V hodnocení této komedie, určené především pro mládež a
dospělé, ovšem hned z kraje osvětlila, že tento útvar neměl výraznější zápletku, a z dialogů
nepostrádál vtip a humor prakticky jen ten úvodní. Usoudila, že předloha byla roztříštěná a
rozpadala se na 2 nepříliš sourodé celky - (Jedna linie – příběh o tom, jak si Hurvínek
s kamarády zakládal kapelu, druhá linie – výstupy diskžokejů v doprovodu písní kapely
Olympic.) Tento nedostatek, jak Kühnelová konstatovala, byl však vyvážen hovorovými party
M. Kirschnera, který dokázal i nevalný text dotáhnout a okořenit, a hlavně vynikajícími
vodičskými výkony B. Šulce, který vodil geniálně technologicky vyřešeného Hurvínka, a
objevoval tu nové pohybové detaily, které korespondovaly s hlasovými nuancemi M.
Kirschnera. Ale i L. Homola – vodič Spejbla byl stejně výborný, v odlišné rovině, která byla
dána loutkou a jejím charakterem. Nakonec Kühnelová vyzvedla, také podle ní, vynikající
490

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.49
491
Jan Rejžek - 1954 - vystudoval fakultu žurnalistiky v Praze. Od r. 1977 byl ve svobodném povolání a jako publicista a kritik psal
články, recenze a rozhovory o hudbě, filmu a divadle. Pro ČRo Plus připravoval recenze pro pořad Týden v kultuře. Pořad o novinkách v
literatuře, filmu, divadle i ve výtvarném umění. Předtím pracoval pro Český rozhlas 6, kde připravoval a moderoval pořady Kritický klub
Jana Rejžka a sobotní Kaleidoskop. S Českým rozhlasem spolupracoval od léta roku 1994, kdy do roku 2002 moderoval zejména tehdejší
živé odpolední vysílání Rádia Svobodná Evropa, ale podílel se též na volebním či povodňovém mimořádném vysílání. Od roku 1979
připravil na 900 poslechových pořadů v klubech po celé republice, příležitostně uváděl rockové a folkové festivaly, včetně legendární
Lipnice 1988, kdy na pódium pozval tehdejšího předního disidenta Václava Havla. Od července 1990 do června 1992 pracoval v sekci
vnitřní politiky Kanceláře prezidenta republiky, necelé dva roky byl potom redaktorem Československé televize a tiskovým mluvčím
politické strany ODA. V Lidových novinách publikuje pravidelný čtvrteční sloupek Poslední slovo a pětkrát týdně rubriku Nekrology.
Knižně vyšel soubor jeho fejetonů Z mého deníčku 1984–2003, výbor z básnických sbírek Nic moc. Přeložil např. knihy 500 nejlepších alb
všech dob a Všechno o Led Zeppelin. - Český rozhlas [online].[cit.2013-06-14].Jan Rejžek.Dostupné z WWW:
<http://www.rozhlas.cz/lide/archiv/_osoba/26>.
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scénku se skupinou Element, která zpívala a hrála parodii „Já bloumám“, (nahrál Olympic), a
která si právem vynutila potlesk na otevřené scéně. Po všech stránkách výtvarné,
technologické i vodičské se jí scéna líbila.493 (Hurvínkova diskotéka, Jana Kühnelová, LD,
7.11.1979) Ve spolupráci s Klubem mladých diváků494 přivedla hra do divadla mnoho
mladých lidí, kteří by jinak do loutkového divadla nepřišli.495 (Kirschnerová, D., 2010)

Z Prahy až do Monte Carla

6.17

V únoru 1980 se dostalo členům divadla S+H mimořádné pocty. Pro Mezinárodní
televizní festival v Monte Carlu496 se podle scénáře Miloše Kirschnera, Jana Bonaventury497 a
Ivana Štědrého připravoval galaprogram čs. umělců pod titulem – Z Prahy až do Monte Carla
- a divadlo mělo zajistit podstatnou část jeho náplně. Do repertoáru byla vybrána jak klasická,

493

J.K.L.: Hurvínkova diskotéka.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 7.11.1979, roč.XXXV, č.263, s.5-8.
ISSN 0323-1143.
494
Klub mladých diváků - Klub mladých diváků (KMD) je jedinou institucí v České republice, která nabízí žákům 2. stupně
základních škol a studentům středních škol divadelní představení v různých pražských divadlech na základě spolupráce s jejich
vyučujícími.Formou abonmá neboli předplatného nabízíme za výhodné ceny návštěvy pražských divadel. Žáci a studenti mohou navštívit
mimo činoherní představení také taneční a baletní produkce. V současné době nabízíme i některá operní a muzikálová představení. Pro žáky
základních škol pořádáme speciální odpolední představení.Jeho hlavním cílem bylo a je kultivovat děti a mládež prostřednictvím divadelního
umění, vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické, a tak z nich vychovávat budoucí stálé návštěvníky
divadel. KMD je založen na principu dobrovolnosti. Žáci a studenti navštěvují divadelní představení v rámci svého volného času, nikoliv v
době školní výuky. Spolupracujeme také s tělesně i mentálně handicapovanými (např. vozíčkáři, slabozrakými).V současné době (2014) má
KMD 12 000 členů, kteří ročně odebírají více než 63 000 vstupenek do pražských divadel.Klub mladých diváků vznikl v roce 1964 pod
záštitou tehdejšího Národního výboru hlavního města Prahy při Filmovém klubu. U jeho vzniku stál mj. i Jan Werich. Později KMD fungoval
v rámci Pražského kulturního střediska. V roce 1992 se připojil k Divadlu pod Palmovkou. Od roku 2004 až dodnes působí pod hlavičkou
Divadla v Dlouhé.V sezóně 2014–2015 oslaví KMD neuvěřitelných 50 let fungování.-Klub mladých diváků [online].[cit. 2014-05-03]. O nás
a Historie.Dostupné z WWW: < http://www.klubmladychdivaku.cz/<.
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.49
496
Příloha č.24 - V galaprogramu Z Prahy až do Monte Carla, který byl určen hostům mezinárodního televizního festivalu v
Monaku, hrála cimbálová kapela živým tanečníkům. Na pořadu se podílel celý soubor D S+H- GRYM, Pavel. Klauni
v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
497
Jan Bonaventura – 1943-1999 - Filmový a televizní režisér.Od roku 1958 začal navštěvovat Filmovou průmyslovou školu v
Čimelicích. Po jejím dokončení v roce 1962 a po absolvování vojny nastoupil jako asistent do Hlavní redakce zábavných pořadů. Na tomto
místě pracoval až do roku 1970 a po krátké pracovní epizodě na druhém programu československé televize nastoupil, už jako scénárista a
pomocný režisér, do Hudební redakce.Za jeho působení vznikly spousty zábavných televizních pořadů a spousty přenosů vážné hudby. Mezi
jeho známá díla patří např. ZVONOKOSY, MILIONOVÁ LÁSKA, STVOŘENÍ SVĚTA. Známá je i jeho povídka z cyklu BAKALÁŘI pod
názvem POSLEDNÍ VLAK. Nejznámější jsou ale jeho zábavné pořady KUFR, soutěžně-zábavný pořad s Pavlem Zedníčkem, a KUPÉ, kde
známé osobnosti vyprávěly jejich zábavné historky v jedoucím vlaku a kde se Bonaventura viditelně nechal ovlivnit jeho láskou k vlakům.
Bonaventura měl rád humor a byl velmi oblíbený mezi jeho kolegy. V několika seriálech a televizních filmech jeho kolegů si i zahrál malé
epizodní roličky. Jeho bodrý kukuč a známý roztřepený knír můžeme vidět například v LOTRANDO A ZUBEJDA, BYLO NÁS PĚT a nebo
DOBRODRUŽSTVÍ KRIMINALISTIKY.V roce 1988 je Janu Bonaventurovi diagnostikována leukémie. Během léčby poznává jeho druhou
ženu, která mu byla v těžkých chvílích velkou oporou. Bohužel leukémie je zákeřná nemoc a tak po jedenáctiletém boji, v roce 1999 Jan
Bonaventura
umírá.
-Československá
filmová
databáze
[online].[cit.2013-05-13].
Jan
Bonaventura
.Dostupné
z WWW:<http://www.csfd.cz/tvurce/7361-jan-bonaventura/>.
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tak i zcela nová čísla z repertoáru S+H, z nichž asi nejvíce zaujala zdatně muzicírující
cimbálová kapela, provázející živé tanečníky.498 (Grym,P.,1988)
Představili se zde Helena Vondráčková, Karel Gott, Lenka Filipová, Jaroslav Čejka, Jiří
Korn, aj. Pořad moderovali ve francouzštině Helena Štáchová a Miloš Kirschner
prostřednictvím Spejbla, Hurvínka a Máničky. Ačkoliv publikum tvořila monacká smetánka a
to nejnevděčnější publikum, jakým jsou televizní profesionálové z celého světa, pořad sklidil
mimořádný ohlas. Tehdejší Československá televize pořídila z tohoto večera záznam, který
byl několikrát reprízován.499 (Kirschnerová, D.,2010)

Hurvínkova kouzelná
obrazárna

6.18

Krátce po návratu z Monaka byl v divadle podle scénáře Pavla Gryma a v režii
Eduarda Sedláře500 natočen televizní medailón k nadcházejícímu výročí divadla – Hurvínkova
kouzelná obrazárna (1980), který populární formou a metodou ožívajících obrazů diváky
seznamoval s historií divadla.501 (Grym, P., 1988) Kromě Monaka a již zaběhnutých výjezdů
do Německa (NSR a Západní Berlín), navštívilo divadlo zájezdově v tomto roce také již
podruhé Japonsko, a nově také Švýcarsko a Lichtenštejnsko, (uvedené hry – Hurvínkův
sněhulák, Galakoncert, Hurvínkovy taškařice a Spejblovy legrácky).502 (Kirschnerová, D.,
2010)

S+H slaví 50 let

6.19

U příležitosti oslav 50. výročí existence Divadla Spejbla a Hurvínka byl ve
Svobodném slovu otištěn článek, který vzpomínal na počátky divadla a zakladatele loutek
Josefa Skupu, a který poskytl celkový náhled na postupný vývoj svatostánku slavných
498
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Eduard Sedlář -1942-2001 – režisér – Dílo: Co neodnesl čas – 78, Dluhy Hany Zagorové-81, Karel Gott v Lucerně -81, Hloupá
pohádka – 84, Taneční hodiny pro starší a pokročilé -91, Dívčí válka -91, Pravda o zkáze Titaniku – 92, Třikrát baron Prášil – 94, Pocta
rokenrolovému králi – 95, O holiči a barvíři – 96, Nikdo není dokonalý -98, Já a Karel -98, Nejlepší Bakaláři- 2012 - Československá
filmová databáze [online].[cit.2012-11-30]. Eduard Sedlář.Dostupné z WWW: <http://www.csfd.cz/tvurce/22775-eduard-sedlar/>.
501

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 302

502

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.zadní přebal knihy

129

marionet Spejbla a Hurvínka.503 Hned v úvodním perexu článku Jindřich Rosendorf dal na
zřetel, že si čtenáři letoškem, (rok 1980), připomínali kulaté výročí těch, jimž čas neubral na
elánu ani nezbrázdil tvář. Připomněl datum vzniku figur Spejbla a Hurvínka před 60 lety,
v éře, kdy Josef Skupa aktivně působil v divadle Feriálních osad v Plzni.504 Rázem vznikla
dvojice, jež neomezeně těžila z nestárnoucího tématu generačního rozporu, a jejich
originalitou začala psát novou, úspěšnou éru československého moderního loutkářství.505
V srpnu 1930 pak došlo k přerodu – amatérský soubor Divadla „Feriálek“ překročil
hranice Plzně, a jeho repertoár využil i formou zájezdů, a přešel tak na profesionální úroveň.
Vzniklo tím samostatné Plzeňské loutkové divadélko prof. Josefa Skupy (1930).506
K odkazu prof. Josefa Skupy Rosendorf vypověděl, že Skupa již jako dítě byl okouzlen
marionetami. Byl navíc obdařen výrazným výtvarným talentem. Studoval kresbu, 507 malbu a
grafiku na Uměleckoprůmyslové škole. V moderních kabaretech se následně studentsky bujarý
Skupa uplatnil jako herec i recitátor, groteskní komik, tanečník i šansoniér. V jeho 25 letech
se již stal scénografem plzeňské divadelní scény, vstoupil do divadla „Feriálek“, kde působil
13 let. Byl zde duší divadla, autorem her i režisérem. Tady také nalezl a oživil tóninu pro
loutku Spejbla a o něco později také pro Hurvínka.508 Později, už pod hlavičkou vlastního
divadélka, podnikl sérii úspěšných zahraničních zájezdů, jimiž jeho loutky pronikly do
povědomí prakticky celé Evropy.509 Dlužno podotknout, že Skupa jeho uměním veřejně
bojoval proti bezpráví a řečí jeho loutek dokázal před válkou a zejména během ní, povzbudit
celý národ. Z téhož důvodu byl zatčen v drážďanské nacistické káznici, kde prožil i ničivý
nálet. Vzápětí po osvobození založil v Praze – první družstevní loutkovou scénu Divadélko
503

ROSENDORF, Jindřich.: Tvůrce a jeho loutky. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),
23.8.1980, roč.36, č.199, s.11-16. ISSN 0231-732X.
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„Když se na této scéně na podzim r.1919 objevil nový typ, tj.autoritářsky šosácký tatík Spejbl se směle stylizovanou hlavou
ušatého hlupáka, v rukavicích, plandavém fraku a dřevácích, nikdo netušil, že se zrodila figura, která si v příštích letech získá celonárodní
popularitu a brzy i proslulost v zahraničí.“ - MALÍK, Jan. České a slovenské loutkové divadelnictví – vývojový přehled – 1.část – Od
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ROSENDORF, Jindřich.: Tvůrce a jeho loutky. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),
23.8.1980, roč.36, č.199, s.11-16. ISSN 0231-732X.
509
ROSENDORF, Jindřich.: Tvůrce a jeho loutky. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),
23.8.1980, roč.36, č.199, s.11-16. ISSN 0231-732X.
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S+H, po níž následovala další pilná práce, zahraniční zájezdy a s nimi i úspěchy. V roce 1948
se Josef Skupa dočkal zaslouženého uznání, neboť byl jmenován národním umělcem.510
„Je nutné upozornit na mnohotvárnost Skupova odkazu, která je veliká. Je důkazem
toho, že v tomto tvůrci se spojovalo a svářelo mnoho talentů. Třebaže převažoval Skupa-herec
a Skupa-režisér, hlásil se tu o jeho nemalý díl i výtvarník a mistr jazyka. Z jedinečně bohatého
prolínání těchto tvůrčích zřídel rostla jevištní síla Skupových loutkových typů. Jeho Spejbl a
Hurvínek zůstanou originály, tvůrčími syntézami se všemi znaky nenapodobitelnosti,
poznamenal Rosendorf pro Svobodné slovo.“511
Sezónou 1980/1981 dovršili Spejbl a Hurvínkem již 50 let jejich profesionální
existence. Souboru se dostalo hned dvojí posily. Do divadla se po delší pauze vrátil Miroslav
Polák,512 který byl nejen interpretem Žeryka,513 ale i jedním z nejobsazovanějších mluvičů
souboru a tiskovým mluvčím divadla. Novým vedoucím umělecko-technického provozu se
stal Dušan Soták. Skvělý scénograf a technolog, jehož služby divadlo využívalo do roku
2010, právě tak jako jeho ženy, výtvarnice a časté ilustrátorky514 knih515 se Spejblem a
Hurvínkem, Naděždy Sotákové.516 (Kirschnerová, D.,2010) Navíc soubor posílil někdejší člen
Černého divadla517 Karel Hanc,518 absolvent loutkářské katedry Marius Hájek a elévka
510

ROSENDORF, Jindřich.: Tvůrce a jeho loutky. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),
23.8.1980, roč.36, č.199, s.11-16. ISSN 0231-732X.
511
„ ROSENDORF, Jindřich.: Tvůrce a jeho loutky. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),
23.8.1980, roč.36, č.199, s.11-16. ISSN 0231-732X.
512
Miroslav
Polák
(1944-2013)
dlouholetý
člen
Divadla
Spejbla
a
Hurvínka.
Po studiích na DAMU byl členem Městského divadla v Kladně, více než třicet let jeho profesionálního života však prožil v Divadle Spejbla a
Hurvínka.Patřil k předním loutkohercům. Vedle mnoha rolí, které ztvárnil, byl více než dvě desetiletí Žerykovým interpretem a také
tiskovým mluvčím divadla. Působil také v rozhlase a podílel se na celé řadě supraphonských nahrávek D S+H. - Divadlo Spejbla a Hurvínka
[cit 2014-04-29].Soubor. Dostupné z WWW:<http://www.spejbl-hurvinek.cz/novinky/76-zemrel-miroslav-polak<..a Příloha č.24 - V roce
2013 zemřel dlouholetý člen D S+H -Miroslav Polák, od 80.let interpret Žeryka, tiskový mluvčí divadla - Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit
2014-04-29].Soubor. Dostupné z WWW:<http://www.spejbl-hurvinek.cz/novinky/76-zemrel-miroslav-polak<..
513
Žeryk - loutku vytvořil opět Gustav Nosek. Pes Žeryk se publiku poprvé představil, spolu s Máničkou, při premiéře
„Hurvínkovy jarní revue“ („Revue z donucení“) 19. dubna 1930. Žerykovu interpretaci obstarával až do roku 1938 Gustav Nosek, tehdy
člen Skupova profesionálního souboru. Tu po něm převzal František Flajšhanz a po jeho odchodu z divadla Miroslav Černý. V současné
době je interpretem Žeryka Miroslav Polák.
- Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit 2013-09-03].Loutky - Žeryk. Dostupné
z WWW:<http://www.spejbl-hurvinek.cz/o-nas/loutky<..
514
Naďa Sotáková – (1951) – ilustrátorka knih - Hurvínek hlavou rodiny 1984 , Hurvínkova magická sedmička 1997,Smějeme se
každý den se Spejblem a Hurvínkem 2001a 2013,Hurvínkův rok -2003 a 2010, Hurvínkovy narozeniny - 2006,Počítání s Hurvínkem :
matematika pro 3. ročník -2011 - Worldcat Identities [cit 2013-02-11].Sotáková, Naďa 1951-.Dostupné
z WWW:<http://www.worldcat.org/identities/viaf-84575609/<.
515
Viz.příloha č.24 - Knižně vyšla vyprávění Spejbla a Hurvínka pro děti před spaním – Hurvínkovy Večerníčky pro kluky i pro
holčičky – M.Kirschner/V.Straka – Západočeské nakladatelství, 1981 a 1986 - Antikvariát Bohumín [online].[cit.2012-09-11]. Hurvínkovy
večerníčky pro kluky i pro holčičky.Dostupné z WWW:<http://www.antikvariat-bohumin.cz/cz/knihy/pohadky-detske/2449-hurvinkovyvecernicky-pro-kluky-i-pro-holcicky.html>.
516
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.50
517
Černé divadlo Jiřího Srnce patří od jeho vzniku mezi nejznám. reprez.č.divadelnictví ve světě. Soub.byl založ. v r. 1961
uprostřed vlny tehdy vznikající divad. avantgardy a od sam. počát. na sebe upoz. jako soub. pozor. uměl. kvalit, kt. svým rámcem dalece
přesah. větš. svých současníků. Princip, kt. dal zaklad. a uměl. řed.soub. J. Srnec div. do vínku, se zakládá na tvůrč. využití jednod. triku, tzv.
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Kateřina Vostřelová. Ještě před odjezdem do Japonska byla počátkem července v Muzeu
loutkářských kultur v Chrudimi,519 za účasti členů divadla, otevřena obsažná expozice o
historii a současnosti D S+H.520 (Grym,P.,1988)
Dne 17. října 1980, Divadlo Spejbla a Hurvínka, uspořádalo oslavy 50 let jeho
existence. Během slavnostní ceremonie Miloš Kirschner přednesl lidem následující vzkaz:
„Oslavujeme dnes 50 let činnosti Divadla Spejbla a Hurvínka. Ne bez pohnutí a také ne bez
jistého pocitu hrdosti a pýchy. Trápí-li nás přitom vědomí vlastní nedokonalosti a nedostatků,
je to, domníváme se, docela v pořádku. Protože pocit sebeuspokojení, pocit dokonalosti a
neomylnosti by mohl vést jedině ke stagnaci. Závaznosti vůči tradici jsme si vědomi na
každém kroku. Nechceme a nebudeme dělat nic, co by se této tradici příčilo. Chceme z ní však
vycházet tvořivě, jako lidé jiné generace a jiných názorů, ale podobných cílů. Jako lidé
socialistické generace a socialistických názorů. Chceme se ubránit všemu, co z této dobově
determinované tradice zastaralo, a naopak chceme z našich nejlepších sil využívat stále
živých, inspirativních prvků, které jsou vlastní každému velkému dílu. A za takové dílo
považujeme i padesátiletou tradici našich loutek, na níž se naší prací podílíme.521“ (Z
projevu, předneseného ředitelem Milošem Kirschnerem na slavnostním shromáždění k 50.
výročí D S+H dne 17.října 1980-kráceno S.R.) (Grym,P.,1990).

„ černého kabinetu“, v němž černě obleč. herci s rekviz. nejsou z pohledu diváka vidět proti čern. pozadí. Rekv., předm. nebo objekty se tím
stávají schop. pohybu a tedy i vlast. osobit.života. J. Srncovi a jeho div. ovšem efekt triku není účelem, ale prostř. k dosažení scén. a mim.
metafory, jevišt. výrazu realiz. hudeb. organ. pohybem výtv. objektů a herců. První vyst.skupiny se uskuteč. v r.1959 ve Vídni. Již tímto 1.
předst. si soub. získal mezin. reputaci. Skuteč. debutem se však pro soub. stal div. festival v Edinb. v r.1962. Vystoup.ve zcela vyprod. festiv.
aréně bylo oceněno nadšen. ovacemi a defin.otevřelo ČD Jiřího Srnce cestu na renom. divad.scény celého světa. Následov. další a další
vystoupení po Evr., Am., Austr., Afr. i Asii. Do dneš. dne div. uskuteč. více než 300 zahranič. turné a má na kontě účast na 77 div.
festivalech. Pod uměl. ved. J.Srnce soub. dosáhl něk. ocenění diváků i kritiky, např. Premio Teatral „Juana Sujo“, Caracas, MAMBO pub
Barcelona, Premio del Teatro El Espectador y la Critica Madrid, Premio – mejor cojunto Extranjero Vina del Mar, Premium World-Fest
Certificate Missouri. V r. 2002 byl soub.vybrán jako reprezentant č.kult. v rámci zasedání Summitu NATO v Prz.. Do dneš.dne předst. ČD
vidělo více než 5 milionů diváků v 68 z. světa. V současn. je soub. ČD tvořen mlad. dynam.umělci – taneč., herci a mimy. Duši div. tvoří
zájezd. soubor, kt.díky své mimoř. mobilit. vystup. tém. nepřetrž. v zahraničí a za léta světoběžn. si vydobyl výjimeč.pozici v rámci evrop. i
svět. kultury. Od r. 1993 jej doplň. praž.soubor, kt. při pravid. reprízách vychov. mladé nadějné umělce k bud. černodivad.praxi. Od r. 1999
ČD dosahuje v prům. 200 představ. ročně. Do dneš. dne soub. uvedl 20 pův. černodiv. inscenací. Poslední z nich Létající Velociped již byla s
úspěchem uved. v Řec., Arg., Venez., Kol., Ekv. a Peru. V r. 2011 vytvořilo ČD J. Srnce pro scénu Laterny Magiky insc. “Legendy Magické
Prahy”.- Černé divadlo Jiřího Srnce [online].[cit.2013-05-13]. O nás. Dostupné z WWW:<http://www.srnectheatre.com/bts/cs/node/149<.
518
Karel Hanc -datum naroz.nezn. - loutkoherec – v tv inscenac.půs.jako loutkoherc.-Kulihrášek a zakletá princezna – 95, Ptačí král
– 97, Jeníček a Mařenka -99, ad. - Filmová databáze [cit 2014-04-29].Karel Hanc . Dostupné z WWW:<http://www.fdb.cz/lidi/108494-karelhanc.html<.
519
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi - příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR,otevřeno dne 2. července 1972,základ
muzejních sbírek -soukromá sbírka Prof. PhDr. Jana Malíka (1904 - 1980), neúnavného organizátora loutkářského života, praktika i
teoretika, historika, pedagoga a sběratele, jednotlivá národní centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA dala loutky z jejich zemí.
Sbírka stále doplňována. Dnes -50.000 sbírkových předmětů,více než 8.500 loutek z celého světa, scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná
díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další
archiválie,objemná muzejní knihovna + specializovaný fond - 18 tisíc svazků,organizace výstav v tuzemsku i v zahraničí,přednášky a jiné
doprovodné programy pro kolektivy a veřejnost - Muzeum loutkářských kultur Chrudim [online].[cit. 2012-09-29].UNIMA.Dostupné
z WWW: <http://www.puppets.cz/index.php?page=cojeco&menu=1&list=2<.
520
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 314
521

GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.129
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6.19.1

Cena Jaroslava Průchy

V říjnu 1980 se v divadle uskutečnilo slavnostní shromáždění, na kterém Miloš
Kirschner přednesl zásadní projev shrnující dosavadní výsledky a formulující snahu divadla
pokračovat v rozvíjení Skupova odkazu. Dne 18. října 1980 převzal zasloužilý umělec Miloš
Kirschner v Praze na slavnostním shromáždění uspořádaném k padesátiletí Divadla Spejbla a
Hurvínka Cenu522 Jaroslava523 Průchy.524
6.19.2

Gratulanti do řady !

K oslavám byl připraven i sborník teoretických studií a vzpomínkových statí, který
měl navázat na jubilejní almanach D S+H z roku 1972. K publikování však pro nedostatek
finančních prostředků nedošlo. Hlavní jubilejní akcí se tedy stala říjnová přehlídka vybraných
inscenací z posledního období.525 (Grym,P.,1988) V průběhu celého roku byl hrán pořad,
který Jiří Středa pro jubilejní sezonu připravil. Uváděn byl pod názvem Gratulanti do řady!
(17. října 1980), a připomínal významné momenty, dialogy a osobnosti divadla.526
(Kirschnerová, D., 2010)

Miloš Kirschner, národní
umělec

6.20

522

Jaroslav Průcha ( 1898-1963) – divadelní a filmový herec, působil 32 let v ND (1931-1963), ztvárňoval venkovské a dělnické
postavy, později velké tragické postavy, filmové role: HLÍDAČ Č. 47 (37), ŠKOLA, ZÁKLAD ŽIVOTA! (1938), CECH PANEN
KUTNOHORSKÝCH (1938),CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE (1939), POHÁDKA MÁJE (1940), BABIČKA (1940),
VALENTIN DOBROTIVÝ (1942), ad.,Třikrát obdržel Státní cenu (1937, 1949 a 1951), získal Cenu země České (1948) a byl nositelem
Řádu Vítězného února (1949), titulu Národního umělce (1953), Řádu práce (1958) a Řádu republiky (1961).Cena Jaroslava Průchy se
udělovala nejlepším divadelním hercům - Československá filmová databáze [online].[cit.2012-12-06].Jaroslav Průcha.Dostupné z WWW:
<http://www.csfd.cz/tvurce/21851-jaroslav-prucha/>.
523
N.N.: Cena Jaroslava Průchy.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 18.10.1980, roč. 61, č. 247 (Právo lidu ročník
83), s.2-8. ISSN 0032-6569.
524
Československá
filmová
databáze
[online].[cit.2012-12-06].Jaroslav
Průcha.Dostupné
z WWW:
<http://www.csfd.cz/tvurce/21851-jaroslav-prucha/>.
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 314
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.50
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Miloš Kirschner byl koncem této sezóny jmenován národním umělcem.527
(Kirschnerová, D.,2010)
Text diplomu v rámci jmenovacího aktu:„Prohlašuji zasloužilého umělce MILOŠE
KIRSCHNERA za dlouholetou významnou uměleckou a společensky angažovanou činnost a
za tvůrčí rozvíjení pokrokových tradic českého loutkářství NÁRODNÍM UMĚLCEM,528
Prezident Československé socialistické republiky G. Husák, V Praze dne 30. dubna 1981.“529
(Grym, P.,1990) K jmenování Kirschnera národním umělcem umístil divadelní scénárista
Pavel Grym do Čsl. loutkáře lichotivou glosu směrem k Miloši Kirschnerovi: „Nebyl a není
to život žitý nadarmo.“530 (Pavel Grym v článku k udělení titulu národního umělce Miloši
Kirschnerovi, Čs.loutkář č.7/1981) (Grym,P.,1990)
„Kirschnerovou zásluhou Spejbl s Hurvínkem přežili jejich hereckého tvůrce. I po
Skupově smrti zůstali jako půvabný a cenný odkaz pro další desetisíce diváků.“531
(Grym,P.,1988) Ohlédneme-li se za uplynulými roky, podařilo se Kirschnerovi rozvíjet
naturel S+H. Zatímco oděv stále připomínal jejich začátky, myšlenky, které se jim honily
hlavou, byly současné.532 (Kirschnerová, D.,2010) Slovy Pavla Gryma: „Udrželi si vlídnou
pozornost jejích starých příznivců a získali si srdce nových.“533 (Kirschnerová, D.,2010)

Proměny hrdinů napříč léty

6.21

Kirschner se stal tvůrcem nové etapy životopisu obou loutek. V jeho interpretaci a
díky jeho autorské, dramaturgické, pedagogické i organizační činnosti, se Spejbl s Hurvínkem
tvůrčím způsobem rozvinuli a proměnili. Skupův, pomalý, váhavý, na posteli tak často
vysedávající Spejbl se rozhýbal v rukou Miroslava Vomely. V rukou jeho nástupce Luboše
527

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.50
528
N.N.: Čestné tituly a řády nejlepším -vyznamenání jednotlivců a kolektivu za vynikajicí výkony.Lidová demokracie. Praha:
Československá strana lidová,30.4.1981,roč.XXXVII,č.101,s.3-8. ISSN 0323-1143. a N.N.: Hold tvořivé práci – propůjčení čestných titulů a
řádů.Mladá fronta.Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,30.4.1981,roč.XXXVII,č.101 (11378),s.3-8.ISSN 0323-1941.
Viz.příloha č.24 - Miloš Kirschner - interpret Spejbla a Hurvínka (1953-1996), ředitel D S+H (1966-1996) – Dobový snímek –
Spejbl a Hurvínek blahopřejí jejich tatínkovi k titulu národního umělce, rok 1981 - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý
digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1990. a Miloš Kirschner přebírá diplom národního umělce z rukou prezidenta
ČSSR Gustava Husáka, rok 1981- GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.
529
GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.132
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GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.132
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 316
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.50
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.50
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Homoly dostal ostřejší groteskní rysy. Většinou se Homolův Spejbl představoval s plíživou
chůzí, s melancholicky svěšenými rameny bezradného, ušlápnutého človíčka, který, jako by
se pod tíží problémů, propadal sám do něho. Trhavými pohyby ramen vzhůru prozrazoval
neochotně jeho rozpaky, pochybnosti, bezmocnost, ale i nechuť jasně se vyjádřit. Opatrně,
tázavě natáčel hlavu, jako by dobře neslyšel. Však také mnohdy ani slyšet nechtěl. Byla to
rozvážná a střídmá pohybová podoba, výrazná právě její neokázalostí.534 (Grym, P.,1988)
Šulcův Hurvínek byl ztělesněním neklidu mládí podmíněného stálou přítomností „brzlíku“, již
od dob vedení Jiřinou Skupovou.535 (Kirschnerová,D.,2010). Jeho dominantní vlastností bylo
neustálé vzrušení, bohatá kombinace rukou, nohou, vrtící se hlavy i neposedného těla.
V okamžiku, kdy byl v úzkých či trucoval, byl náhle „malým“ Spejblem, který nechtěl nic
vědět, nic slyšet.536 (Grym,P.,1988). Postavu Máničky provázela smůla nejen v autorských
předlohách a méně tvůrčím, (často přerušovaném) hereckém projevu, ale i v časté výměně
osobností u jejího vahadla. Tím pádem, jen ojediněle, mohla uplatnit některé typické
pohybové finesy v rukou Luboše Homoly, Jana Klose, Miroslava Huňky, René Hájka a
Radko Hakena, ad. Snad proto ještě neměla vyhraněnou a stabilní pohybovou podobu a její
vývoj se teprve uskutečňoval. V interpretaci jevištní a posléze i životní partnerky Miloše
Kirschnera Heleny Štáchové se v předcházejícím desetiletí konečně i Mánička zbavila
ustrnulé a skomírající stylizace ufňukané, příkladně hodné a nesamostatné holčičky. Konečně
i Mánička dostala odvahu mít vlastní názor,537 vzbouřit se, naservírovat Hurvínkovi i
dospělým, že se mýlíli, že nemají pravdu.538 (Grym, P., 1988) Paní Kateřina dostala její
rozpačitě váhavé, ve chvíli vzrušení trochu trhavé pohyby, a tázavě i výbojně trčící nosík do
vínku od Jana Klose a Luboše Homoly, a podržela si tuto základní pohybovou tvářnost i
v rukou Miroslava Huňky. Bábinka v podání Štáchové dostala vyhraněné rysy sympatické
potrhlosti. Dobrý úmysl a učitelskou profesí deformovaná představa o životě se u ní nejednou
zvrhly v pravý opak; ale v jádru šlo o bytost dobrou a dobrosrdečnou. Tak paní Kateřina
doplňovala kontrastní ženskou dvojici a kvarteto základních typů. Ve srovnání s jejími
534
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„Mánička měla být Hurvínkovi rovnocennou partnerkou. Nejde o žádné teoretické či feministické záměry, ale zdravý rozum –
Mánička byla do té doby spíše pasivní, hodnou holčičkou, která se zmůže tak akorát na to, že se něčemu diví.I když na proměny našich typů
/S+H+M+K+Ž/ může mít vliv i společenské klima. Autoři a interpetka H. Štáchová se shodli na tom, že je třeba dodat Máničce jiskru a
životaschopnější polohu. Vice /Pavel Grym – Klauni v dřevácích - str.316-317 /“ - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Otázky k DP Spejbl a
Hurvínek [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 24. února 2013 21:13 [cit. 2014-04-20]. Osobní komunikace.
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předchůdkyněmi měla lepší předpoklady ve Spejblově rodině vytrvat; ba zdálo se, že ještě
neřekla poslední slovo, že měla ještě skryté rezervy a příležitost zapojit se do organismu
rodiny výrazněji.539(Grym,P.,1988) A rovněž psík Žeryk se těšil trvalé oblibě.540
(Kirschnerová, D.,2010). Spejbl s Hurvínkem se díky Skupovi a Kirschnerovi stali součástí
národní kulturní tradice.541 (Grym,P.,1988)

V Praze je blaze

6.22

V závěru jubilejní 50. sezóny byla uvedena Kirschnerova a Středova výpravná revue –
V Praze je blaze,542 (poprvé 24. června 1981), která jejími osobitými prostředky naznačila,
čím divadlo bylo, a čím by chtělo být. „Uzrál čas, abych nezkresleně vstoupil do světové
dějepravy,“ prohlašoval Spejbl na úvod této „životopisné mystifikace,“543 která po zákonech
revue, ne nepodobné klasickým skupovským revuím, tlumočila základní fakta z historie D
S+H, její dramatické peripetie i společenské a ideové proudy působící na vývoj divadla
s výraznou stylizací a volnou básnickou nadsázkou.544 (Grym,P.,1988)
Výpravná podívaná s 50 loutkami, (převážně varietního typu), opisovala historická
fakta dost náročnou symbolikou.545 Nicméně, obecenstvo, i když nemohlo naplno pochopit
všechny detailní narážky546 a odkazy určené spíše znalcům, bylo ochotno tleskat efektní
539
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divadla. - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Doplňující otázky k DP - Spejbl a Hurvínek jako kulturně-společenský fenomén v českém mediálním
obrazu [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 3.dubna 2014 11:39 [cit. 2014-04-20]. Osobní komunikace.
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Spejblova syna se vedou spekulace. Spejbl nikdy nebyl ženatý, a tak Hurvínkova matka zůstává pro Hurvínka i pro diváky a posluchače
neznámou..“ - Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit. 2013-02-11]. Letos by se Miloš Kirschner dožil osmdesáti let. Dostupné
z WWW: <http://www.profiloutkari.org/?q=node/346>. a Frank Wenig v rozhovoru s Pavlem Grymem (17. 4. 1973) připustil i jinou
možnost vzniku tohoto jména, související s legendou, která se mezi loutkáři vytvořila kolem Hurvínkova záhadného původu. Podle ní je
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neznámou matinku a na otcovu slabost pro něžné pohlaví i vtíravé otázky, kde k němu vlastně Spejbl přišel. Ještě v roce 1937 ve Skupově a
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formě, kterou této efektní podívané vtiskl Středa jako režisér a Juřena jako výtvarník scény i
loutek, a o jejíž herecké kvality se postaral celý soubor, v čele s Milošem Kirschnerem a
Helenou Štáchovou, interpretujícími několik rolí najednou.547 (Grym,P.,1988) Lidová
demokracie hodnotila kladně, že z vtipně napsané i nastudované inscenace si lze odvodit
poutavý přehled osudů divadla. Z herců vyzvedla především Miloše Kirschnera, Helenu
Štáchovou, Bohuslava Šulce a Luboše Homolu, o jejichž vysoce profesionálních, citlivých
výkonech nebylo třeba se rozepisovat.548 (Jana Kühnelová, jkl, LD, 16.1.1982)
(Grym,P.,1988)
Nebyla to hra historická, ale trochu alegorická: byla to Spejblova metaforická549
varianta historie, záminka k velkorysé revuální podívané, v níž se našlo místo jak pro efektní
výstupy, tak pro typické dialogy a scénky s dobovými satirickými prvky. Jediným nosným
dějovým motivem tu byl Spejblův konflikt s kartářkou, která mu předpověděla úspěch, pokud
3x neprokleje jeho velkopanský frak, který si na její výzvu z její bohaté garderóby sám
vybral. Řadou scén se pak rozvíjela částečně pravdivá, částečně groteskně zkreslená historie
D S+H, od setkání Spejbla se Švejkem a éry plzeňských kabaretů přes zrození Hurvínka,
dobu krize a nástup fašismu, až po radostné poválečné „divadlo národů“, období schematismu
a současné úvahy, jak dál.550 (Grym,P.,1988) Během sezóny 1981 se divadelní soubor také
rozjel na zájezd do NSR a Západního Berlína, (s představeními Hurvínkův sněhulák,
Galakoncert, Hurvínkův návštěvní den a Dějiny kontra Spejbl.) (Kirschnerová, D.,2010)551

Skupovo výročí

6.23

Wenigově revui Jdeme do sebe se ozve, teď již poněkud klidnější, Hurvínkovo konstatování: „Matinku jsem nikdy nepoznal. Já jsem zvláštní
případ: Matka neznámá!" A ještě v poválečné komedii Jaroslava Janovského Spejbl na Venuši (1956) hartusí „kosmonaut" Spejbl na adresu
Venušanky Veroniky: „Máš sice pět dětí, ale já měl na Zemi taky jedno a do dneška nevím s kým ..." Skupův dlouholetý spolupracovník v
návaznosti na tuto pikantní legendu připustil, že v intimitě zákulisí bylo zpočátku počátečním písmenem Hurvínkova jména K... Malou
úpravou pak vzniklo jméno už známé. -Planetka Spejbla a Hurvínka (profesionální fanouškovské stránky D S+H) [online].[cit. 2014-0613].Hurvínek .Dostupné z WWW: <http://hurvinkuv.pinknet.cz/02/hurvinek.htm<.
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Martin Klásek oslňuje

6.23.1

V lednu 1982 si divadlo připomnělo také 90. výročí Skupova narození a
v aktualizované úpravě uvedlo hru Skupy – Weniga – O fousatém Hurvínkovi,552 (poprvé
25.12.1938, poté 8.10.1946).553 (Kirschnerová, D.,2010) V aktualizované úpravě textu Jiřím
Středou, (premiéra 26.3.1982) zmizely některé dobové reálie554 a příliš sentimentální
motivy.555 (Grym,P.,1988)
Kritika se zde pochvalně zmiňovala o mladém interpretovi S+H Martinu Kláskovi,
který právě od roku 1982 s Milošem Kirschnerem oba hrdiny v dětském repertoáru pravidelně
alternoval.556(Kirschnerová,D.,2010) Pro odlišné hlasové dispozice byl Spejbl pro Kláska
zřetelně obtížnější, také pro jeho otcovskou nakvašenost smíšenou se starostí o syna neměl
Klásek při jeho mládí, (v době premiéry mu bylo 25 let), dostatek životních zkušeností.557
(Grym,P,1988) Nicméně, Martin Klásek zvládl jeho úkol dobře; i publikované kritiky mohly
konstatovat, že: „I když především Spejbl zazněl našim uším trochu jinak, v premiéře obstál
Martin Klásek na výbornou...558“ (r. Večerní Praha 1.4.1982, o premiéře hry O fousatém
Hurvínkovi,

uvedené

v březnu

1982

k nedožitým

90.

narozeninám

prof.

Skupy.)

(Grym,P.,1990)
6.23.2

Sergej Vladimirovič Obrazcov v Praze

Lednové nedožité jubileum 90. narozenin Josefa Skupy divadlo připomnělo také
uvedením slavnostního představení revue „V Praze je blaze“, Čs. televize opakováním
prvního třináctidílného seriálu večerníčků. V březnu pak, při pohostinském zájezdu do Prahy,
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divadlo znovu uvítalo Skupova dávného přítele a obdivovatele Spejbla a Hurvínka, národního
umělce SSSR, Sergeje Vladimiroviče Obrazcova.559 (Grym,P.,1988)
Pozoruhodný život umělcův

6.23.3

Pozoruhodný Skupův život byl připomenut rovněž tiskem, kdy v den Skupových
nedožitých 90. narozenin – 16. ledna 1982, byly publikovány články v Svobodném slovu a
Rudém právu, rekapitulující Skupova význačná stádia jeho dlouholeté loutkářské životní
dráhy.560
„Již celé čtvrtstoletí není s námi Josef Skupa, který jeho osobností proslavil české
loutkářství po celém světě,“ napsal pro Rudé právo národní umělec Miloš Kirschner.561
Odešel tehdy nenápadně, jako by se bál způsobit někomu bolest. A snad právě proto máme
stále pocit, že je nám někde nablízku, že se shovívavým úsměvem naslouchá našim zákulisním
hovorům a kumštýřským půtkám a že sleduje, jak nám jde od ruky práce, které zasvětil celý
jeho život.“562
Hned v prvním roce minulého století, vzniklo v Plzni první loutkové divadlo Spolku
pro podporování chudé školní mládeže,563 které se roku 1913 proměnilo v divadélko
Feriálních564 osad. Nebylo bez zajímavosti, že právě toto divadlo objevilo Skupu s jeho
mimořádným a mnohostranným565 talentem.566.
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Loutkové divadlo Feriálních osad – vznik 1913 v Plzni, 1914 v Měšťanské besedě - K. Novák – kočov.loutkář- členem
souboru,1. svět.v. improvizovaná jeviště,1916-1917 – nárůst předst.pro dospělé,význ.spolupracovnící div. – K.Koval-Šlais, Karel
Nosek,Gustav Nosek, rodina Novákova, repertoár – hry K.Nováka (Faust,Posvícení v Hudlicích),čeští klasikové (Slepý mládenec –
J.K.Tyl),satira – Kašpárek (Revol.Kašpárek), 1917 –J.Skupa –pozd.vůdčí osobnost soub.,1917-18 -aktuální satira – Kašpárkovy kabarety –
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Právě tady na půdě Divadla Feriálních osad567 se zrodily slavné postavy toliko
populárních hrdinů – mudrlant Spejbl a posléze i neposedný Hurvínek.568 Nápad vyvstanul
v hlavě Josefa Skupy, který o zrodu dřevěných klaunů zpětně zavzpomínal: „Podobu
Spejbla,569 „tu přihlouplou tvář s vykulenýma očima a dlouhýma ušima“ už nosil v hlavě prý
dlouho před jeho vznikem. V roce 1919 Skupa nakreslil návrh a na podzim 1920 jej pak
vyřezal Karel Nosek570.571 Josef Skupa: „Chtěl jsem vytvořit komickou figurku, typ, který by
nepatřil žádné společenské třídě, ale byl výtažkem či karikující složeninou všech lidských
slabůstek a směšnůstek.“572
Vedle Karla Nováka573 náležel Skupovi význačný podíl na národně osvobozeneckém
hnutí plzeňských loutkářů, které ke sklonku války přešlo do útočné bojovnosti díky
reakce na protiváleč., protirak.nálady, Kašpárk. partner Duha Kukuřičňák- 1.Skupův lout.typ,od 1918 –téma bolševická revoluce v Rusku,
1920 Kašpárkovým partnerem Spejbl,Kašpárek poté nahrazen Švejkem (Skupa),1925 - hostilo 2. sjezd českých loutkářů. Divadlo s jeho
úspěšnými představeními pro dospělé (E. Bass: Náhrdelník) = význ.č.loutk.scén., 1926 Hurvínek Spejblovým partnerem (brzy poté jejich
vztah ustálen na otec – syn), ze Spejblových monologů postupně - komické dialogy (Skupa/Wenig),1927 – revue(Skupa/Wenig), J.Skupa –
ředitel div.,1929 – host.v Osvob.div (V+W –Vest pocket revue),v Paříži,1930 – poprvé Mánička, Žeryk, herec.spolupr.Deyl,Futurista,Plachta,Trnka, div.trend propojení lidov.loutk.s moderním podob.,mezin.úspěch,1936-zánik div.- České amatérské divadlo
[online].[cit.2012-02-25].
Loutkové
divadlo
Feriálních
osad.
Dostupné
z WWW:<http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=soubor&id=17019>.
565
V článku pro Svobodné slovo od Jindřicha Rosendorfa byla od Josefa Skupy ve vztahu k divadlu otištěna tato výpověď: „O
existenci plzeňského loutkového divadélka Feriálních osad jsem tehdá ještě nevěděl. Když jsem ale do Feriálek v roce 1917 poprvé přišel,
bylo rozhodnuto. Zůstal jsem pak celých 13 let. Zprvu jsem byl vším, dramaturgem, režisérem, výtvarníkem i hercem, a cítil jsem se v téhle
pestré směsici jako ryba ve vodě.“ - J.R.: Otec slavné dvojice – k nedožitým devadesátinám národního umělce J.Skupy. Svobodné slovo.
Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
566
KIRSCHNER, Miloš.: Český loutkář – vzpomínka k nedožitým devadesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1982, roč. 62, č.13 (Právo lidu ročník 85), s.5-8. ISSN 0032-6569.
567
LDFO – stejně jako v případě profesion.stál.lout.sc.v Praze v příp. ULS, v blízk.době vznik. Ident.situace v Plz., Čin.LDFO
poč.dnem -12.3.1913, vrcholu dosah.během 1.sv.v.,Lout.ruch již po vstup.do nov.stol.,Plzeňš.radní ovlivň. neobyčej.zájmem o
předst.LDFO– příslib stále lout.scény Plzni, idea bez žádostí a memor. – napln.velkorys.nenaplněno - STŘEDA, Jiří. České profesionální
loutkářství – 1.část. Loutkář 1211-4065. Praha: Divadelní ústav, 2000, roč. 50, č.3, s.110-115. ISSN 1211-4065.s.114
568
J.R.: Otec slavné dvojice – k nedožitým devadesátinám národního umělce J.Skupy. Svobodné slovo. Praha: Československá
strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
569
Neměl to ale chudák Spejbl zpočátku vůbec lehké. Příliš se lišil od klasických loutek, a tak jen jaksi z milosti mohl tu a tam
vystoupit v přídavkové scéně a i navenek bylo zdůrazňováno jeho opovržlivé psanectví. Šest let se vinou jeho odlišnosti těžko protloukal a
jen přihrával jeho partnerům, zejména Kašpárkovi. - J.R.: Otec slavné dvojice – k nedožitým devadesátinám národního umělce J.Skupy.
Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
570
Karel Nosek – (1850-1933),(řezbář loutek, řezbář loutky Spejbla), pocházel ze známé řezbářské rodiny Nosků z Plzeňska, (otec
František, bratr Dominik), původně truhlář, později řezbář a modelář ve Škodových závodech v Plzni, 1901 – v Plzni založeno dobročinné
loutkové divadlo ve prospěch Jeslí, od r.1903 přejmenováno na Loutkové divadlo feriálních osad.,1919 – setkání v divadle LdFO s Karlem
Novákem a Josefem Skupou, pro ně vyřezal, podle Skupových návrhů, komickou loutku Špejbla později Spejbla, (přehravače nebo pauzéra,
jenž vyplňuje čas mezi jednáními, výška 55 cm, údajně s pravzorem ve skutečné postavě, v čeledínu pracujícím na jednom statku u Plzně.),
podzim 1920 – 1.divadelní debut Spejbla, prapůvodní figurka Spejbla uložena v muzeu Státního ústředního divadla v Moskvě, tam odvezena
S.V.Obrazcovem z Prahy v zimě 1948-49, některé loutky K.Noska vlastní Západočeské muzeum v Plzni. - KNÍŽÁK, Milan. Encyklopedie
(M-Z) výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950.1.vyd.Hradec Králové:
Nucleus HK, 2005. 567 s. ISBN 80-86225-88-7.s.660
571
J.R.: Otec slavné dvojice – k nedožitým devadesátinám národního umělce J.Skupy. Svobodné slovo. Praha: Československá
strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
572
J.R.: Otec slavné dvojice – k nedožitým devadesátinám národního umělce J.Skupy. Svobodné slovo. Praha: Československá
strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
573
Karel Novák –(1862-1940), (řezbář loutek,lidový loutkář), K.N.-1876 – vstup kJ.N. Laštovkovi do učení, velký vliv na Nováka
jeho principy – vlastenectvím, snahou o profesionální výkon a smyslem pro čistou jevištní češtinu, po smrti Laštovky 1877 – Novák vlastní
repertoár – Záhuba rodu Přemyslovců, Čarostřelec,1906 – K.Novák – jmajitel Laštovkova loutk. divadla,( mnoho her – Strýček Škrhola,
Loupežníci na Chlumu, Posvícení v Hudlicích, Pan Franc ze zámku, Žid Šiloch, Doktor Faust aj.),spolupráce s LdFO do r.1927, od r.1929 40 – člen Národní jednoty pošumavské v Plzni – celkem přes 2500 her, K.N. – vyřezal údajně řadu netypických loutek pro jeho divadlo –
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takzvanému Revolučnímu Kašpárkovi,574 který promlouval k lidem ústy Josefa Skupy
v politických kabaretech, v nichž napadal „rakušácký“ vládní systém, útlak, válku, a který již
23. září 1918 pochoval na scéně rakousko-uherskou monarchii.575 Až jednou, na počátku
května 1926, přinesl řezbář Karel Nosek do zákulisí klučinu, který jako by Spejblovi z oka
vypadl. Narodil se Hurvínek.576 Josef Skupa ke zrození Hurvínka: „Původně to měl být
Spejblův kamarád, jakási náhrada Kašpárka v civilních scénkách, ale obecenstvo nedovolilo.
Musil to být Spejblův kluk.“577 Skupův vztah k loutkám přivábil později do Feriálních osad
jeho ženu Jiřinu Skupovou, zasloužilou umělkyni a později ředitelku Divadla S+H, která po
dlouhá léta byla Skupovi neocenitelnou partnerkou v pohybovém herectví s loutkou
Hurvínka.578 Bylo zřejmé, že Skupa vytvořil díky ústřední loutkové dvojici nový svérázný
žánr, který volal po zájezdovém využití. Poptávka přerostla možnosti amatérského souboru,
bylo třeba se profesionalizovat. Tak vzniklo roku 1930 Plzeňské loutkové divadélko J.Skupy.
S ním začaly i „šňůry“ zájezdů a cest do zahraničí. V Lublani byl Skupa dokonce zvolen
prezidentem UNIMA.579 Zakrátko si získal jeho loutkami díky zájezdovému charakteru
divadla popularitu po celé naší vlasti a nedlouho nato tleskaly Skupovi ruce nadšených
zahraničních diváků při jeho zájezdech do Liège (1930), Vídně (1932 a 1936), Lublaně (1933)
a dalších měst. Všude sklízel úspěch za úspěchem.580 Nad Evropou se ale pomalu začala
stahovat mračna a loutkové divadélko z Plzně začalo v té dusné atmosféře psát nad jiné
závažnou kapitolu jeho historie. Po boku jeho ženy Jiřiny, Franka Weniga, dr. Jana Malíka a
dalších blízkých spolupracovníků vystoupil Skupa řečí jeho loutek proti nastupujícímu
fašismu. Vydržel dlouho. Představení 6. prosince 1943 bylo ale na zásah okupantů přece jen
(loutku Havlíčka 1903 pro hru Karel Havlíček Borovský), také řadu varietních loutek, Západočeské muzeum v Plzni vlastní 10 loutek od
K.Nováka -KNÍŽÁK, Milan. Encyklopedie (M-Z) výtvarníků loutkového divadla v českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné
minulosti do roku 1950.1.vyd.Hradec Králové: Nucleus HK, 2005. 567 s. ISBN 80-86225-88-7.s.665
574
Kašpárek – vyřezán koncem 19.stol. Františkem Noskem (1824-1908), otcem řezbáře Karla Noska (autora loutky Spejbla) a děd
Gustava Noska (autora Hurvínka), Kašpárek – původně určen do skupiny Trpaslíků pro stolní společnost Kozáků, později v loutkovém
divadle Jeslí byl kostýmován jako Kašpárek. měl "vlastenecký" kostým, v kterém se kombinovala červená barva s bílými a modrými klíny,
1914 se Kašpárek dostal do souboru Loutkového divadla Feriálních osad, kde si zejména v době války získal mimořádnou pozornost jeho
vystupováním v protirakouských a protimilitaristických kabaretech, 1928 byla tomuto "revolučnímu Kašpárkovi" zbudována pamětní
deska,od 1945 je uložena v depozitáři Národního muzea v Praze. - České amatérské divadlo [online].[cit.2012-12-16]. František Nosek
575
KIRSCHNER, Miloš.: Český loutkář – vzpomínka k nedožitým devadesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1982, roč. 62, č.13 (Právo lidu ročník 85), s.5-8. ISSN 0032-6569.
576
J.R.: Otec slavné dvojice – k nedožitým devadesátinám národního umělce J.Skupy. Svobodné slovo. Praha: Československá
strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
577
J.R.: Otec slavné dvojice – k nedožitým devadesátinám národního umělce J.Skupy. Svobodné slovo. Praha: Československá
strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
578
KIRSCHNER, Miloš.: Český loutkář – vzpomínka k nedožitým devadesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1982, roč. 62, č.13 (Právo lidu ročník 85), s.5-8. ISSN 0032-6569.
579
J.R.: Otec slavné dvojice – k nedožitým devadesátinám národního umělce J.Skupy. Svobodné slovo. Praha: Československá
strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
580
KIRSCHNER, Miloš.: Český loutkář – vzpomínka k nedožitým devadesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1982, roč. 62, č.13 (Právo lidu ročník 85), s.5-8. ISSN 0032-6569.
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poslední. Tím se skončila třináctiletá historie samostatného Skupova Plzeňského loutkového
divadélka.

581

V době nacistické okupace za 2. světové války byla Skupovi roku 1943 odňata

divadelní licence, a on sám pak v lednu 1944 zatčen gestapem a předán soudu v Drážďanech.
Z věznice Matylda po bombardování uprchl a zdržoval se v úkrytu582 v Chrásti a Rokycanech,
kde ho zastihl konec války.583
Jeho diváci zatím netrpělivě čekali. A dočkali se. Po osvobození uplatnil Skupa jeho
talent znovu v plné míře. V Římské ulici v Praze založil první družstevní loutkovou scénu –
Divadélko S+H. Jeho loutky dobývaly svět. Skupa byl na vrcholu jeho tvůrčího rozkvětu.
V roce 1948 přebral zasloužený čestný titul národního umělce za celoživotní zásluhy. Znovu
se hlásily ke slovu neselhávající úspěchy Skupova divadla na půdě naší vlasti i v zahraničí.
Na předválečné zahraniční zájezdy navázaly zájezdy nové: 1947, 1948 (Anglie a Skotsko),
1950 (SSSR), kde byl Skupa jmenován čestným členem sovětských umělců CDRI.584585 Rok
1953 přinesl prudký náraz – srdeční infarkt.586 Roku 1956 nastoupil do funkce dramaturga
spisovatel Jaroslav Janovský,587 který přinesl hru Spejbl na Venuši. A právě v této hře se
naposledy ozval Skupův bručlavý otecko Spejbl a rozpustilé synstvo Hurvínek ve veselé
silvestrovské náladě 31. prosince 1956. Osm dní na to, osm dní před jeho 65. narozeninami,
k nimž filmový štáb připravoval oslavný medailónek, Skupa zemřel. V tom medailónku se

581

J.R.: Otec slavné dvojice – k nedožitým devadesátinám národního umělce J.Skupy. Svobodné slovo. Praha: Československá
strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
582
Ačkoliv oficiál.sídlem jeho divadla byla Plzeň, kde Skupa po zrušení neúnosných a nedůstojných dávek ze zábav obnovil jeho
vystupování, a kde také někdy uváděl premiér.nových her, se však ještě častěji uchyloval do Chrástu u Plzně, kde si v r.1939 vybudoval
nejen jeho osob.útočiště, ale předevš.zkušebnu a dílny pro přípravu dekorací a loutek. V chrást.zákoutí také přežil obd.zběsilé perzekuce po
atent.na Heydricha. V Chrástu se také v tomto krit.obd.připr.novinky nadch.sezóny a ve zd.Lid.domě měly zač.10/1942 premiéru hry
J.Kubeše neboli J.Malíka - Dnes a denně zázraky, v sob.3.10.1942, a v ned.odpol.4.10.1942- Zlaté děti., veselá i poučná podívaná pro naši
drobotinu, kterou sepsali a s použitím starš.loutek sestavili J.Skupa a F.Wenig. - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama,
1988. 363 s. s. 146
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KIRSCHNER, Miloš.: Český loutkář – vzpomínka k nedožitým devadesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1982, roč. 62, č.13 (Právo lidu ročník 85), s.5-8. ISSN 0032-6569.
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CDRI – Centralnyj Dom Rabotnikov Iskusstva – (Ústřední umělecký svaz uměleckých pracovníků v Moskvě) -Centralnyj dom
rabotnikov iskusstva - [online].[cit. 2014-03-19].Centralnyj dom rabotnikov iskusstva.Dostupné z WWW: < http://www.cdri.ru<.
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KIRSCHNER, Miloš.: Český loutkář – vzpomínka k nedožitým devadesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1982, roč. 62, č.13 (Právo lidu ročník 85), s.5-8. ISSN 0032-6569.
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KIRSCHNER, Miloš.: Český loutkář – vzpomínka k nedožitým devadesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1982, roč. 62, č.13 (Právo lidu ročník 85), s.5-8. ISSN 0032-6569.
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Jaroslav Janovský – (1911-1962) - Spisovatel, který velmi úspěšně debutoval 1937 v ženském týdeníku Ozvěny domova a světa
románem
na
pokračování
Zářivý
cíl.
Psal
romány
pro
Rodokaps
o
newyorském
detektivu
Bobu
Sheridanovi.
Po změně kulturních poměrů se obrátil proti jeho - utajované - literární minulosti a dvěma didaktickými dramaty Noc pod Čerchovem (1953)
a Tygří bratrstvo (1964) se pokusil "vytlouci" dětem a mládeži "tu pitomou rodokapsovou romantiku z hlavy" (citovaná slova pocházejí ze
hry
druhé).
Jako rozhlasový dramaturg uvedl 1949 do českého éteru cyklus sovětských divadelních her. V letech 1951-56 byl ministerským úředníkem
pro oblast dětského divadla, poté členem vedení Divadla Spejbla a Hurvínka. (Spejbl na Venuši – 56, Šestý den je sobota -57, Opožděná
nadílka -58, Skupa stále živý -59 ad.) - Databáze knih [online].[cit.2012-11-29]. Jaroslav Janovský.Dostupné z WWW:<
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/jaroslav-janovsky-18157>. a GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247
s.s.215-216
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Skupa obracel k divákům, aby jim vyjádřil jeho vděčnost za to, že ho měli tak rádi. Poděkoval
a zemřel. Stačilo dotočit prázdné hlediště, opuštěný mikrofon – a oslavný medailónek se stal
nekrologem, ve kterém sehrál Skupa jeho poslední roli.588 Jeho spolupracovníkům, v čele s M.
Kirschnerem, dokázal však v plné míře odevzdat plody jeho celoživotní práce. Prozíravě se
tak postaral o to, že světoznámé loutky nezanikly s odchodem jejich tvůrce, ale byly dál
vedeny cestou laskavého i dobře cíleného humoru. Spejbl, Hurvínek, a tím i Josef Skupa žili
dál. A to bylo podstatné.589

Hodnověrný nástupce

6.24

Dne 16. března 1982 oslavil Miloš Kirschner 55. narozeniny. O tomto výročí se mohli
dozvědět čtenáři z Mladé fronty. Kirschner zde byl vzpomenut jako hodnověrný nástupce
prof. Josefa Skupy, jemuž zakladatel našeho moderního loutkářství svěřil jeho slavné děti.
Když Miloš Kirschner v roce 1957 stál v čele smutečního průvodu, který se loučil s Josefem
Skupou, držel v ruce Spejbla a Hurvínka. Byl v tom příslib, že obě české loutky budou žít
dál.590 „Převzít od někoho štafetu však nemusí být výhodou, zvlášť když ten před vámi ji
donesl až tak daleko,“ napsala Mladá fronta.591 Ovšem Miloš Kirschner dokázal, že bylo ještě
kam jít, že skutečný tvůrce se nespokojí s konzervováním úspěšných tradic, ale dá jim nový
náboj. Desítky úspěšných cest za potleskem světových sálů byly toho nejlepším důkazem.
Mladá fronta: „Spejblovi bude letos 62 roků, Hurvínkovi 56. Oba jsou z lipového dřeva.
Národnímu umělci Miloši Kirschnerovi je dnes 55 let. Takže mu přejeme, aby byl ze stejně
kvalitního materiálu jako jeho svěřenci. Aby ještě dlouho dráždil bránice malých i velkých
diváků.“592

„Konnichiwa, Spejbl to
Hurvínek!!“

6.25
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KIRSCHNER, Miloš.: Český loutkář – vzpomínka k nedožitým devadesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1982, roč. 62, č.13 (Právo lidu ročník 85), s.5-8. ISSN 0032-6569.
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strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
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ISSN 0323-1941.
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ISSN 0323-1941.

143

Po premiéře hry - O fousatém Hurvínkovi - v březnu 1982, bylo třeba připravovat už
třetí zájezdový program pro Japonsko; divadlo se tak při plnění závažných reprezentačních
úkolů dostávalo do dramaturgické tísně, a vzhledem k náročnosti zájezdových programů
zápolilo i s potížemi ve výrobě. Pro nový zájezd připravil Jiří Středa pod názvem Divadlo
malých zázraků, kombinovaný pořad s motivem moderní techniky, ve kterém se vedle
čtveřice kabaretiérů výrazně uplatnili malí roboti, výtvarně odvození od snaživého a
bručlavého robotka ze hry Ještě jeden Hurvínek? Celkem bylo na zájezdu uvedeno 58
představení, této, převážně vizuální, revue. Představení českých loutkářů ve 12 japonských
městech navštívilo přes 45 000 okouzlených diváků. Navíc japonská televize natočila
samostatný pořad.593 (Grym,P.,1988)

Berliner Festtage a Zadáno
pro Karla Gotta

6.26

Mimo japonského hostování uspořádalo divadlo řadu představení také od 10. září 1982
na zájezdu v NDR. Loutkáře uvítalo celkem 13 měst včetně Berlína, kde divadlo
reprezentovalo čs. kulturu v programu festivalu Berliner Festtage. Celkem bylo v průběhu
zájezdu uvedeno 52 představení, z toho 27 představení veselého dětského pořadu Hurvínkův
návštěvní den a 25 představení revuální komedie M. Kirschnera a J. Středy pro dospělé V Praze je blaze, která se v zahraničí hrála vůbec poprvé.594 Koncem října se v divadle podle
scénáře Miloše Kirschnera a Jaromíra Vašty595 natáčel hudebně zábavný pořad Zadáno pro
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G.M.: Hurvínek se vrací s vavříny.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová,16.10.1982, roč.XXXVIII, č.248,
s.4-8. ISSN 0323-1143.
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vrátit až po r. 1989.Studoval film. režii na FAMU a poprv.se představil krát. stud. filmem PEKAŘ JAN MARHOUL (1953) na motiv. rom.
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parodii na obl. seriál ZPĚVÁCI NA KRAJI NEMOCNICE (1982). Častěji bylo pak mož. J.V. vidět až po r. 1989, kdy mluv.projev. doprov.
obnov. uved. jeho úspěš. poř. ze 60. let, tehdy ale již na něm byla znát únava a špatný zdrav.stav.-Československá filmová databáze
[online].[cit.2013-01-15].Jaromír Vašta.Dostupné z WWW:<http://www.csfd.cz/tvurce/31412-jaromir-vasta/>.
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Karla Gotta,596 určený pro vánoční vysílání Čs. televize, ve kterém loutky sehrály roli
hostitele populárního zpěváka. A pak už bylo třeba pečlivě připravovat ruskou verzi hry
Hurvínek mezi broučky s Martinem Kláskem v titulní roli a výběr scén z her V Praze je blaze
a Dějiny kontra Spejbl pro dospělé; v únoru 1983 totiž divadlo S+H vystupovalo v rámci
přehlídky Dny Prahy v Moskvě.597 (Grym,P.,1988) Reprezentační večerní pořad pro přehlídku
Dny Prahy v Moskvě – Spejbl, Hurvínek a historie - byl pouze pro tuto příležitost kombinován
z úvodních pasáží hry – V Praze je blaze - a vybraných obrazů ze hry Dějiny kontra Spejbl.
Hrálo se v ruské verzi. Na jiných zájezdech nebyl tento speciálně komponovaný pořad
uváděn.598 (Grym,P.,1990)

Hurvínek má problém

6.27

Po kratším zájezdu599 do NDR600, (Hurvínkův návštěvní den a Vesele se S+H), se
soubor s režisérem Jiřím Středou pustil do přípravy další hry pro střední generaci diváků, do
komedie Josefa Fouska a Miloslava Šimka – Hurvínek na šikmé ploše (29. června 1983).
Hurvínek se v této hře znovu stává středem pozornosti nevlídného zájmu věčného mrzouta
Flódy.Flóda v jeho hysterickém odporu ke všemu mladému, co se vymyká jeho funebráckému
pohledu na svět, přesvědčuje Spejbla, že pubertální Hurvínek se dostává na šikmou plochu a
že je třeba zásadního zásahu. Sám se přitom uchyluje k záludnostem, které mají Hurvínka
pošpinit a Spejbla přesvědčit o Hurvínkově špatnosti.601 (Grym,P.,1988)
Hra se snažila obhájit mládí před morousovitým tvrzením dříve narozených: „To když
my jsme byli mladí...“ A mladé602 obecenstvo ji přijalo za jeho.603 (Kirschnerová D,2010)
596

Příloha č.24 - Zadáno pro Karla Gotta – fotografie – Mánička zpívá s Karlem Gottem hit Zítra stromek zazáří, 1982-Youtube [cit
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Zítra
stromek
zazáří
(1982).
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GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.239
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působivé vizuální výstupy. Několikrát bylo toto zájezdové pásmo z provozních důvodů reprízováno i na domácí půdě. - GRYM,
Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.239
600
Představení na zájezdu v NDR se hrála v německém jazyce. Obecně, všechna představení Divadla Spejbla a Hurvínka jsou vždy
hrána v jazyce té země, kde divadlo právě hostuje. - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Otázky k DP Spejbl a Hurvínek [online].Message to:
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Byla – včetně několika vložených písní – vyslovenou moralitou opírající se o klasické typy
s jejich osobitým slovním humorem. Mladé obecenstvo, přes zřetelný didaktický záměr,
přijímalo hru stejně dobře jako scénicky atraktivnější Hurvínkovu diskotéku; hra totiž hovořila
přístupným

a

srozumitelným

jazykem

o

otázkách

mládeži

blízkých

–

sex,škola,alkohol,brigáda.604 (Grym,P.,1988) Interpretaci nerudného Flódy zvládl v původním
cholerickém tónování Miroslav Polák. Zrodil se stálý protihráč, výslovně negativní tvůrce
konfliktů. Tento klasický princip ´komedie typů´, který se vzápětí uplatnil i ve Středově hře
Hurvínek a Přeslička, však nenašel mimo divadlo pochopení. Například pro kulturního
přispěvatele Svobodného slova byl Flóda „poněkud nelogickým zloduchem“. Správně
recenzent postihl, že hra se odvíjela především ve verbální poloze, vyjádřil však jeho výhrady
k použitým jazykovým prostředkům, a dospěl k závěru, že největší slabinou inscenace byla její
všudypřítomná nedivadelnost, ještě výraznější než u předešlých představení určených
dětem.605 (Svobodné slovo, (spa), 7.7.1983) (Grym,P.,1988)

Přehlídka loutkových
inscenací

6.28

V srpnu 1983 se Divadlo S+H rozhodujícím způsobem podílelo na první přehlídce
loutkových inscenací pro dospělé a mládež, která se z větší části odbývala na scéně D S+H, a
v níž se uskutečnila představení domácího souboru, loutkových divadel z Liberce, Hradce
Králové a Plzně a studiová vystoupení několika sólistů. V podzimních měsících divadlo opět
vyjelo na zájezd do NSR. Jeho náplň tvořily 3 inscenace: Hurvínek mezi broučky, Hurvínkův
návštěvní den a nově komponovaný kaleidoskop vizuálních čísel a dialogů Vesele se Spejblem
a Hurvínkem, sestavený z úvodních scén revue V Praze je blaze a dalších vizuálních
výstupů.606(Grym, P.,1988)

Věční baviči Spejbl s
Hurvínkem

6.29

Pro Rudé právo rozmlouvala s Milošem Kirschnerem redaktorka Lenka Tomešová.
Hned v úvodu mu položila otázku, jak by se coby autor veselých i vážných témat, kterým není
604
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cizí ani lyrický tón, sám ohodnotil. Kirschner namítl, že nikomu nepřísluší sám jeho hodnotit,
ale že si je vědom toho, že je to nádherný pocit, když spadne opona a člověk má v sobě
nedefinovatelný pocit štěstí, že se rozdal, že ze sebe vydal vše. Zároveň ho ale prý hlodá i kus
nejistoty, zda si divák alespoň kousek toho štěstí odnáší domů. Štěstí je podle něj rozhojněno,
když je takto veselá mysl ještě „obtěžkána“ námětem k zapřemýšlení.607 Podotkl, že si vždy
s ulehčením říkal: „že přestože humor není žádná legrace, je krásným údělem moci se nazývat
humoristou.“608
K tématu námětu představení Tomešová poznamenala, že mnohé scénky čerpají ze
současného života. Lidé mají rádi Hurvínkovo střílení si z taťuldy a jeho vrstevníků, ale
zároveň dávají za pravdu Spejblovým moudrostem.609 K tomuto Kirschner komentoval
prohlášením: „že i když teatrologové konstatují, že se Spejbl proměnil, snaží se o to, aby sem
tam zazněl i starý skupovský Spejbl. Snaží se také o to, aby dnešní Spejbl už nebyl duchem a
vzděláním nedotčený autoritář s mentalitou maloměšťáka. Cítí ho prý spíše jako lidového
mudrlanta, řadového občana, který dobře vidí do poměrů kolem něho a trefně je glosuje.610
Proto také v promluvách obou „ušatců“ dává přednost humoru, jenž těží z absurdity světa,
trefným pojmenováním jevu.611Samosebou se proměnil i Hurvínek, jeho proměna ale probíhá
nenápadněji než u otecka Spejbla.“612 Na dotaz, zda některé z loutek Miloš Kirschner při
jejich výstupech fandí, jejich mluvič odpověděl:613„Skupa kdysi prohlásil, že jeho negativní
vlastnosti ukládá do Spejbla, zatímco jeho lepší já přiznává Hurvínkovi. Já jsem se ještě
definitivně nerozhodl, komu bych měl fandit. Jisté je však jedno. Když se stávám Spejblem, je
mi nad sebou samým tak nějak smutno. Sám sebe neváhám politovat. Když se naopak cítím být
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Hurvínkem, musím se trochu krotit, aby té veselosti nebylo – vzhledem k dané situaci – přece
jenom nad normu.“614
Na uvážlivou otázku Lenky Tomešové, jak je vůbec možné, že jsou obě loutky stále
tak životné, Kirschner podal takové vysvětlení, že tomu bude tak, že i když jsou tyto dvě
loutky jejich původem i zevnějškem groteskním anachronismem, jsou jejich způsobem
myšlení, při vší groteskní deformaci, současné.615M.K: „V jejich generační univerzálnosti tak
obě postavičky dokáží řešit a zodpovídat otázky ve všech oblastech života, nehledě na dobu,
která zrovna je. Tato jejich univerzálnost se projevuje i v tom, že se s nimi setkáváme
v nejrůznějších pořadech; jak na gramofonových deskách,616 tak jsou S+H také častými hosty
v našem rozhlase, vystupují v televizi, objevují se na knižním trhu,617 tu a tam i mezi
estrádními618 umělci.“619 K vystupování souboru divadla Kirschner ještě poznamenal, že bylo
velmi složité uspokojit potřeby všech, jak domácích, tak i zahraničních 620 diváků, ale že o to
divadlo usilovalo.621 Za zajímavá účinkování šlo podle Miloše Kirschnera považovat zejména
šest půlhodinových pořadů v kanadské televizi u příležitosti Světové výstavy v Montrealu před
16 lety, (rok 1967), představení divadla, které proběhlo zcela poprvé barevně, dále jeho,
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ročník 86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
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ročník 86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
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spolupráci s našimi špičkovými herci nahrál na 2500 minut dialogů,výstupů, scének a her se Spejblem a Hurvínkem a jeho přáteli.TOMEŠOVÁ, Lenka.: Miloš Kirschner.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,8.10.1983, roč.64, č.238 ( Právo lidu ročník 86),
Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
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holčičky – M.Kirschner/V.Straka – Západočeské nakladatelství, 1981 a 1986 - Antikvariát Bohumín [online].[cit.2012-09-11]. Hurvínkovy
večerníčky pro kluky i pro holčičky.Dostupné z WWW:<http://www.antikvariat-bohumin.cz/cz/knihy/pohadky-detske/2449-hurvinkovyvecernicky-pro-kluky-i-pro-holcicky.html>.
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televizní diváky – Snímek z tradičních Silvestrů Československé televize – Scénka – Nad dopisy diváků – Šéfredaktor čehokoliv – rok
1977- Youtube [cit 2013-02-11].Silvestr 1977 Hurvínek a Spejbl – Nad dopisy diváků -parodie. Dostupné
z WWW:<https://www.youtube.com/watch?v=ykYQ6LKWmRg<.
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ročník 86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
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několik zemí, že v těchto zemích jsme odehráli na 2500 představení v 16 jazyk.mutacích, pak si myslím, že už by zde byly podklady k
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Lenka.: Miloš Kirschner.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,8.10.1983, roč.64, č.238 ( Právo lidu ročník 86), Haló sobota,
č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
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pouhým záznamem, že v té době existovala jistá dokumentace, snad kompletní materiály, připravení k prověření této osoby pro záměry státu,
ale jinak důkaz o tom, že byl prověřován a prověřen, protože to je seznam uzavřených případů. Zřejmě osoba pana Kirschnera posloužila a
byla poplatná režimu a té době, což ale souvisí s jeho výjezdy do zahraničí přinejmenším... Kdyby nespolupracoval, byl by odvolán z funkce
ředitele D S+H, a evidentně i ty výjezdy by byly omezené nebo zakázané, protože ti umělci, co odmítli, měli zákaz vystupovat, viz Marta
Kubišová později, a další osudy potlačených hvězd umění. Prostě kultura sloužila jako možná a reálná cesta k navazování a prohlubování již
navázaných kontaktů, které se cíleně StB snažila udržovat.“ - SKUPA, Pavel. Ad Kirschner [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz.
10. května 2014 10:18[cit. 2014-05-25]. Osobní komunikace..Miloš Kirschner, byl podle názoru Pavla Skupy systematik, s tím, že pokaždé
se pružně přizpůsobil režimu, v němž mělo jeho divadelnické vystupování fungovat. -SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 17.4.2014.
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Šulcovy, Štáchové a Homoly sólové výstupy v pořadech televize NDR, nebo desetileté
působení S+H v rozhlasovém pořadu Besuch Willkommen. Zdůraznil také, že po těchto
vystoupeních, soubor dostal na 50 tisíc dopisů prostřednictvím rozhlasu.622
V závěru interview Tomešová chtěla od Kirschnera vyzvědět, zda se proměnil
Kirschnerův pohled na jeho kariéru v počátcích, a jak na ni nahlíží v současné době,(1983).623
Miloš Kirschner se zamyšlením pravil: „že proměnlivost života je dána i úhlem pohledu
každého člověka na základě jeho vlastního dotyku a získání nových zkušeností.“624 Řekl, že si
myslí, že jeho názor na život na začátku jeho umělecké dráhy se v jeho optimistické podstatě
od jeho nynějšího názoru ani nijak nelišil, ale rozhodně se prohloubil. 625 Kirschner: „Kdybych
to měl „okořenit“ příkladem, řekl bych, že tehdy jsem život pozoroval v okamžiku
´okamrknutí´, zatímco dnes se snažím mít oči otevřené co nejdéle.“ 626 Za nejvyšší hodnoty
v tomto obrovském koloběhu divadelního života považoval projevy trpělivosti a tolerance
těch zkušenějších vůči ´kandrdasům´. Naopak mladé, bylo podle Miloše Kirschnera, třeba
trpělivě vést k poznávání i uznávání dosažených hodnot, a tím k projevům úcty a vážnosti
k těm, kteří se o to zasloužili. V té souvislosti zavzpomínal na jeho učitele prof. Josefa Skupu,
který mu za ta léta hodně předal, a připomenul také úspěšnou práci jeho nástupce Martina
Kláska na divadelních prknech v současné době.627

„Zelený“ Hurvínek

6.30

Jako Hurvínek proti smogu s podtitulem Skoropohádka o životním prostředí uvedlo
pražské Divadlo S+H premiéru hry Jiřího Středy – Hurvínek a Přeslička (3.5.1984).
Jednoduchý příběh věnovaný nejmenším divákům, odměněný v loňské soutěži na původní
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ročník 86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
623
TOMEŠOVÁ, Lenka.: Miloš Kirschner.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,8.10.1983, roč.64, č.238 ( Právo lidu
ročník 86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
624
TOMEŠOVÁ, Lenka.: Miloš Kirschner.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,8.10.1983, roč.64, č.238 ( Právo lidu
ročník 86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
625
TOMEŠOVÁ, Lenka.: Miloš Kirschner.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,8.10.1983, roč.64, č.238 ( Právo lidu
ročník 86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
626
TOMEŠOVÁ, Lenka.: Miloš Kirschner.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,8.10.1983, roč.64, č.238 ( Právo lidu
ročník 86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
627
TOMEŠOVÁ, Lenka.: Miloš Kirschner.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,8.10.1983, roč.64, č.238 ( Právo lidu
ročník 86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.

149

divadelní hru pro děti 3. cenou, byl vlastně nenápadnou dramatickou obdobou Akce
Brontosaurus,628 známého hnutí za ochranu životního prostředí.629 (Grym,P.,1990)
Zloduch Flóda, kterého se výborně zhostil Miroslav Polák, nahrbeně číhající a
nervózně se kroutící cholerik, se objevil i v této hře pro děti. Flóda zamořoval vzduch nejen
jeho obvyklou jedovatostí, ale i výpary jeho starého automobilu, který zabral veškerý prostor
na společném dvorečku. Hurvínek se ujal podivného zvířátka, které se vylíhlo z vejce. To
odkudsi přinesl Žeryk. Ukázalo se, že zvířátko bylo brontosaurus. Flóda se ho snažil ze
dvorku vystrnadit, a dokonce se ho pokusil otrávit. Rychle rostoucí brontosaurus Přeslička si
však na něj došlápl – a Flóda slíbil, že dvorek naopak opustí jeho kouřící vysloužilé
vozítko.630 (Kirschnerová, D.,2010) Děti tu budou pěstovat květiny a brontosaurus, který až
dosud marně hledal jeho místo v životě, o ně bude, v souladu se známou akcí na ochranu
přírody, pečovat.631 (Grym,P.1988) Přeslička díky jeho přeměně v hrůzostrašného draka
s pomocí dětí zachránil zeleň na dvoře před zuřivým automobilistou panem Flódou – tomuto
hlavnímu konfliktu, po stránce jevištní technologie, působivě ztvárněnému, ovšem
předcházelo nevzrušivé první jednání, vyplněné dialogy protagonistů s epizodními či spíše
doplňkovými postavami. Režijně Jiří Středa a scénicky Dušan Soták. Šlo o vcelku tradiční
představení; zmínku si zasloužila příjemná hudba Miroslava Pokorného, 632 a Martin Klásek,
který Spejblovi i Hurvínkovi propůjčil hlas, již se stejnou jistotou a lehkostí jako jeho
předchůdci.633(spa, Svobodné slovo, 23.5.1984) (Grym,P.1990). Z důvodu těžké autohavárie
Heleny Štáchové vystřídala na poslední chvíli Máničku ve hře Hurvínkova nová kamarádka
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Hnutí Brontosaurus – nevl. nezisková organizace,zal.1974, cíl:-poznání ochrany životního prostředí, Příklady prací Br. - kosení
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odborníci z příslušných oblastí, jiné nevládní organizace, státní orgány a instituce, školy, univerzity a zahraniční organizace, činnost - od
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skupiny v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích, kde zůstal devět sezon. Od sezony 1959-60 se na celý život upsal loutkohereckému
divadlu Alfa v Plzni, kde byl v letech 1989-98 ředitelem a odkud odešel na odpočinek. Mimo toho že skládal hudbu, vytvořil i spousty režií a
scénářů k loutkohrám. Dílo: Neználkovy příhody – 73, Co vyprávěl strom Kandalí-75,Ivanka a Marijka -76 -Československá filmová
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Karolínka, v citlivém podání Květy634 Plachetkové.635 (Kirschnerová,D.,2010) Divadlo S+H
už dlouho usilovalo o to, aby bylo divadlem nejen dvou protagonistů, ale divadlem „typů“.
Kirschnerovým ideálem bylo už po léta „divadlo z almary“, moderní obdoba ´commedia
dell´arte´,636 soubor konstantních typů, které lze vyjímat a podle potřeby dosazovat do nových
zápletek.637(Grym,P.,1988) Záměr divadla se však nesetkal s pochopením. Redaktor
Čs.loutkáře Václav Königsmark shledal ve hře schematizaci vztahu mezi dobrem a zlem.
„Tezovitost, černobílé rozvržení jednajících postav, jdoucí místy až ke schématu“, vytkl hře i
editor Lidové demokracie, který viděl nedostatek hry i v tom, že se vztahy postav, respektive
jejich skupin, podstatně nevyvíjely, a že záměrná didaktičnost hry nebyla zcela převedena do
uměleckého divadelního tvaru. Shodně však byl přivítán slibný nástup mladší generace –
Martin Klásek, který si Hurvínka, a tentokrát už podstatně lépe i Spejbla, zahrál s typicky
otcovskými nerudnými akcenty.638 (Čs.loutkář, 4.9/1984, VK), (Lidová demokracie, hbk,
19.6.1984) (Grym,P.,1988)

Zasloužilý umělec Luboš
Homola

6.31

Dne 7. května 1984 převzal Luboš Homola z rukou ministra kultury ČSSR dr. Milana
Klusáka titul zasloužilého umělce639 za vodičství loutky Spejbla.640 (Grym,P.,1990)
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Květoslava Plachetková –nar. 4.5.1953- loutkoherečka, vodí Máničku, ztvárňuje řadu dalších rolí např. Bábulinku a Včelu
(Hurvínek mezi broučky), Lidunku ( Hurvínkovi k narozeninám), při záskoku ve hře Dějiny kontra Spejbl – jemné, dojímavé, silné citové
travesty, tj.role dětského charakteru, absolventka FFUK – obor psychologie/pedagogika,angažmá: od r. 1974 - D S+H, působí na
VOŠH,vyučuje psychologii/pedagogiku - Divadlo Spejbla a Hurvínka [online].[cit. 2013-01-01]. Květa Plachetková.Dostupné z WWW: <
http://www.spejbl-hurvinek.cz/cz/soubor.html>.Divadelní noviny [online].[cit.2013-01-01]. Květa Plachetková.Dostupné z WWW:<
http://host.divadlo.cz/noviny/clanek.asp?id=16611>.
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Mezinárodní vídeňský
festival

6.32

Nedlouho poté se divadlo vydalo na zájezd do Rakouska, kde vystoupilo
s představením Vesele se S+H před diváky na mezinárodním vídeňském festivalu. Performaci
ihned zhodnotil rakouský list Arbeiter –Zeitung641 jako vzorovou ukázku českého humoru a
dokonalé loutkové představení.642 (Rovnost,643 Brno, (t),25.5.1984) (Grym,P.,1990)

Skupova Plzeň

6.33

Rok 1984 se stal dobou konání jubilejního 15. ročníku festivalu Skupova Plzeň.
Redaktor Mladé fronty se zeptal Miloše Kirschnera, co pro něj znamenala tato loutková
přehlídka, kterou jeho soubor, datem 18.6.1984 zahájil, a co by popřál této přehlídce do
dalších let.644 Kirschner vyjádřil radost z toho:„že si Skupova Plzeň vytvořila zcela
specifickou atmosféru – nejen jevištním programem, ale i tematickými semináři a diskusemi,
prostorem pro konfrontaci ideového a uměleckého usilování jednotlivých divadel.“ 645Do
budoucna Miloš Kirschner festivalu popřál: „aby se mu povedlo vzbudit trvalý hlad dospělého
diváka po loutkovém divadle, neboť právě tvorba pro dospělé byla kdysi doménou tohoto
dramatického druhu.“646Pietním aktem u hrobu národního umělce Josefa Skupy na ústředním
plzeňském hřbitově, kterého se zúčastnily delegace loutkářských souborů, v čele s národním
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Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.6.1984, roč.XL, č.141 (12 346), s.2-8. ISSN 0323-1941.
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umělcem Milošem Kirschnerem, začal v sobotu 15. ročník Skupovy Plzně – festival
československých profesionálních loutkových divadel.“647

Spejbl a Hurvínek v ČST

6.34

Spejbl s Hurvínkem byli také častými hosty na televizní obrazovce, kde natáčeli různé
výstupy, dialogy, byli komentátory zábavných pořadů. Stali se hrdiny dvou 13-ti dílných
seriálů večerníčků. Stejné, ne-li větší oblibě, se loutky těšily v zahraničí, kde s nimi byly už
před lety natočeny nejen pořady, ale dokonce zaznamenána i celá divadelní představení. Tuto
možnost si Československá televize uvědomila už v roce 1984, a tak se nám zachoval alespoň
zkrácený záznam představení již zmíněné hry A. Kneifela – Dějiny648kontra Spejbl.649
(Kirschnerová,D.,2010) Z inscenace pro dospělé, která měla za sebou desítky úspěšných
repríz, pořídila pražská Hlavní redakce zábavných pořadů hodinový záznam televizní úpravy
této hry s přáním, aby přinesla divákům rozptýlení a zamyšlení. Původní divadelní verzi
v režii Jiřího Kubíčka, s výpravou Zdeňka Juřeny a v technologii Jana Klose do televizní
podoby převedl Pavel Grym a nastudoval režisér Ivo Paukert. 650 Hlavní role vytvořily herečtí
protagonisté Divadla S+H národní umělec Miloš Kirschner a Helena Štáchová za pomoci
Mária Hájka a vodičů Spejbla a Hurvínka zasloužilého umělce Luboše Homoly a Bohuslava

647

N.N.: Neoznačeno. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,18.6.1984, roč.XL, č.142 (12 347), s.2-6. ISSN

0323-1941.
648

Dějiny kontra Spejbl – autor Augustin Kneifel – úspěšná inscenace D S+H odměněná v r.1970 hlavní cenou Skupovy Plzně,
v obnovené premiéře v r.1980 v Praze, představení také v Moskvě, v Záp.Berlíně a v řadě měst NSR, satirická procházka historií lidstva
Spejbla a Hurvínka, kteří putují starým Řeckem,Egyptem v době Caesarova vpádu, středověkými Čechami, renesanční Itálií a feudálními
Čechami 19. století. Spejbl chce Hurvínkovi názorně ukázat, jak má chápat dějiny. Oba dva se setkávají se zneužíváním dobrých myšlenek;
jako by vše a vždy směřovalo ke konfliktu, k válce, k bezhlavému ničení. Proto se v závěru zmatený Spejbl obrací k lidstvu s prosbou, aby
konečně dostalo rozum. Aby se za současnost, která se každým okamžikem stává slavnou či méně slavnou minulostí, nemuseli v budoucnosti
lidé stydět. V tom je základní humanistické poslání této hry, která se ovšem i na tuto vážnou problematiku dívá s humorem, pro loutky S+H
tak typickým. Kneifelova hra dostala na loutkové scéně originální podobu. Divákům se naskýtá příležitost vidět speciálně konstruované
loutky, viditelně vedené jejich vodiči přímo na scéně. - P.G.: Dějiny kontra Spejbl.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru
KSČ,9.2.1985, roč.20, č.6, s.11-16. ISSN 0323-1127.
649
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.51
650
Ivo Paukert – (1931-2013- vystudoval režii na FAMU (1955), kde také natočil jeho první krátké filmy. Jako jeho profesní vzor
uvádí Federica Felliniho, sám se ale filmové režii nikdy nevěnoval, jeho doménou se stala televizní zábava. )Po studiích zamířil do Ostravy,
kde byl prvním režisérem tamního televizního studia (1956-1958). Jeho původ a politické prověrky mu koncem 50. let znemožnily další
práci v médiích a 5 let pracoval jako dělník, byl mimo jiné tesařem a soustružníkem. V uvolněné atmosféře let 60. se mohl vrátit do televize,
a od roku 1963 byl režisérem Hlavní redakce zábavných pořadů Československé televize v Praze. Těžištěm Paukertovy tvorby se již v
60.letech staly hudební pořady, pomáhal především zviditelňovat práci divadla Semafor, režíroval televizní přenosy jeho představení, byl též
autorem původních televizních pořadů a medailónů populárních zpěváků (např. Karel Gott, Yvetta Simonová, Waldemar Matuška), podílel
se také na vzniku televizních silvestrovských pořadů. Dílo - DOBRÝ VEČER S WALDEMAREM (1970-1974), VIDEOSTOP (1985-2000),
(SARDINKY ANEB ŽIVOT JEDNÉ RODINKY, 1986) nebo seriály (PLETKY PANÍ OPERETKY, 1981), HOVORY H JEŠTĚ PO
DVACETI LETECH (1990) , V PRAZE BEJVÁVALO BLAZE (1992). Několik let režíroval také předávání cen Týtý a nakonec v roce
2000 v rámci tohoto pořadu sám vstoupil do Síně slávy televizní tvorby.V televizi se jako režisér uplatnil naposledy u talkshow NA KUS
ŘEČI (2001) s Miroslavem Donutilem. Pro ČSTV zrežíroval divadelní inscenaci Dějiny kontra Spejbl (1984).- Československá filmová
databáze [online].[cit.2013-05-13]. Ivo Paukert .Dostupné z WWW:<http://www.csfd.cz/tvurce/27653-ivo-paukert/>.
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Šulce.651 Kneifelově hře ovšem 14 let po původním uvedení už poněkud ubylo na palčivé
aktuálnosti, i divadlo už pokročilo dál, pro mnoho diváků však byla tato hra i způsob jejího
provedení objevem.652 (Grym,P.1988)

S+H na Slovensku

6.35

Objevem byli Spejbl s Hurvínkem i pro Bratislavu, kde nehostovali už dvě desítky let,
kde však byli dostatečně známí jak díky televizi, tak gramofonovým deskám. Z iniciativy
Klubu přátel české kultury se v říjnu 1984 uskutečnil zájezd s hrami Hurvínkův návštěvní den
a Vesele se Spejblem a Hurvínkem, (v poněkud stísněných prostorách Studia S), jehož srdečný
ohlas vyvrcholil osobním děkovným dopisem ministra kultury SSR národního umělce
Miroslava Válka národnímu umělci Miloši Kirschnerovi. Podzim 1984 přinesl obvyklou
bilanci: za 41 dní podzimního zájezdu do NSR ujel soubor divadla 7200 km a ve 21 městech
NSR uvedl 33 dětských a 23 večerních představení, (Hurvínek mezi broučky, Hurvínkův
návštěvní den a Vesele se S+H).653 (Grym, P., 1988)

S+H na gramodeskách

6.36

Podstatnou protiváhu divadelní činnosti tvořila už tradičně gramofonová produkce
S+H, v níž rezonovala nejen vlastní jevištní tvorba, ale v níž se postupně prosadila zcela
samostatná dramaturgie. Za datum jejích počátků lze označit rok 1929, kdy prof. Skupa
natočil první 3 desky pod značkou His Master´s Voice; byly to snímky Spejbl u rádia,
Spejblova výchova a deska Hurvínek – Popletené písničky. Pro časové omezení, dané
technickými možnostmi tehdejších standardních desek, obsahovaly Skupovy snímky
především krátké dialogy, drobné scénky a písně z uváděných loutkových kabaretů a revuí.
První dlouhotrvající desky654 Skupa nahrál až na sklonku života, ale i ty byly sestaveny
z vybraných kratších dialogů.655 (Grym,P.,1987) Gramofonová produkce národního umělce
Miloše Kirschnera, jejíž soupis pořídil pracovník VHJ Supraphon Jiří Novotný, přesahovala
651

P.G.: Dějiny kontra Spejbl.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,9.2.1985, roč.20, č.6, s.11-16. ISSN 0323-1127.
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 323
653
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 323
654
Zdroj: Josef Skupa vydal za jeho dobu působení v D S+H desítky gramofonových desek s příběhy dvou hrdinů Spejbla a
Hurvínka – Hurvínek se učí příslovím,- Václav Wassermann, 1951, Supraphon - Gramofonove-desky [cit 2013-02-11].78ot 2x gram deska
šelak Hurvínek se učí příslovím. Dostupné z WWW:<http://www.gramofonove-desky.cz/78ot-2x-gram-deska-selak-hurvinek-se-uciprislovim/d-77537/<.
655
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.s.35
652
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rokem vydání této publikace, (pozn.1987), Skupovu tvorbu jak rozsahem, tak náplní.
S ohledem na uzávěrku publikace se soupis uzavřel dnem 31. května 1986. Také Miloš
Kirscher začínal drobnými výstupy na standardních a pak na malých deskách (45 ot.). Na
počátku této oblasti stály Barchánkovy texty – Čím bude Hurvínek a Spejbl básníkem,
natočené v Supraphonu 14. února 1957, tedy už krátce po Skupově náhlém odchodu.
Postupně však v Kirschnerově podání začínaly nad drobnými výstupy a dialogy převažovat
monotématická pásma, např. s námětem sportu, výchovy, lidových obyčejů, dopravních
předpisů, pověstí, apod., na velké LP desky v rozsahu 45-50 minut byly v příslušné auditivní
úpravě přebírány úspěšné tituly z divadelního repertoáru D S+H – Spejbl versus Dracula,
Hurvínkova strašidýlka, Past na Hurvínka, Cirkus Hurvajs, aj. A výslovně pro gramodesky
byly psány některé samostatné dramatické příběhy, např. Mánička v pasti, Žerykova past,
Hurvínek a lupiči nebo Spejbl se učí psí řeči. Prvenství patřilo Miloši Kirschnerovi také
pokud šlo o cizojazyčné verze vyrobené ve spolupráci s Artií a určené pro zahraniční trh; na
těchto deskách656 se objevily nejen Kirschnerovy dialogy pro dospělé, ale i samostatné menší
scénky, (Hurvínkovi, Spejblovi, Máničce a Žerykovi k narozeninám), a dokonce celé hry
(Hurvínek mezi broučky, Hurvínkův sněhulák).657(Grym,P.,1987) Kirschnerova gramofonová
tvorba658 zahrnovala tedy v široké škále jak dialogy, tak hudební výstupy, převzaté i původní
dramatické tituly a tvořila tak významný pendant Kirschnerovy divadelní autorsko-herecké
činnosti. K tomu bylo třeba ještě připočítat početnou reedici, počet vyrobených a prodaných
exemplářů. O jak početnou produkci659 šlo, dokládala zlatá deska Supraphonu, udílená za více
než milión prodaných desek, kterou Miloš Kirschner převzal 25. dubna 1985 jako projev
uznání za soustavnou vynikající uměleckou spolupráci. Navíc začaly od poloviny 70. let
gramofonové snímky paralelně doplňovat kazety, na které byly prozatím přetáčeny tituly z LP
656

Cizojazyčné gramofonové desky Divadlo S+H natáčelo pouze v německém jazyce – KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Otázky k DP
Spejbl a Hurvínek [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 24. února 2013 21:13 [cit. 2014-04-20]. Osobní komunikace.
657
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.s.35-36
658
Příloha č.24 - Gramofonová produkce Kirschnera a Štáchové (S+H) měla obrovskou prodejnost/oblíbenost, takovou, že roku
1985 získali Zlatou desku Supraphonu za milion prodaných desek. - Foto: LP – Abeceda slušného chování – Kirschner /Straka - 1984 a
MC /CD– Hurvínek trochu zlobí – Kirschner/Straka - ( z r.1969 a 1978/vyd.1996/2002) E-trafika antikvariát [cit 2014-04-29].LP Abeceda slušného chování, 2album, Miloš Kirschner, Vladimír Straka, 1983Dostupné
z WWW:<http://www.e-trafika.cz/trafika/eshop/13-1-LP-Gramodesky-Antikvariat/1415-2-Spejbl-a-Hurvinek/5/17914-LP-Abecedaslusneho-chovani-2album-Milos-Kirschner-Vladimir-Straka-1983<. a Aukro [online].[cit.2013-05-13]. 8 x Kazeta: SPEJBL A HURVÍNEK
.Dostupné z WWW:<http://archiv.aukro.cz/8-x-kazeta-spejbl-a-hurvinek--i3158305925>.
659

Příloha č.24 - Divadlo S+H se honosí i četnou audio produkcí pro německý trh - Hurvineks Schneemann -1973 – MC -2002,
a
Hurvinek
,
Mánička
und
Herr
Spejbl
zum
Geburstag
-1974-CD-2002)
Zdroj: Amazon [online].[cit.2012-09-11]. Spejbl & Hurvínek - Hurvineks Schneemann, 1 Cassette Hörkassette – 1. September
2002.Dostupné z WWW:<http://www.amazon.de/Spejbl-Hurvinek-Hurvineks-Schneemann-Cassette/dp/3898304337>. a
Amazon
[online].[cit.2012-09-11].
Hurvinek,
Manicka
und
Herr
Spejbl
zum
Geburtstag.Dostupné
z WWW:<http://www.amazon.de/Hurvinek-Manicka-Herr-Spejbl-Geburtstag/dp/B002TW1BP0>.
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desek,660případně i rozsahem menší snímky, které byly na kazetách kombinovány s různými
nehurvínkovskými pohádkami a scénkami.661 (Grym,P.,1987)

Dopis Karlu Čapkovi

6.37

O profesoru Skupovi, duchovním otci Spejbla a Hurvínka našich nejpopulárnějších
loutek, byly napsány už stovky článků. A přece se ještě mnohé skrývá v hlubinách knihoven.
Pro mnohé obdivovatele těchto svérázných komiků bude novinkou, že Skupa navazoval
spolupráci

nejen s V+W, (to bylo v době jejich začátků v divadle U Nováků,662 tedy

v dnešním divadle ABC), ale že se pokoušel ke spolupráci s jeho divadlem získat také Karla
Čapka. Došlo k tomu v roce 1936, v době, kdy měl Skupa s jeho profesionálním souborem za
sebou šest úspěšných sezón a vydařený zájezd do pobaltských republik. Oproti dřívějším
letům uvedlo v roce 1935 Plzeňské loutkové divadélko prof. Josefa Skupy pouze dvě varianty
jeho zájezdového programu pro děti a pro dospělé, ačkoliv, v jiném roce, přinášelo dvě až tři
novinky. A na tuto situaci, způsobenou únavou autorů nebo něčím jiným, navazoval Skupův
dopis Karlu Čapkovi663 z 11. března 1936.664 Skupa tu psal Čapkovi z Plzně do Prahy:
660

Příloha č.24 - Foto: LP - Spejbls Urlaub mit Hurvinek (Spejblova dovolená s Hurvínkem) - Miloš Kirschner /Vladimír Straka –
1982, Supraphon - Ebay [cit 2014-04-29].LP Spejbl & Hurvinek - SPEJBLS URLAUB MIT HURVINEK Supraphon.Dostupné
z WWW:<http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/lp-spejbl-hurvinek-spejbls-urlaub-mit-hurvinek-supraphon/158297449-75-3849<.
661
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.s.35-36
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Divadlo ABC (dříve U Nováků) - v sez. 1929/30 se začala psát historie divad.sálu v nově vznik.paláci U Nováků ve Vodičkově
ulici. Útočiště zde (až do ukonč.čin. v r.1938) získ. Osvobozené (později Spoutané) divadlo W+V. Jejich první zd. insc. byla hra Líčení
pokračuje. Po válce, od r. 1951 zde působ. Pražské estrády – d. na pomezí revue, kabaretu a sól. cirkusu provoz. ČS. cirkusy, varieté a
lunaparky. V sezoně 1955/56 se tu usadilo Divadlo Satiry (zřizovatel ONV, Praha 1), v němž začínaly bud. hvězdy Divadla ABC jako
S.Zázvorková či L. Lipský. V l.1955/61 vedl d. J. Werich, který se pokusil navázat na tradici někd. OD. Jeho zástup. a zár. nov. partnerem
byl M. Horníček – v té době byly uved. např. hry Limonádový Joe či Caesar. V r. 1959 tu byla za přítomnosti F. Dürrenmatta uv. v č.
premiéře Návštěva staré dámy. V r. 1958 byla scéna z admin. a polit. důvodů přejmen. na ABC. V r. 1960 byla na zd. jevišti uved. další sl.
hra z éry OD Balada z hadrů. Nicméně vzhled. k polit. situaci a zároveň zdrav. problémům se J. Werich vzdal v r. 1960 vedení, jeho místo
nakrátko zaujal M. Horníček, kt. v té době vytv. nov. kom. dvojici s M. Kopeckým. V sezoně 1960/61 nast. nový um. ředitel J. Jahn a kon. r.
1961 z d. odešel M. Horníček. Posl.insc.tehd. ABC byl Kiltyho Drahý lhář (1962) v režii O. Ornesta. Po skonč. sez. 1961/62 bylo ABC jako
samost. subjekt zruš. a celý soub. a působiště převzala Městská divadla pražská. Do MDP přešli i mnozí herci z předch. souboru, kt.se pak
stali her. hvězdami obd. tzv. Ornestina (např. J. Adamová, J. Bohdalová, K. Fialová, N. Gollová, A. Vránová, S. Zázvorková, S. Fišer, L.
Kostelka, O. Lackovič, F. le Breux, R. Pellar, J. Zíma) a také balet pod ved. J. Koníčka. Repertoár ABC tvořil protiklad proti více intelekt.
scénám Městských divadel pražských zaměř. na nejšir. div. vrstvy. Byl vyhrazen přev. bulv. hrám a muzikálům. V 60. l. dostal soubor nové
herecké posily (mj. P. Kostka, O. Sklenčka, L. Švormová, V. Hašek, J. Drbohlavová, F. Němec, D. Syslová, L. Trojan, C. Mayerová, J.
Libíček, J. Šulcová, V. Preiss, V. Postránecký) a režis. L. Vymětala, I. Weisse a F. Mišku. Do r. 1972 se tu pod ved. Oty Ornesta dodrž. dvě
zákl. dramat. linie – bulv. (nejoblíb. t.Charleyova teta), a uměl. (Sartre, Williams). Z č. repertoáru se tu hrály h. O. Daňka, V.Blažka a O.
Zelenky. Insc. byly zaměř. na her. osobnosti, kt.soub. disp. a pro kt. se jednot. tituly vybíraly. V l. 1972-90 soub. vedl L. Poživil. V repert.
převl. bulvár. komedie a detekt., ale objev. se též muzikály a souč. sovět. dramatika. Do d. se pohost. vrátil M.Horníček, kt. tu v jeho režii
uvedl něk. jeho her. V průb. té doby se objev. též zajím.zpr. kla.t.(autorské pojetí režie K. Kříže). Koncepci intelig. zábav. d. potvrdil i
repertoár po r.1990 – byli uvedeni Černí baroni (1990) a Dumasovi Tři mušketýři. V l. 1991-93 byl uměl. šéfem M. Horanský a na
repertoáru domin. Klas. komedie (Wilde, Shakespeare, Gozzi). V l. 1994-2006 za uměl.šéfování M. Schejbala v repert. domin. hud. dramat.
žánr a také bulv. hry. V té době přišli do soub. opět noví lidé, z nichž mnozí jsou v soub. dodnes. Od r. 2005 se s nástupem O.Zajíce na místo
ředitele stáv.Divadlo Rokoko a Divadlo ABC opět společ. subjek., jak tomu bylo v dob. největ.slávy div. – jedin. soub. působ. na dvou
scénách.Městská
divadla
pražská
[online].[cit.
2014-07-13].
Historie
Divadla
ABC.
Dostupné
z WWW:
<http://www.mestskadivadlaprazska.cz/abc/historie-divadla-abc/>.
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Karel Čapek – (1890-1938) – český spisovatel, 1917 - redakce Národních listů, 1921–1938 - redakce Lidových novin, 1921–
1923 - Městské divadlo na Vinohradech - dramaturg a režisér, 1925- předseda čsl. Penklubu, 1931 – člen mezinárodního výboru pro duševní
spolupráci Společnosti národů (stálý výbor pro literaturu a umění), 1933 - místopředseda Penklubu, Opakovaně je navrhován na Nobelovu
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„Vážený pane doktore, už po léta toužím po příležitosti poprositi Vás, zda byste jedině Vy
dovedl udělat ideální loutkovou věc, plnou člověčího humoru. Posilovalo se to ve mně od
knížky ke knížce, které jsem od Vás četl, a uzrálo ve mně k odvaze přímo se Vás zeptati, když
jsem právě jedním douškem přečetl Mloky. Nechci spekulovati – kdybyste mohl vyhovět – se
jménem Karel Čapek, šlo by mi jen o Vaši práci, poněvadž vím, že by určitě „seděla“. Vaše
jméno mohlo by se objevit i nemuselo. Prosím Vás, kdybyste ve volné chvilince mi aspoň
zásadně odpověděl. Odvážil-li jsem se něčeho, co jsem si dovolit neměl, tedy mi laskavě
odpusťte, máte jistě mnoho důležitějších plánů, nežli se obírat mým divadélkem, možná také
ale, že byste si na tomto poli třeba i rád zapracoval. Uctivě se Vám poroučí JOSEF
SKUPA.“665
Karel Čapek odpověděl na dopis obratem už 13. března 1936: „Vážený pane
profesore, děkuji za Váš zájem; ale je tady jedna potíž – katastrofální nedostatek času.
Nestačím ani na to, co musím dělat; jak bych si mohl troufnout brát na sebe ještě nové úkoly?
Proto mě, prosím Vás, omluvte. S upřímným pozdravem Váš KAREL ČAPEK.“666

Pro

Čapkovo pracovní zaneprázdnění, a to bylo tou dobou opravdu nemalé, ke spolupráci dvou
výrazných osobností našeho divadla a literatury tedy nedošlo. Podobně jako se pro nesmyslný
požadavek vysokých dávek ze zábav přerušil Skupův kontakt s Osvobozeným divadlem, sotva
byl – z iniciativy Osvobozených navázán. Po obojím už zůstalo jen svědectví v archivu.
Svědectví o cestách, které se v prchavém okamžiku přetnuly; každá z nich pak pokračovala
jinudy, i když jejich cíle byly velmi blízké. Prchavý průsečík tvůrčích cest Josefa Skupy a
Karla Čapka byl pozdějšími událostmi zatlačen do pozadí a dnešku ho připomínají už jen dva
lístky667 archivu.668

cenu za literaturu. Po mnichovské konferenci (29. – 30. 9. 1938) čelí nenávistné kampani, bojuje s českým fašismem a prožívá nejtěžší
období jeho života, Umírá 25.12. na zápal plic. Pohřeb na Vyšehradě se koná 29.12.1938, Dílo: R.U.R, Bílá nemoc, Matka, Ze života hmyzu,
Věc Makropulos. Válka s mloky, Dášenka, Devatero pohádek, ad.- Městská knihovna v Praze [online].[cit. 2013-01-05].Karel
Čapek.Dostupné z WWW: <http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/karel-capek/zivotopis/ a http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-lineprojekty/karel-capek/capek-v-knihovne/>.
664
GRYM, Pavel.: Náš fejeton -Z tajností archivu- Pavel Grym.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 23.4.1985,
roč.XLI, č.95, s.4-8. ISSN 0323-1143.
665
GRYM, Pavel.: Náš fejeton -Z tajností archivu- Pavel Grym.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 23.4.1985,
roč.XLI, č.95, s.4-8. ISSN 0323-1143.
666
GRYM, Pavel.: Náš fejeton -Z tajností archivu- Pavel Grym.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 23.4.1985,
roč.XLI, č.95, s.4-8. ISSN 0323-1143.
667
Podle podané informace od Denisy Kirschnerové, archiv Divadla Spejbla a Hurvínka má dopisy k dispozici – nyní jsou však
nedostupné – archiv v současnosti, 2013-2014, prochází digitalizací v Národním archivu v Praze. - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Otázky k DP
Spejbl a Hurvínek [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 24. února 2013 21:13 [cit. 2014-04-20]. Osobní komunikace.
668
GRYM, Pavel.: Náš fejeton -Z tajností archivu- Pavel Grym.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 23.4.1985,
roč.XLI, č.95, s.4-8. ISSN 0323-1143.
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Z pohádky do pohádky

6.38

Nejnovější premiérou pražského Divadla Spejbla a Hurvínka se stala komedie
P.Gryma – Pohádky pro Hurvínka (5.5.1985), kterou na scéně D.Sotáka a s hudbou
J.Kolafy669 nastudoval režisér J.Středa. Úsměvný příběh o putování Hurvínka a Máničky byl
do určité míry analogií legendární televizní Arabely: i tady byla hlavním motivem
konfrontace dnešní technické civilizace s čistou pohádkovou romantikou. Tu obhajovala
Mánička, zatímco Hurvínek reprezentoval zdravý klukovský skepticismus vůči zázrakům a
kouzlům, jež se dějí bez pomoci moderní techniky. Prostřednictvím tradičních pohádkových
postaviček, (dědem Vševědem počínaje a trojhlavým drakem konče).670 Hurvínek se cítil
zpočátku nad světem pohádek povznesen. Teprve když prošel pohádkovými situacemi,
(s přispěním poeticky disponované Máničky), přesvědčil se o smysluplnosti pohádek v dnešní
době. To byla hlavní myšlenka nové hry. Její prostředky byly nové, o aktuálnosti ideového
vyznění jistě netřeba mít pochybnosti. Na rozdíl od dřívějška byl Hurvínek jaksi ukázněnější a
rezervovanější, což ovšem znamenalo dramaticky pasivnější. Je otázka, do jaké míry byl tento
posun zásluhou mladého interpreta M.Kláska.671 Tato Hurvínkova zdrženlivost a měkkost
jako by otevřela větší prostor pro aktivitu Máničky; Helena Štáchová toho využila k tomu,
aby předvedla Máničku jako děvčátko nejen naivně rozdychtěné princovou statečností a
žensky zklamané jeho odmítnutím, ale i činorodé a bystré, její čiperností a znalostí nejednou
převyšující situací zaskočeného Hurvínka.672 (Grym,P.,1988)
Lidová demokracie zhodnotila hlavní komediální účinek hry, který prý plynul z užití
jazykových prostředků, z konfrontace jazyka dnešních dětí, a jazyka (nepoměrně bohatšího),
jímž se vyjadřují klasické pohádkové postavy. Fabule hry by snesla více nápadů, alespoň
takových, jakým bylo svedení Otesánka a kouzelného stolečku do jedné scénky. 673 Vedle

669

Jiří Kolafa – 1930-2001 – herecm, skladatel – Dílo : Pojďte pane, budeme si hrát ! -65, Zahrada -74, Dášeňka – 79, Království
květin – 93 - Československá filmová databáze [online].[cit.2013-01-16].Jiří Kolafa.Dostupné z WWW: <http://www.csfd.cz/tvurce/75117jiri-kolafa/>.
670
S.P.A.: Hurvínek á la Arabela. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),18.6.1985, roč. 41,
č.141, s.5-8. ISSN 0231-732X.
671
F.K.: Hurvínek v říši pohádek.Lidová demokracie.Praha: Československá strana lidová, 10.7.1985, roč.XLI, č.160, s.5-8. ISSN
0323-1143.
672
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 325
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F.K.: Hurvínek v říši pohádek.Lidová demokracie.Praha: Československá strana lidová, 10.7.1985, roč.XLI, č.160, s.5-8. ISSN

0323-1143.
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půvabných poetických a zároveň groteskních loutek, vytvořil výtvarník Dušan Soták.674
kouzelné průhledy do pohádkových krajin, prozářených sluncem i hvězdami. Dokázal tu
pitoreskními tvary, barvou světla, stínem i pohyblivými siluetami loutek vyčarovat
konejšivou, veselou i dramatickou atmosféru pohádkovým oparem opředené říše, jíž putoval
Hurvínek, aby se podrobil řadě přísných pohádkových zkoušek. Originální technologií se tu
blýskl zdravě fantazírující Slávek Huňka.675 (Grym,P.,1986) O tajuplnou, tu vzrušující, tu
zase konejšivou atmosféru představení se neméně zasloužila i Kolafova hudba; Hurvínkův let
do pohádky, provázený tklivou melodií vzdálené křídlovky, vzbuzoval dojetí neskonale
jemnou lyričností a také Kirschnerova měkce vydechnutá replika o hebkém přistání uši
pozorných posluchačů přímo hladila. V tomto představení se v duchu klasického odkazu
spolu s výchovným akcentem znovu uplatnila tradiční skupovská barvitost a barevnost, ať už
v hereckých výkonech nebo ve scénické nabídce očím diváků, a také jejich srdci.676 (Hovory,
Grym,P.,1990) Hru nastudoval po období zdravotních potíží opět Miloš Kirschner a pro
potřeby alternace i Martin Klásek, který opět potvrdil herecký růst v obou rolích. Hra se
dodnes

těší

velké oblibě, (2010), a má na jeho kontě ke 300 reprízám.677

(Kirschnerová,D.,2010)
Vyprávění nemělo pevný dramatický tvar, bylo spíše sledem více i méně zdařilých
variací na klasické pohádkové situace, někdy sympaticky akčních, jindy trochu
mnohomluvných. Nicméně dětem od 4 do 12 let, jimž byly určeny, poskytnou Pohádky pro
Hurvínka příjemně nezávaznou podívanou.678 Satirický týdeník Dikobraz679 v jeho vlídné

674

Dušan Soták – nar.1954 -scénický výtvarník, 1970-74 – UMPRUM, 1974-76 – odborná škola výtv., 1974-77 – dílna
Hudeb.divadla v Karlíně, od 1977 – vedoucí výroby a jevištní výtv. D S+H v Praze, plní složité úkoly klasického marionetového jeviště, kde
se musí v budoucnu vyrovnat s tradiční podobou scény, (např.Vesele s S+H, Hurvínek na šikmé ploše – 1983, Hurvínek a Přeslička -84,
Pohádky pro H.-, Vánoce u Spejblů -85, H.a duchové, Hip, hip, hurá, Hurvínek ! -86, H.mezi boučky -87) - KIRSCHNER, Miloš.;
MAREŠOVÁ, Sylva.15. ročníků Skupových Plzní. Plzeň: Divadlo dětí Alfa, 1984. 54 s. s.nečíslováno a GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných
hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.223-225
675
GRYM, Pavel. Spejblův magazín: Stati – vzpomínky – dokumenty. Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1986. 94 s.s.82
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GRYM, Pavel. Hovory u Spejblů.1.vyd.Praha: Západočeské nakladatelství, 1990. 203 s. ISBN 80-7088-013-9.s.198
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.51
678
S.P.A.: Hurvínek á la Arabela. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),18.6.1985, roč. 41,
č.141, s.5-8. ISSN 0231-732X.
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Dikobraz - Satirický a humoristický týdeník vycházel původně v odborářském nakladatelství Práce a od srpna 1957 ve
vydavatelství ÚV KSČ Rudé právo. Na konci roku 1989 vydavatelství správu orgánů KSČ opustilo a od roku 1990 list uváděl jen copyright
(Delta, Praha) a deklaroval se jako nezávislý týdeník. Název časpisu údajně navrhl Jaroslav Seifert, jako redaktor Práce se účastnil příprav. Dikobraz [online].[cit.2013-11-11]. Dikobraz.Dostupné z WWW:<http://dikobraz.mikroforum.cz/>.
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kritické poznámce uvedl, že hra měla žádoucí spád a svěží humor.680 (Dikobraz, č.25/1985)
(Grym,P.,1988)

Bohuslav Šulc zasloužilým
umělcem

6.39

8. května 1985 byl předán Bohuslavu Šulcovi ministrem kultury ČSSR dr. Milanem
Klusákem titul zasloužilého umělce681 za dlouhodobé vodičství loutky Hurvínka.682
(Grym,P.,1990)

Bonjour, Paris!

6.40

V sezóně 1985 divadlo podniklo cesty za hranice do zemí jako je Rakousko, Francie a
Německo (Západní Berlín), kde divadelníci představili hry Hurvínek a Přeslička, Hurvínkův
návštěvní den, Pestrý pořad, Vesele se S+H a Hurvínek mezi broučky. Jednorázové
vystoupení se uskutečnilo na pozvání v paláci UNESCO683 v Paříži. Členové souboru kromě
toho vystoupili rovněž na půdě čs.velvyslanectví v Paříži (Francie).684 (Grym,P.,1990)

Věhlasné československé
loutkářství

6.41

U příležitosti 40.výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou Miloš Kirschner umístil do
novin jeho glosu, ozřejmující průběžný vývoj divadelního loutkářství v Československu po

680

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 325
N.N.: Noví zasloužilí umělci.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,9.5.1985, roč.65, č.108 ( Právo lidu ročník 88),
s.8-8. ISSN 0032-6569.
682
GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.136
681
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UNESCO -The United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO) = Organizace spojených národů pro
vzdělání, vědu a kulturu, zal. 1945,řídící středisko – Paříž, Francie, české dědictví UNESCO - sdružení obcí a měst České republiky, na
jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ratifikace mezinárodní Úmluvy
o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1991, zakladatelská listina České dědictví UNESCO- 2001, lobby skupina hájící
zájmy "unescových měst", propagace, i cíl osvětový a vzdělávací.Unesco ČR–Brno, Český Krumlov, Holašovice, Kroměříž, Kutná Hora,
Lednicko-valtický areál, Litomyšl, Olomouc, Praha, Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Slovácký Verbuňk, Sokolnictví, Masopust - The
United Nations Organization for Education, Science and Culture (UNESCO) [online].[cit. 2013-01-08].About us.Dostupné z WWW:
<http://www.unesco.org/new/en/unesco/about-us/ <. a České dědictví UNESCO[online].[cit.2013-01-08].Dvanáct českých divů
světa.Dostupné z WWW: <http://www.unesco-czech.cz/ >.a České dědictví UNESCO[online].[cit.2013-01-08].O sdružení
(činnost,kontakt).Dostupné z WWW: <http://www.unesco-czech.cz/sdruzeni/>.a České dědictví UNESCO[online].[cit.2013-0108].UNESCO města.Dostupné z WWW: < http://www.unesco-czech.cz/unesco-mesta>.a České dědictví UNESCO[online].[cit.2013-0108].UNESCO památky.Dostupné z WWW: <,,http://www.unesco-czech.cz/unesco-pamatky/>.
684
GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.237 a 239
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konci 2. světové války. Po Únoru 1948 došlo k zásadní a všestranné proměně kultury v rámci
socialistického modelu republiky. Tato proměna obsáhla v uplynulých 40 letech všechny
složky kulturního života. Zasáhla i umění nejskromnější, do té doby oficiálně podceňované a
legislativními prostředky buržoazní republiky zařazené mezi pouťové atrakce a zábavy –
loutkové divadlo. Teprve socialistický stát plně docenil, jak mocnou zbraní bylo loutkové
divadlo ve výchově dítěte, především po stránce etické a estetické. K tomu Kirschner podotl,
že není jistě náhodou, že to byli právě návštěvníci z nesocialistických zemí, kteří při
nejrůznějších mezinárodních setkáních vyjadřovali neskrývaný údiv – ale i obdiv – nad
podmínkami, které pro rozvoj kultury vytvářel náš stát. A to nejen ve sféře profesionální, ale i
amatérské.685 K tomu Miloš Kirschner doplnil: „Vždyť před 40 lety existovalo u nás pouze
jediné profesionální loutkové divadlo, Divadélko Josefa Skupy, nepočítáme-li tzv. lidové
loutkáře. Zato dnes máme v ČSSR 15 profesionálních loutkových scén. A jestliže má dnes naše
loutkové divadlo velkou uměleckou autoritu ve světě, je to i zásluhou vkladu sovětského
loutkářství, které se k nám přineslo na počátku našeho profesionálního divadelnictví. Proto si
ho také v letošním jubilejním roce 40. výročí osvobození naší země – rádi připomínáme.“686

Skupa a Osvobozené
divadlo

6.42

Ve vzpomínkovém komentáři Lidové demokracie připomněl scénárista Pavel Grym
krátkodobé umělecké spojení 3 uměleckých legend ve 20. letech 20. století. V té době prof.
Skupa slavil úspěchy s jeho divadelní produkcí amatérského Loutkového divadla Feriálních
osad v Plzni. Ve sborníku, (Josef Skupa, loutky a Plzeň 1967), na prof. Skupu pěl chválu jeho
žák, animátor Jiří Trnka. Ten v Praze poznal populární komiky 20. let Vlastu Buriana,
Ference Futuristu a také Jiřího Voskovce687 a Jana Wericha.688 Uvědomoval si, jak velký
685

KIRSCHNER, Miloš.: Poslání loutkového divadla.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová,15.6.1985, roč.XLI,
č.139, s.5-8. ISSN 0323-1143.
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KIRSCHNER, Miloš.: Poslání loutkového divadla.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová,15.6.1985, roč.XLI,
č.139, s.5-8. ISSN 0323-1143.
687
Jiří Voskovec - (1905-1981),čsl.divadelní a filmový herec, člen Devětsilu, 1927- Vest pocket revue a začíná éra Osvobozeného
divadla. V+W- např. filmy: Pudr a benzín (1931), Peníze nebo život (1932), Hej- rup! (1934) a Svět patří nám (1937). Za zmínku stojí také
autorství k filmu o Golemovi francouzského režiséra J. Duviviera, 1938 emigrace USA, hraní na Broadwayi, 1946-1948 návrat do ČSR,
další spolupráce s J. Werichem, 1950 – opět USA, 11 měsíců internován na ostrůvku Ellis Island pro podezření , že je komunista, návrat do
New Yorku. V NY - divadelní a filmový herec, v Čechách - ve filmu 12 rozhněvaných mužů (1957), Umírá 1981 na náhlou srdeční příhodu Československá filmová databáze [online].[cit.2013-01-15].Jiří Voskovec.Dostupné z WWW: < http://www.csfd.cz/tvurce/2019-jirivoskovec/>.
688
Jan Werich – (1905 -1980), čsl.divadelní a filmový herec, J.W a J.V. - od r. 1927 do r.1938 – hl. postavy Osvobozeného divadla a
idoly mládeže, také film - PUDR A BENZIN (1931), PENÍZE NEBO ŽIVOT (1932), HEJ RUP (1934) a SVĚT PATŘÍ NÁM (1937)., JW- U
NÁS V KOCOURKOVĚ (1934), 2.sv.v. – V+W v emigraci v USA,1945 návrat do vlasti, pokus o návrat k herectví – neúspěšně, 48 -
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herec byl skryt v panu profesorovi, když ho srovnával s těmito komiky. Skupa je připomínal
improvizační schopností a pohotovostí vtipu. Měl jako oni základní dějovou osnovu, kterou
rozvíjel až při představení z okamžitých nápadů. Této podobnosti si povšimli při Skupových
zájezdech do Prahy už koncem 20. a začátkem 30. let i divadelní kritikové Müller,
Engelmüller,Vodák a jiní. Nešlo zde jen o způsob humoru, který na obou scénách – u
Voskovce a Wericha ovšem dříve a výrazněji – souhlasně vyústil v sociální kritiku a
politickou alegorii. Skupa s populárními loutkami byl jedním ze stébel, kterých se chytalo
tonoucí, byť v divadle U Nováků (dnešním ABC) teprve začínající Osvobozené689 divadlo.690
Voskovec a Werich měli za sebou špatný rok. V sezóně 1928/29 napsali a rychle za
sebou uvedli hry Gorila ex machina, Kostky jsou vrženy a Premiéra Skafandr. Ani jedna ale
neměla žádoucí úspěch. Situace v souboru také nebyla nejlepší, a to v době, kdy V+W
vyhlašovali velkorysý program nového, samostatného divadla. V kritické situaci se proti nim
jako proti „zrádcům avantgardy“ postavila část tisku. A když 19. října 1929 U Nováků
začínali detektivkou Líčení se odročuje, ani to nebyl příliš slavný začátek; hra se hrála jen
37x, a to bylo na Osvobozené divadlo skutečně málo.691 Přitom V +W uvažovali podle jejich
proklamace v programovém časopise Vest Pocket Revue č.1 o gigantickém kulturním
organismu, v němž by se střídaly koncerty, filmy, dětská, večerní i noční představení. Počítali
s osvědčenou jistotou, i s prof. Skupou. Na sklonku léta 1929 se V+W s ředitelem Hášou692
rozjeli do Plzně, aby se zúčastnili Skupovy - Wenigovy revue - Utrpění Spejbla i syna jeho.
Protože chtěli zachovat inkognito, usadili se v anonymitě do zadní lóže loutkového divadla.
Při parodickém loutkovém provedení už tehdy velmi populárních Tří strážníků se však
Voskovec 2. emigrace, Werich zůstal doma. Návrat k divadlu až ve 2. pol. 50. let,v čele Divadla ABC,snaha navázat na odkaz Osvobozeného
d. -Werichovým partnerem Miroslav Horníček (Balada z Hadrů, Těžká Barbora- 1960).,J.W: ve filmu zřídka - 1951 - hlavní dvojrole v
komedii CÍSAŘŮV PEKAŘ, PEKAŘŮV CÍSAŘ, roku 1955 v pohádce BYL JEDNOU JEDEN KRÁL a roku 1963 v Jasného filmu AŽ PŘIJDE
KOCOUR,několik menších rolí ve filmech PÁD BERLÍNA (1949), HUDBA Z MARSU (1954) a BARON PRÁŠIL (1961) a několik kratších tv
filmů – USPOŘENÁ LIBRA -1963, pro děti FIMFÁRUM -1963, poslední role seriál PAN TAU (1969).- Československá filmová databáze
[online].[cit.2013-01-15].Jan Werich.Dostupné z WWW:< http://www.csfd.cz/tvurce/2018-jan-werich/>.
689
Osvobozené divadlo – (1925-1938) – centrum čes. div.avantgardy 20. a 30. let, součást Spolku moderní kultury Devětsil v zimě
1925 z iniciat. režisérů J.Honzla a J.Frejky. Zahájení – scéna experiment.scéna zkoumající postupy modern.divadla v duchu poetismu a
konstruktivismu, (Cirkus Dandin, Veselá smrt, Němý kanár 1926), význ., zejm. éra Voskovce a Wericha – (1929 -35 a 1936 -38) – Vest
pocket revue -1927, (1927-29) – 2 linie programu – experimentál. inscenace a divácky úspěšné revue V+W (Král Ubu -1928), Premiéra
Skafandr-1929, spolupráce s hudeb.sklad. Jarosl.Ježkem-jazz, předst.inspir. dadaismem, hra se slovem, němá groteska, a jazz. - KOLEKTIV,
AUTORŮ. Česká divadla – Encyklopedie českých, moravských a slezských divadelních souborů.1.vyd.Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s.
ISBN 80-7008-107-4.s.379-383
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GRYM, Pavel.: Skupa a Osvobozené divadlo.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 29.11.1985, roč.XLI,
č.282, s.5-16. ISSN 0323-1143.
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GRYM, Pavel.: Skupa a Osvobozené divadlo.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 29.11.1985, roč.XLI,
č.282, s.5-16. ISSN 0323-1143.
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Josef Háša – 1902-1952 - podnikový ředitel Gramofonových závodů n. p., spoluzakladatel Osvobozeného divadla, zmínka o něm
v knize Tiskoví magnáti Voskovec a Werich – František Cinger, 2008 - Městská knihovna v Praze [online].[cit. 2014-05-03].Josef Antonín
Háša.Dostupné z WWW: <http://search.mlp.cz/cz/osoba/hasa-josef-antonin/2180400/#/ak_od=key-eq:2180400&ak_o=key-eq:2180400>.
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Werich prozradil bohatýrským chechtotem. Dohoda byla uzavřena. Během listopadových a
prosincových dní roku 1929 hostovali „Plzeňáci“ v Osvobozeném divadle celkem 3x,693
odpoledne s loutkovým kaleidoskopem pro děti, večer s citovanou komedií, jejíž kvality si
V+W ověřili přímo v Plzni.694
Nicméně Skupovo hostování přes nesporný úspěch nepokračovalo. Na vystoupení
Skupova amatérského souboru byla uvalena tak vysoká dávka ze zábav, že V+W museli od
dalšího pozvání upustit. Skupa si pro jeho pražské zájezdy musel najít jiná působiště, a na
jevišti V+W sklízel vstupné umělecky problematický Kašpárek Vojty Mertena.695 Členové
souboru Osvobozeného divadla se pokusili uvádět pro děti adaptace některých her jejich šéfů,
v Mertenově komerční konkurenci však nadlouho neobstáli. Proto se také neuskutečnil
mimořádně zajímavý projekt, který by Skupu, Spejbla a Hurvínka neodvolatelně spojil
s dvojicí živých klaunů přímo na jevišti. Jak uveřejnil Pavel Grym v jeho komentáři, už 1.
číslo zmiňované divadelní revue -Vest Pocket Revue, se ve formě miniaturního dialogu S+H,
který údajně napsal sám Skupa, zmiňovalo o pořadu Vest Pocket Varieté,696 který měl být
originální úpravou jevištní prvotiny Voskovce a Wericha pro loutky. Spor s pražským
magistrátem však tento slibný a mimořádný umělecký projekt odsunul a znemožnil.697
V závěru vzpomínky Pavel Grym s politováním konstatoval, že už jen lze litovat toho, že se
tak výrazné umělecké osobnosti nesetkaly při společné práci. Voskovce a Wericha pak
zachránila úspěšná Fata morgana, uvedená ještě v prosinci kritického roku 1929. Skupa
pokračoval v jeho plzeňském i zájezdovém působení. Už jen měsíce ho dělily od založení
693

Hostování prof. Josefa Skupy v Osvobozeném divadle – ve dnech 14. a 15. listopadu 1929,5. a 6. prosince 1929 a 19. a 20.
prosince 1929,podle vzpomínek Jana Mikoty hrál Skupa v Praze u Voskovce a Wericha pouze v listopadu, pečlivé denní záznamy Skupova
archiváře Víta Šebesty však uvádějí i další dva uvedené termíny, a to i se začátky představení. - GRYM, Pavel.: Skupa a Osvobozené
divadlo.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 29.11.1985, roč.XLI, č.282, s.5-16. ISSN 0323-1143.
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GRYM, Pavel.: Skupa a Osvobozené divadlo.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 29.11.1985, roč.XLI,
č.282, s.5-16. ISSN 0323-1143.
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Vojtěch Bartůšek (1895-1945), čsl. herec, komik a kabaretiér, známý jako Vojta Merten, z Prahy, působ. u kočovných
společností, později na stálých scénách v Pardubicích, v Olomouci, krátce operetním ředitelem divadla v Kladně, v pol. 20. let - v Praze jako
zavedený komik vystřídal několik kabaretů a divadel (Aréna, Deklarace,Rokoko),proslul postavou Kašpárka ve 20. a 30. letech v děts.
představeních na několika scénách, jako herec a ředitel Malé operety v Praze pak pokračoval v jeho práci pro nenáročné publikum, jeho
působení sice neoplývalo uměleckými kvalitami, ale mělo značnou diváckou odezvu a řada jeho komických výstupů - od konce 20. let na
gramofonových deskách.,Merten - od kon.20. let -epizodní úlohy v 11 filmech,např. v němé veselohře VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE
(1928), 10 zvukových filmů, v postavě taxikáře ve slavné komedii KRISTIÁN (1939),úloha zpěváka - PŘEDNOSTA STANICE (1941). Československá filmová databáze [online].[cit.2013-01-15].Vojta Merten.Dostupné z WWW: < http://www.csfd.cz/tvurce/28382-vojtamerten/>.
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Vest Pocket Varieté – plánovaný projekt Osvobozeného divadla – Voskovec a Werich zde měli po boku Spejbla a Hurvínka
vystoupit v podobě dřevěných hrdinů na nitích, a Jaroslav Ježek měl k této „obnovené premiéře“ komponovat novou hudbu. V+W sami měli
jejich někdejší role zpívat a hrát z loutkoherecké lávky. Hodinový pořad, spojený s filmem, se měl hrát denně, nepřetržitě od 14 do 18 hodin,
aby se kapacity sálu co nejvíc využilo. - GRYM, Pavel.: Skupa a Osvobozené divadlo.Lidová demokracie. Praha: Československá strana
lidová, 29.11.1985, roč.XLI, č.282, s.5-16. ISSN 0323-1143.
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GRYM, Pavel.: Skupa a Osvobozené divadlo.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 29.11.1985, roč.XLI,
č.282, s.5-16. ISSN 0323-1143.
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samostatného profesionálního souboru. Jak by se spolupráce nápaditého loutkáře a moudrých
jevištních klaunů vyvíjela zůstalo tedy jen hypotézou.698

Adoptivní otec Spejbla a
Hurvínka

6.43

Uprostřed 80. let pomýšlel Miloš Kirschner na vydání memoárů, k nimž ho léta
vybízel divadelní historik a Kirschnerův přítel František Černý. Kirschner ale neměl čas.
K usnadnění práce mu Černý tedy sestavil svazek různých interview, kterých bylo víc než
dost. Nazval je –Adoptivní otec Spejbla a Hurvínka. Zbývalo dopsat pár kapitol, ale Kirschner
ani k tomu nejevil chuť, a celá záležitost nakonec „usnula“. Hlavním důvodem zřejmě nebyl
nedostatek času, ale spíše to, že leccos by buď nemohl nebo nechtěl zveřejnit. Třeba
vzpomínky na vojenskou službu u Pomocného technického praporu, nebo vztah ke Skupovi,
který nebyl, jak se domníval František Černý, tak jednoznačně kladný, jak ho Kirschner občas
prezentoval v jeho projevech.699 (Černý,F.,2008)

Možná přijde i Hurvínek

6.44

Dne 1.3. 1986 odjelo Divadlo Spejbla a Hurvínka na kratší zájezd do NSR a 18.3. se
navrátilo zpět do vlasti. Divadlo uvedlo ve 12 městech 13 představení hry J.Skupy a F.Weniga
– Hurvínek mezi broučky a 12 představení pásma kolektivu autorů – Vesele se S+H. Jeho
vystoupení zhlédlo 5260 dětských a 6350 dospělých diváků. 28.3.1986 se konala premiéra
recitálu Bohuslava Šulce – Možná přijde i Hurvínek, sestaveného převážně ze Šulcových
sólových výstupů. Čs.televize ve dnech 4. - 16. dubna 1986 reprízovala 13-ti dílný barevný
seriál večerníčků J.Barchánka, P.Gryma,M.Kirschnera a V.Straky – Znovu u Spejbla a
Hurvínka.700 (Grym,P.1987)
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GRYM, Pavel.: Skupa a Osvobozené divadlo.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 29.11.1985, roč.XLI,
č.282, s.5-16. ISSN 0323-1143.
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ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - (1968-1989): Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202
s. ISBN 978–80–7008–251–7.s.118
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GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.s.45
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Diamantové jubileum
Spejbla s Hurvínkem

6.45

6.45.1

Z Plzně do Prahy

V květnu roku 1986 oslavil Hurvínek již 60. narozeniny. Divadlo mu k jeho kulatému
výročí věnovalo mimořádné představení – Z Plzně do Prahy (2.5.1986). V tomto pořadu,
který byl uveden pouze u příležitosti Hurvínkova jubilea, zazněly málo známé, veřejnosti
prakticky nedostupné, původní nahrávky dialogů S+H z let 1929-1956, v podání prof.Skupy,
doprovázené diapozitivy a průvodním slovem ing. Josefa Davida, plzeňského sběratele a
znalce standardních desek. V druhé části pořadu pak byly uvedeny i ukázky dialogů S+H
v podání Miloše Kirschnera.701 (Kirschnerová,D.,2010)
6.45.2

Spejblův magazín

Dne 1. května 1986 bylo otištěno na stránkách Lidové demokracie slavnostní
oznámení, které hlásilo, že populární Hurvínek oslaví zítřejším dnem 60 let jeho úspěšné
jevištní existence. Ten, tenkrát po boku Spejbla, vstoupil roku 1926 na scénu Loutkového
divadla feriálních osad v Plzni. K tomuto jubileu se v Divadle S+H připravila malá expozice
zajímavostí a dokumentů, a v den výročí 2. května, zde bylo uvedeno pásmo ing. Josefa
Davida z Plzně, sestavené z unikátních nahrávek prof. Josefa Skupy a vzácných fotozáběrů
z Archivu města Plzně, doplněné průvodním slovem za hlasové spolupráce národního umělce
M. Kirschnera. K Hurvínkovu výročí se také připravil v redakci P.Gryma sborník statí,
vzpomínek a dokumentů pod názvem Spejblův702 magazín.703
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.52
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jeho a Spejblovu další divadelní pouť, autor Pavel Grym, vyd.Praha, Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1986, počet str.94 - Městská knihovna
v Praze [online].[cit. 2013-01-18].Spejblův magazín.Dostupné z WWW: <http://search.mlp.cz/?lang=cs&action=sTitul&key=19551>.
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Hip,Hip, Hurá, Hurvínek!

6.45.3

Československá televize vysílala 2. května v Televizních novinách rozhovor s Milošem
Kirschnerem k Hurvínkovu výročí. 28. května 1986 byl poprvé uveden dětský pořad
Hip,Hip,Hurá,Hurvínek!704 (Grym,P.,1987) Pod názvem Hip,Hip,Hurá,Hurvínek! se na
zájezdu do NSR hrál v nové scénografické úpravě s konstrukcí pořad známý z domácího
repertoáru pod názvem Vánoce u Spejblů, a ze scének Františka Nepila, pásmo klaunských
výstupů, proložených aktovkami s vánoční a zimní tématikou, představení Kaleidoskop 86.705
(Grym,P.1990)

Veselé vyprávění o
strašidlech

6.46

Dne 6.5.1986 uvedlo Divadlo Spejbla a Hurvínka v Praze premiéru nové veselohry
pro děti, jež se jmenuje Hurvínek a duchové, a její autoři Jiří a Olga Melíškovi ji napsali podle
námětu úspěšného filmu režiséra O.Lipského706 – Ať žijí duchové.707
Externí autor divadla Jiří Melíšek708 absolvoval dramaturgii na FAMU. Po dokončení
studia pracoval v rozhlase, živil se jako scénárista. Z jeho televizní tvorby byly

704

GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.s.46
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GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.237 a 239
Oldřich Lipský – 1924-1986- český filmový a divadelní režisér, herec a scenárista.Byl mimo jiné hercem, režisérem a
uměleckým ředitelem pražského Divadla satiry, režisérem lední revue a v letech 1959-60 připravoval velký cirkusový program. Ve filmu
začínal na Barrandově jako klapka, herec a spoluscenárista.Prvním samostatným režijním počinem O. Lipského byl film Cirkus bude, který
byl v jeho době (v roce 1953) ojedinělým pokusem o spojení dokumentárního a hraného filmu. Jeho smysl pro humor a nadsázku jej vedl k
natáčení tzv. crazy (bláznivých) komedií, jimiž se zařadil mezi klasiky tohoto oblíbeného filmového žánru. K nejznámějším filmům patří
komediální parodie rodokapsů Jiřího Brdečky Limonádový Joe, jedny z prvních českých sci-fi komedií Muž z prvního století a Zabil jsem
Einsteina, pánové, parodie různých žánrů dobrodužné, zábavné a i brakové literatury (Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Adéla ještě nevečeřela,
Tajemství hradu v Karpatech).Lipského veselohry z českého prostředí nepostrádaly vedle bláznivé zápletky i určitý výsměch některým
dobovým společenským jevům (Marečku, podejte mi pero či Jáchyme, hoď ho do stroje). Projevem lásky O. Lipského k humoru J. Voskovce
a J. Wericha je adaptace francouzské komedie Slaměný klobouk, úspěšného titulu Osvobozeného divadla. Lipský také spolupracoval s
předními scenáristy Jiřím Brdečkou, Milošem Macourkem, L. Smoljakem a Z. Svěrákem. Jeho tvorbu uzavřel werichovsky moudrou
pohádkou Tři veteráni. K úspěchu jeho filmů přispěly nejednou i efektní filmové triky a jeho herectvím populární komediální herci, mimo
jiné
i
jeho
bratr
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nejpopulárnější seriály – Robot Emil, Slavné historky zbojnické či seriál O zvířatech a lidech.
Podílel se také na celovečerních filmech, z nichž nejznámější byl film – Ať žijí duchové, jehož
motivy bylo inspirováno i toto představení. Jiří Melíšek se s Hurvínkem nesetkal poprvé. Již
v 50. letech napsal ještě pro prof. Skupu scénku – Hurvínek a spartakiáda.709
(Kirschnerová,D.,2010)

Tradice mistrovského
herectví

6.47

Divadlo Spejbla a Hurvínka odjelo na zájezd do Košic, kde v době od 20. května do 1.
června uvedlo pohostinsky celkem 16 představení poetické komedie P. Gryma - Pohádky pro
Hurvínka.71014.6.1986 byla na Skupově Plzni uvedena Divadlem S+H Grymova hra –
Pohádky pro Hurvínka a Šulcův recitál – Možná přijde i Hurvínek.711(Grym,P.,1987)
Miroslav Česal za Rudé právo zařadil do deníku jeho dojmy z této kulturní události. Podle
názoru Česala divadelní diváci byli letoškem až příliš často svědky toho, jak inscenátoři
hledali snadnější cesty přes živého herce, či jak se loutka v jejich rukou měnila v pouhou
rekvizitu. A naopak velmi zřídka jim byla dopřána účast na onom „zázraku oživené mrtvé
hmoty“, tedy samotné estetické podstaty loutkového divadla jako svébytného divadelního
druhu. V tomto kontextu Miroslav Česal vyjádřil poctu Divadlu S+H, které na jeho loutkové
svébytnosti nikdy a nikterak nepozbylo.712 (Grym,P.,1990) Miroslav Česal:„A bylo by
nespravedlivé pominout v této souvislosti obě nesoutěžní představení Divadla Spejbla a
Hurvínka a jeho tvrdošíjnou snahu uchovat tradici mistrovského herectví

s loutkou, ba

dokonce v tradičním rámci iluzívního divadla, na který ostatní jakoby pozapomněli či dokonce
vzbuzují podezření, že ho už neumějí dělat.“713(Miroslav Česal,RP,26.6.1986) (Grym,P.,1990)

Japonsko, země půvabů

6.48
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V termínu 13.7. - 4.9.1986 se divadlo již počtvrté vypravilo do Japonska. Uvedlo zde
72 představení kombinovaného pořadu pro děti i dospělé – Kaleidoskop 86, který zhlédlo 39
tisíc diváků.714 (Kirschnerová,D.,2010) Na žádost japonského pořadatele se při čtvrtém
zájezdu do Japonska opakoval s malými obměnami ve vizuálních scénách i dialozích S+H
program z roku 1978 – Kaleidoskop 78. V přibližně stejné podobě pak program s titulem
Kaleidoskop 86 přešel i do domácího provozu a hrál se téhož roku i na zájezdu do
NSR.715(Grym,P.,1990)
Úspěšné turné probíhalo poklidně do chvíle, než je znenadání narušilo těžké a náhlé
onemocnění jevištního mistra Miroslava Procházky. Postihl jej silný záchvat mrtvice, kterému
i přes zdlouhavé léčení v Japonsku, a posléze v Praze, k velkému zarmoucení všech členů
divadla, podlehl.716 (Kirschnerová,D.,2010)
Její nabyté dojmy z návštěvy země vycházejícího slunce vylíčila Helena Štáchová v
její knize. Helena Štáchová:„Směsice pocitů, kterou ve mně vyvolá slovo JAPONSKO, je zcela
ojedinělá. Protože v této zemi hostujeme vždy v letních měsících, uslyším při vyslovení tohoto
magického slůvka charakteristické vrzání cikád, zdá se mi, že opět dýchám ten zvláštní vlhký,
dusný vzduch, cítím nezaměnitelnou vůni této země, složenou ze sterilní vůně hygienicky
vypucovaných hotelů, divadel, obchodních domů, mísící se s pronikavým odérem sušených i
čerstvých produktů moře a jemnými výpary japonské kuchyně s všudypřítomným čajem. Celá
ta škála vjemů mě zaplaví najednou, rozbuší mi srdce a unikne mi zamilovaný povzdech.717“
(Štáchová,H.,2005)
Divadlo Spejbla a Hurvínka v této exotické zemi hostovalo čtyřikrát, s dvou až
čtyřletými pauzami, vždy po dobu takřka dvou měsíců. Počátkem září 1986 Helena Štáchová
na divadelním turné po Japonsku oslavila 20 let angažmá v Divadle Spejbla a Hurvínka.
Každé kulaté výročí svádí k bilancování a přivádí ke vzpomínkám na četná zahraniční turné.
Kdyby Štáchová sečetla všechny dny a měsíce hostování, dalo by to dohromady roky života
v mnoha zemích několika kontinentů. Na některé z nich si vzpomíná pouze s obtížemi, jiné jí
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ve vzpomínkách vybledly, mnohé zkrásněly. Někam by se chtěla alespoň ještě jednou
podívat. Japonsko718 patří k těmto místům.719 (Grym,P.,1990)

Skupův odkaz

6.49
6.49.1

Muž mnoha tváří

Lednový měsíc roku 1987 byl zasvěcen oslavám dvojího výročí národního umělce
prof. Josefa Skupy – 8.ledna 1987 uplynulo 30 let od jeho předčasného úmrtí (8.1.1957), a 95
let od jeho narození (16.1.1892). U příležitosti prve jmenovaného data, deník Svobodné slovo
věnoval Skupově památce krátkou vzpomínkovou noticku. Deník zde připomněl význam této
bezesporu loutkářské legendy československých dějin, zdůrazněním toho, jaký byl prof. Josef
Skupa průkopníkem v jeho oboru. Vyzdvihl výjimečný zjev českého loutkářství, osobnosti,
která mezi dvěma světovými válkami, položila jeho prací základy k tomu, aby se krátce po
válce, v době, kdy dominovalo Skupovo herectví, stalo Československo doslova loutkářskou
velmocí. Skutečností je, že Skupovo dílo stálo/stojí v základech dnešních úspěchů našich
loutkářů. Předpokladem toho byl Skupův mimořádný komediantský talent a umělecká
všestrannost. Působil jako výtvarník i herec, jako dirigent jeviště i obratný aranžér hudby,
zvuku a světla, jako autor organizátor i praktik každým coulem. Osou, kolem níž se ve
Skupově tvorbě všechno točilo, byly komické typy, o jejichž zrození a vývoj se zasloužil.
Stvořil Spejbla a vdechl život Hurvínkovi. Pozvedl na vysokou úroveň moderní loutkářskou
scénografii, a jako autor i herec ji naplnil svěžím, charakteristickým, optimistickým
humorem.720 14.ledna 1987 bylo uvedeno pásmo – Sólo pro Josefa Skupu k 95.výročí jeho
narození. Za divadelní umělce přednesl proslov autor mnoha loutkových her Pavel Grym,
který s nostalgií vyprávěl, že největší Skupovou radostí bylo hrát a těšit obecenstvo.721
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(Kirschnerová,D.,2010) Nejednou říkal:„Dnes se mi dobře hrálo. Bylo dobré obecenstvo“722
(Kirschnerová,D.,2010) Pavel Grym:„Jako každý umělec potřeboval živou odezvu. I kdyby
Skupa nestvořil nic jiného než Spejbla a Hurvínka, dvě neodolatelné komické postavičky,
nositele optimismu a humoru, jimž jeho spontánním hereckým projevem vdechl život, byl by to
historický čin přerůstající v dílech Skupových pokračovatelů rozsah jednoho života, rozměr
jedné společenské etapy. K jeho radostem patřil spokojený potlesk. Proto na závěr prosím:
Zatleskejte Josefu Skupovi.“723(Z projevu Pavla Gryma a programu jubilejního slavnostního
pořadu Sólo pro Josefa Skupu k 95.výročí Skupova narození -14.ledna 1987) (Grym,P.,1990)
6.49.2

Josef Skupa – světový fenomén

Druhým oslavovaným výročím ledna byly nedožité 95. narozeniny slavného umělce,
(národní umělec Josef Skupa se narodil 16.ledna 1892). Mladá fronta publikovala nostalgický
titulek, který zněl ´S+H vzpomínají´. Nejen Skupovy „výplody“ – populární dřevěné loutky
Spejbl a Hurvínek, ale i čtenáři listu si mohli v tento den zavzpomínat na otce a velkého
principála, na osobnost, která založila pozoruhodnou moderní tradici českého loutkářství. Byl
to právě prof. Josef Skupa, kdo prostřednictvím loutek Spejbla a Hurvínka dokázal, že právě
loutkářství patří k významným projevům české národní kultury. Dlužno připomenout, že
současní loutkáři často navazují na Skupovy někdejší snahy o určité formy kritiky
společenských jevů. Nicméně to, co zůstává inspirujícím motorem dnešního Divadla S+H a
na jiných renomovaných scénách dnešních profesionálních loutkářů, je Skupův optimismus.
Pro jeho všestranný um byl osobností výjimečnou. Tuto výjimečnost dával do služeb jeho
lásce největší – loutkovému divadlu a Spejblovi s Hurvínkem, loutkám, jež díky němu zná
snad celý svět.724
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6.49.3

Pan herec

Krátce po oslavách Skupových nedožitých narozenin, scénárista divadla Pavel Grym
uveřejnil v deníku Lidová demokracie fejeton sledující Skupovo dětství, dospívání a celkově
zrod a vývoj jeho záliby v loutkářském řemeslu. Pavel Grym se tu mimo jiné zmínil o tom,
jak Josef Skupa už v útlém dětství dokázal bavit sám jeho a celé okolí provozováním jeho
divadla na stráni, kdy jako kluk v upravené bedničce pro pár nadšených diváků sehrával
představení. Později na to rád vzpomínal. Už v tomto projevu lze najít předobraz jeho
pozdějšího

celoživotního

díla,

k němuž

zákonitě

směřoval

přes

studia

na

uměleckoprůmyslové škole, studentské kabarety a spolupráci s amatérským dobročinným
divadélkem v Plzni, na jehož scéně se také zrodily Skupovy loutky nejslavnější; v roce 1920
Spejbl a v roce 1926 Hurvínek. Přes lehkost jakou zvládal všechny obory divadelní produkce
si svrchovaným způsobem udržoval jeho primát v herectví, takže nejedno představení, jak
vzpomínají pamětníci, se stávalo „sólem pro Starýho“, jak byl Skupa v souboru láskyplně
přezýván, jemuž ostatní vlastně pouze přihlíželi, a podle jejich sil přihrávali. Interpretace
Spejbla a Hurvínka byla tím posledním, čeho se vzdal, a to až v té chvíli, kdy si byl jist, že
jeho mladý nástupce Miloš Kirschner dokáže obě milované loutky nejen udržet při životě, ale
že je dokáže i rozvinout a sblížit se současnou dobou lépe, než mohl dokázat v té době již
značně nemocný Skupa.725
Josef Skupa byl v jeho době ojedinělým fenoménem, osobností, která se tyčila nad
ostatní, a to ne proto, že by o to Skupa osobně usiloval a získával si postavení mezi loutkáři a
umělci nějakými diplomatickými praktikami, ale právě úžasnou sugestivitou každodenní
divadelní práce, přirozeným nakažlivým komedianstvím, které nemohlo štastně nezasáhnout
každého, kdo se ocitl v Skupově blízkosti. Stvořil loutky a dílo, na které národní kulturní
historie nezapomene, i když jde zdánlivě jen o párek komických loutek. Spejbl s Hurvínkem
vrostli tak pevně do kulturního povědomí, a nejen u nás doma, že se řadí po bok největších
literárních hrdinů. Přesně tady tkvěl Skupův zakladatelský význam, v onom osobitém,
výrazném a přesném zachycení kousku české národní povahy s její občasnou melancholií,
s její zdrženlivostí, i s nepomíjivým smyslem pro humor a jejím optimististickým založením.
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Na prof. Skupu se bude stejně vzpomínat ve Strakonicích, kde se narodil, v Plzni, kde
odpočívá, a stejně tak i v Praze, jíž věnoval posledních 11 let jeho života, a v desítkách
dalších měst, kam zajížděl na zájezdy a sehrával konejšivá představení desetitisícům diváků,
jimž rozdával radost ze života, a kterým v nejtěžších dobách dokázal přinášet dar víry
v překonání zla, dar optimismu, v dobách nacistické perzekuce, tak potřebný a cenný.726

Vzpomínkové brožury

6.50

Divadlo Spejbla a Hurvínka vydalo 2 publikace. Obě byly doplněny fotografickým
materiálem, a ve skutečnosti rozšiřovaly desítky článků, studií i publikací. Nicméně, vedle
popularizace těchto dvou, dnes už legendárních marionet, měly obě tyto útlé knížky přispět i
k poznání jejich funkce. Vedle Pavla Gryma se na Spejblově magazínu (1986) – pěkné a
obsažné brožurce materiálů, dokumentů a vzpomínek – podíleli jejich přispěvky Jiří Středa,
Karel Makonj,dr. Petr Pavlovský, prof. František Černý, DrSc. Helena Štáchová a Vladimír
Straka. Druhá publikace727 vyšla též v těchto dnech a byla věnována národnímu umělci Miloši
Kirschnerovi, který v plné tvůrčí práci oslavil 16. března 1987, 60. narozeniny. Není jistě bez
zajímavosti, že právě v lednových dnech před 30 lety, po smrti prof. Skupy, přebral
definitivně role Spejbla a Hurvínka, (poprvé však alternoval s prof. Skupou roli Hurvínka už
v roce 1952). Tento sborník vyčerpávajícím způsobem shrnoval stručnou formou prakticky
vše, co M.Kirschner, jako Skupův nástupce a pokračovatel převzal, a co nového vytvořil. Za
těch 30 let toho nebylo málo.728

Jubilant Miloš Kirschner

6.51
6.51.1

Oživení Williama Shakespeara

Premiéra hry pro dospělé „Spejbl story“ -12.3.1987 v režii Jiřího Středy, který ještě
v témže roce odešel, a pod dramaturgickým dohledem Pavla Gryma, byla věnována dalšímu
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jubilantovi Miloši Kirschnerovi k jeho 60. narozeninám. Ten také hru spolu s Jiřím Melíškem
napsal. Inspiraci jim poskytl námět Augustina Kneifela - Spejbl a zrcadlo. Ve hře se autoři
zaměřili na lidské vášně, jakými jsou žárlivost, lakota, prostopášnost. Ty byly odedávna
spojovány se jmény velkých postav světového dramatu. Kirschner s Melíškem proto přivedli
na scénu loutkového divadla Othella a Desdemonu, Harpagona a Dona Juana, o jejichž
nápravu se pokusili naši hrdinové – Spejbl s Hurvínkem a Máničkou, občas i s pomocí
všechápajícího Anděla. Představení bylo ozdobeno skvělým hereckým výkonem Miloše
Kirschnera, který, kromě titulních postav divadla, hrál současně, s užitím shakespearovských
textů, i role Harpagona, Othella a Dona Juana. V ženských rolích mu byla partnerkou Helena
Štáchová. Nastudování této herecky náročné inscenace se ujal brilantní rozhlasový režisér
Josef Henke,729 který od září do prosince 1989, zastával místo režiséra divadla. Našel zde
útočiště v době, kdy jako politicky nespolehlivý dostal výpověď a nemohl najít zaměstnání.
Po Sametové revoluci (1989), se s divadlem opět rozloučil a vrátil se k rozhlasové tvorbě.
S koncem roku odešel do důchodu téměř po 20 letech také Pavel Grym.730
(Kirschnerová,D.,2010)
6.51.2

Jazykový mág

Život šedesátníka (nar.16.3.1927), národního umělce Miloše Kirschnera, byl bez
nadsázky plný loutek. S loutkami začínal na amatérské scéně jeho otce v Praze-Libni už jako
student; zde také došlo k prvnímu osobnímu setkání s prof. Skupou, který ocenil jeho výkon.
K loutkám se definitivně a na celý život vrátil v říjnu 1951, kdy se jako 24-letý stal členem
Skupova souboru. Díky podobným hlasovým dispozicím mohl už od podzimu 1952, zprvu
ještě anonymně, vypomáhat Skupovi, na kterého doléhala únava a nemoc; v roce 1953 se
úspěšně prosadil na bukurešťském festivalu mládeže a studentstva, převzal cizojazyčnou
interpretaci Spejbla a Hurvínka na zájezdech, i valnou část domácího repertoáru. A tak, když
Skupa v lednu 1957 náhle zemřel, mohl už jako zkušený a Skupou designovaný nástupce,
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převzít štafetu jeho velkého učitele. Funkci vedoucího uměleckého souboru vyměnil v roce
1966 za ředitelské křeslo. To už se několik let úspěšně uplatňoval i jako autor dialogu.
S převzetím role Milošem Kirschnerem bylo zřejmé, že Spejbl s Hurvínkem nejen přežijí
jejich tvůrce, ale že se jim otvírají nové možnosti.731 Tato proměna obou typů byl Kirschnerův
hlavní přínos. Dovedl Spejbla a Hurvínka jako autor i herec k dnešku. Oba dva se proměnili a
proměnil se i jejich vztah. Tam, kde se dříve hloupě a zaostale ptával Spejbl, tam se dnes se
zdravou provokativností táže Hurvínek, a nutí uhýbajícího Spejbla, aby vystupoval
z ochranného krunýře a nahlas pojmenovával chyby jeho i chyby jeho souputníků, našich
současníků. Vztah těchto dvou klaunů v dřevácích zvroucněl a zjemněl; často už nestojí proti
sobě, ale v jedné řadě proti společnému nepříteli, ať už jím je hloupost, závist, podlézavost,
demagogie nebo jiná z přežívajících neřestí. Od roku 1951 odehrál Kirschner desítky premiér,
tisíce repríz, desítky domácích i zahraničních zájezdů. Díky Kirschnerovi promluvili Spejbl
s Hurvínkem na 81 zahraničních zájezdech do 23 zemí v 16 jazycích, a dobývali tak pro nás
úctu, pozornost a lásku v nejrůznějších koutech světa. Díky jejich interpretovi promlouvají
k srdcím milionů, rozdávají humor a víru, nejcennější statky, které může člověk člověku
poskytnout. Ano, jde jenom o loutky. Ale i za loutkami je třeba vidět člověka, který je jeho
uměním oživuje.732
6.51.3

Spejbl s Hurvínkem jsou nesmrtelní

Srovnáváme-li projev Spejbla a Hurvínka, tak, jak jej vtiskl těmto postavičkám před
desetiletími národní umělec Josef Skupa, s projevem, který jim později dávál Skupův
pokračovatel národní umělec Miloš Kirschner, nalézáme samozřejmě rozdíly. Ty jsou dány
nejen hlasovými dispozicemi jejich pozdějšího principála, ale jsou také nutně ovlivněny
jinými nároky na loutkové divadlo, než tomu bylo za časů Skupových. Současnost totiž
předpokládála novou, modernější dramaturgii, a byla samozřejmě určována i autorskými
dispozicemi Miloše Kirschnera. Ten se snažil s jeho spolupracovníky respektovat pravidla
moderního pohádkového příběhu, a navíc vytvářel specifická pravidla odpovídající existenci
Spejbla a Hurvínka v novější době. Snažil se tak odpovídat všem pochybovačům, kteří po
smrti Josefa Skupy tvrdili, že obě postavičky byly produktem jen určité doby, jiné
731
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společenské situace, a že jejich další udržování při životě bude mít jen charakter pietního aktu
vůči Josefu Skupovi, ale pramalou perspektivu dalšího uměleckého vývoje.733Miloš Kirschner
však už dávno prolomil hráze skeptiků, a dokázal, že Spejbl a Hurvínek a loutky kolem nich
si nalezli nejen nový pohádkový svět, ale nalezli i jejich svět aktuálního humoru, jemuž
tleskaly děti, ale i dospělí. A že životnost Spejbla a Hurvínka byla vskutku namístě, o tom
svědčila jejich obliba v Československu, i úspěchy Kirschnerova souboru na zájezdech do
zahraničí. Kirschnerův elán, jeho tvořivá energie, která trvala i teď, kdy se současný principál
dožíval 60 let, tedy způsobil, že se obě, (můžeme říci už světoznámé postavičky), nestaly
muzeálními exponáty, jak někteří očekávali, ale patřily k životaschopným aktivům naší
kultury, protože národní umělec Miloš Kirschner neúnavně hledal cesty, aby jejich hlasy měly
potřebnou rezonanci současné doby. A že to není vždycky snadná cesta, věděl nejlépe on
sám.734

6.51.4

Kouzelník hlasu

Když se řekne Římská ulice na Vinohradech, většině Pražanů se vybaví Divadlo S+H.
Není to jen zkratka pro Spejbla a Hurvínka, ale také pro dva jiné pojmy. ´Satira a humor´.
Divadlo S+H je dobře známé nejen miliónům našich diváků a posluchačů, hostovalo také ve
23 zemích 4 kontinentů, kde oba věhlasní dřevění protagonisté „mluvili“ 16 jazyky. Oba jsou
přirozeně úzce spjati s rodným otcem, národním umělcem profesorem Josefem Skupou a jeho
„synovským“ dědicem, národním umělcem Milošem Kirschnerem. Pokračovatel v díle
slavného zakladatele si dnešním dnem připomněl 60. narozeniny.735 To, co dělal snad dobře
vystihla ukázka ze zahraničního tisku:„Aniž bychom chtěli upírat virtuózní schopnosti
ostatním spoluhráčům, nejsilněji přece jen zapůsobil Miloš Kirschner, který vedl Spejbla a
mluvil Spejbla i Hurvínka. Zažité odstínění radosti i bolesti pouhou řečí – hned v diskantu a
hned v basu – dává oběma figurkám plastičnost a všechny odstíny radosti i bolesti, bodré
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734

TOMKOVÁ, Marie.: Skupův pokračovatel.Mladá fronta.Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,14.3.1987, roč.43, č.61, s.610. ISSN 0323-1941.
735
HROUDA, Vladimír.: Skupův pokračovatel-K životnímu jubileu národního umělce Miloše Kirschnera.Rudé právo. Praha: Orgán
Ústředního výboru KSČ,16.3.1987, roč.67, č.62 (Právo lidu ročník 90), s.5-8. ISSN 0032-6569.

175

legračnosti a vyrovnané životní moudrosti jsou nadto skoro nepochopitelným způsobem
srozumitelné; člověk by uvěřil, že ty figurky jsou z masa a kostí. Takový je komunista národní
umělec Miloš Kirschner.“736
6.51.5

Šiřitel národní kultury

U příležitosti životního jubilea ředitele Divadla Spejbla a Hurvínka, národního umělce
Miloše Kirschnera. Neboť právě on to byl, kdo se v březnu roku 1956 stal pokračovatelem
zakladatele divadla národního umělce Josefa Skupy, vyšla zpráva ve Svobodném slovu. Jako
herec, autor, dramaturg, ředitel divadla a režisér rozvinul výraz obou oblíbených loutek a
změnil je do dnešní podoby. Našemu loutkoherectví dal přitom pečeť vysoké profesionality.
Od května roku 1926, kdy se Hurvínek objevil po boku Spejbla na jevišti poprvé, vystoupila
tato populární dvojice ve více než 200 hrách.737

6.51.6

Miloš Kirschner nositelem Řádu práce

Prezident ČSSR propůjčil národnímu umělci Miloši Kirschnerovi, uměleckému řediteli
Divadla Spejbla a Hurvínka, při příležitosti jeho 60. narozenin Řád práce. Vysoké státní
vyznamenání, spolu s blahopřejným dopisem generálního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta
ČSSR Gustáva Husáka, předal v pondělí jubilantovi tajemník ÚV KSČ Josef Havlín. V dopise
se ocenila dlouholetá umělecká tvorba jubilanta, věnovaná rozvoji humanistických tradic
našeho loutkářství. Vyzdvihla se v něm anganžovaná činnost, kterou se jako člen
komunistické strany aktivně podílel na výchově nejmladší generace, a jíž přispíval k rozkvětu
československé socialistické kultury. Blahopřejný dopis zaslal jubilantovi rovněž předseda
vlády ČSSR Lubomír Štrougal.738
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30. výročí normalizace
ČSSR x Japonsko

6.52

Staří známí dětských i dospělých diváků Spejbl s Hurvínkem promluvili ústy
národního umělce už v 16 různých jazycích. Patří mezi ně i japonština, v níž zaznělo v úterý
večer v pražském Divadle S+H mimořádné představení Kaleidoskop. Přestože nemoc
zabránila Miloši Kirschnerovi vystupovat, a na jevišti ho nahradil zvukový záznam,
představení nechybělo nic z jeho kouzla. Pořadatelé – japonský výbor Československé
společnosti pro mezinárodní styky a Divadlo S+H – tak připravili příjemný večer všem
přítomným divákům. Jejich dárek byl o to aktuálnější, že byl předán v roce 30.výročí
normalizace vztahů mezi ČSSR a Japonskem.739

Broučci se vrací

6.53

50 let letos (1987) uplynulo od premiéry nejslavnější české loutkové hry. Fantastická
pohádka J.Skupy a F.Weniga – Hurvínek mezi broučky, (původně Hurvínek se učí čarovat),
byla poprvé uvedena v září 1937 v Lounech, a v pěti nastudováních se jen v Divadle Spejbla a
Hurvínka hrála už 1300krát: kromě toho byla uvedena v německé a ruské verzi v zahraničí,
natočena v německé verzi na desky, a hrána v dalších divadlech, kde Hurvínka nahradil
neposedný Adámek či Kašpárek. Nové nastudování klasické loutkové hry k tomuto jubileu
uvedlo v režii J.Středy, výpravě D.Sotáka a s hudbou M.Pokorného, Divadlo S+H, dne 22.
května 1987, a hned po premiéře se s touto novou inscenací seznámilo při zájezdu divadla
plzeňské obecenstvo; role Spejbla a Hurvínka hrál odchovanec národního umělce
M.Kirschnera Martin Klásek.740 V roce 1987 podniklo Divadlo Spejbla a Hurvínka hostující
zájezd do Rakouska.741 (Kirschnerová,D.,2010)

O princezně a draku

6.54
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6.54.1

Sólo pro Martina Kláska

„Premiéra pohádkové komedie Františka Nepila - Hurvínek a drak (3.6.1988) - se
uskutečnila v Divadle Spejbla a Hurvínka v pátek v Praze. Hra, která se původně jmenovala
Na řadě Dr. Spejbl, se vrátila na scénu divadla téměř po 20 letech v nastudování režiséra
Josefa Henkeho.“742 V hlavních rolích alternovali národní umělec Miloš Kirschner a Martin
Klásek za animační spolupráce zasloužilých umělců Bohuslava Šulce a Luboše Homoly. 743
Výtvarníky scény byli Jiří Bláha j.h.744 a Dušan Soták, který rovněž navrhl i loutky. Děj hry
byl sice pohádkový, ale neprovokoval dětskou obrazotvornost, neposkytoval mnoho prostoru
pro napětí ani pro humor. Jenom ve vstupech taťuldy Spejbla a jeho synka Hurvínka – obě
role mluvil Martin Klásek – projevil autor důvěrnou znalost jejich charakteristických
rozmluv, které děti pobaví. ´Pohádková komedie´, jak zněl její podtitul, byla roztříděna do 18
obrazů. Jejich přestavba působila klopotně, což se sice dalo přičíst na vrub premiérové
nervozity, ale přeci jenom u tohoto našeho špičkového divadla, to bylo zarážející. Scény na
zámku u rozmazlené princezny a jejího komorníka nebo u ženitbychtivého tříhlavého draka
byly zdlouhavé, těžkopádné. Zklamáním byl rovněž mluvičský projev souboru. A protože se
pod zkratkou S+H ukrývá i druhý název – Divadlo satiry a humoru, zdálo se, že tato kritéria
nové představení ne zcela splňovalo.745
6.54.2

Zlatý fond Supraphonu

Protože byla hra napsána s jemným nonsens humorem typickým pro autora, dočkala se
i gramofonové nahrávky. V Supraphonu se v režii Jiřího Šrámka stali spoluhráči Spejbla a
Hurvínka herci zvučných jmen, jakými byli Svatopluk Beneš, Vlastimil Brodský, Vladimír
Hrubý, Rudolf Hrušínský a František Hanus. I tato nahrávka měla velký úspěch, byla
zařazena do zlatého fondu Supraphonu, a v roce 2004 vyšla jako jedna z archivních nahrávek
742

Z.A.: Premiéra pohádkové komedie. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 4.6.1988, roč. 68, č.130 (Právo lidu
ročník 91), s.2-8. ISSN 0032-6569.
743
Z.A.: Premiéra pohádkové komedie. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 4.6.1988, roč. 68, č.130 (Právo lidu
ročník 91), s.2-8. ISSN 0032-6569.
744

Jiří Bláha – 1939 - Loutkář, animátor, scénograf a průmyslový výtvarník. Dílo: Zámecká a školní divadla v čes.zemích – 2010,
Svět
barokního
divadla
-2010
Divadelní
ústav
[online].[cit.2013-01-01].Jiří
Bláha.Dostupné
z WWW:<http://vis.idu.cz:8080/ldh/authorities/409403;jsessionid=82C1A9B0E721534CF08EC7DB1CDDD7F8>.
745
D.V.: Spejbl a Hurvínek dětem. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 25.6.1988, roč. 44, č. 148, s.5-8. ISSN
0323-1143.

178

reediční řady na nosičích CD. Hra se dočkala rovněž rozhlasového zpracování v režii Josefa
Henkeho.746

(Kirschnerová,D.,2010)

V sezóně

1988

soubor

pohostinsky uskutečnil

vystoupení v Západním Berlíně a SSSR.747(Kirschnerová,D.,2010)

Spejblův ilustrovaný
zpravodaj

6.55

Při příležitosti různých výročí byly pod hlavičkou divadla vydávány informační
brožury. V rozmezí let 1979 - 1989 pak sporadicky vycházel programový sešit Spejblův
ilustrovaný zpravodaj748/Hurvínkovo malované povídání.749 (Kirschnerová,D.,2010)

Nemocný Kirschner

6.56

Josef Henke byl též autorem další hry pro děti – Hurvínek mezi loutkami aneb frajšpás
čili komedie pro malé i velké diváky s figurami ze starých loutkářských her - (29.9.1989).
Během pravidelného podzimního turné po Německu a Švýcarsku absolvoval Martin Klásek
jeho cizojazyčný debut v interpretaci S+H. Miloš Kirschner se kvůli onemocnění očí750
nemohl turné zúčastnit. Martin Klásek tak byl postaven před dosti náročný úkol, neboť
zásluhou Kirschnera si Spejbl s Hurvínkem získali v německy mluvících zemích značnou
popularitu. Zahajovací představení však bylo odehráno ve vyprodaném sále Městského
divadla Fürth nedaleko Norimberku. A Martin Klásek uspěl, (a nejen tehdy).751
(Kirschnerová,D.,2010)
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svěřil jeho odchovanci, hlasově tvárnému Martinu Kláskovi. - ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - (1968-1989):
Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202 s. ISBN 978–80–7008–251–7. s.119
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Komorní jednotaktovka

6.57

Den 17. listopadu 1989 přinesl další zásadní historický předěl. V živém společenském
a politickém kvasu doby se návštěvy divadel netěšily takové velké pozornosti jako dříve. A tak
se menší odezvy, než by si zasloužilo, dočkalo i pozorouhodné představení – Capocomico,
které vzniklo v nově vybudovaném experimentálním prostoru divadla. Toto malé studio bylo
situováno o patro výš, nad hlavním sálem divadla. Bylo přebudováno z bývalého hasičského
skladu, a tvůrcům divadla i hercům mělo poskytnout možnost vyzkoušet si i intimnější žánry,
s možností

přímé

komunikace

s divákem.

Variabilní

scéna

pak

dávala

prostor

k experimentům. Jednou z prvních premiér tohoto studia byla pohádková hra pro děti, kterou
napsal Iosimoto Imac – Vousy na mašličku (14.12.1989). Hrála se v úpravě Pavla Cmírala752 a
v režii nové režisérky Vlasty Polednové. V typicky japonské poetice našli jejich místo i Spejbl
s Hurvínkem. Pavel Cmíral, scénárista, spisovatel a skvělý textař, který spolupracoval
například s Petrem Kotvaldem, Hankou Křížkovou či Igorem Šebem, byl autorem výše
zmíněné hry – Capocomico (28.11.1990), kterou napsal pro Helenu Štáchovou, jež zde
ztělesnila postarší herečku ´Commedia dell´Arte´, prchající před zákonem. Ze žárlivosti na
mladší kolegyni totiž zabila jejího muže, divadelního principála, který ji odvrhl. Bez lidí žít
dokázala, bez divadla však nikoliv. A tak si i na útěku z rozličných předmětů, nalezených
mezi odpadky, sestavila loutky, s jejichž pomocí pak v úkrytu lesa přehrávala její bývalé role
publiku složenému z lesních zvířat, a znovu tak prožívala i bolestný příběh jejího
života.753(Kirschnerová,D.,2010) V tomto sugestivním představení se štastně snoubil
vynikající činoherní výkon Heleny Štáchové, se skvělou pohostinskou režií Josefa Krofty, a
podmanivou scénou a kostýmy hostující výtvarnice Ireny Marečkové. Mnozí odborníci
označovali představení za hru roku. Komisí byla také vybrána pro Festival jednoho herce
pořádaný v Itálii. Avšak dříve, než došlo k termínu jeho konání, odešli z divadla někteří
752

Pavel Cmíral – (1945) - absolvoval strojní průmyslovou školu v Uherském Brodě, pak odešel do Liberce, kde napsal první text
pro divadlo Ypsilon.Od roku 1971 žil v Brně, pracoval jako externí literární redaktor v Československém rozhlase a stal se profesionálním
textařem. V roce 1976 přesídlil do Prahy. Psal rozhlasové hry pro české i slovenské posluchače, s Ondřejem Brouskem ml. napsal pro
Divadlo na Fidlovačce muzikál Carmen, pro totéž divadlo texty do muzikálu Kabaret, pro divadla v Mostě a pod Palmovkou texty do
představení Edith a Marléne. Pro D S+H – napsal scénáře her ( Vousy na mašličku – 89, Jak Hurvínek hledal až našel -90, Capocomico -90).
Převyprávěl několik pohádek z produkce Walt Disney Company. - Databáze knih [online].[cit.2012-11-29]. Pavel Cmíral.Dostupné
z WWW:<http://www.databazeknih.cz/zivotopis/pavel-cmiral-10837>.
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.53

180

z nováčků, kteří se na hře podíleli v rolích doprovodných muzikantů, a hra již nebyla nově
nastudována. Jedním z důvodů byla i nízká754 návštěvnost755 divadel všeobecně, navíc
posílená tím, že diváci v Divadle Spejbla a Hurvínka vždy očekávali přítomnost těchto dvou
hrdinů na jevišti. Jinému žánru apriori nedůvěřovali. Přesvědčit je o opaku by vyžadovalo
dostatek času a peněz na reklamu. Obojího se tehdy divadlu nedostávalo. A tak i přes
uměleckou hodnotu bylo toto představení nakonec staženo z repertoáru. Pro zúčastněné však
znamenalo velkou uměleckou zkušenost, a pro tvůrce divadla i důležité poučení, že ti dva
dřevění klauni, jak se zdá, nemohou nikdy u ničeho chybět.756 (Kirschnerová,D.,2010)
Helena Štáchová, loutkoherečka, byla doposud známá především jako interpretka
Hurvínkovy kamarádky Máničky, tentokrát - 28.11.1990, se však ve studiu Divadla Spejbla a
Hurvínka ukázala jako dobrá činoherní umělkyně. Hlavně její zásluhou a přičiněním
hostujícího režiséra Josefa Krofty, (Drak, Hradec Králové), mělo „nespejblovské“
představení, které mělo premiéru minulý týden, předpoklady stát se perličkou v repertoáru D
S+H. Měla to ostatně být první vlaštovka novot v loutkářsky tradičním divadle – studiový sál
pro 120 diváků byl předurčen k dramaturgickým, režisérským i hereckým experimentům.757
O hře napsala Helena Štáchová: „Stohy divadelních her a jiných literárních skvostů
nám o pocitovém světě mužů podávají obsáhlá svědectví. Velmi málo ale víme o tom, na co
myslí sličné Rosalby, když je otlapkávají jejich principálové. Na mapě krajiny ženství jsou
v literatuře rozsáhlá bílá místa s nápisem „Zde jsou lvi“. A proto napsat divadelní hru o
intimním světě jedné herečky je čin, který si zaslouží, aby vlajka, vytýčená na těchto bílých
místech, vlála k radosti všech, kteří se o expedici do světa věčného ženství a komedianství
pokusili. Ucítí-li i diváci při jejím vlání vůni života, pudru, šminek, voňavek a potu, je
vyhráno. Bylo zdoláno nové území.“758 (Ke hře Capocomico – sepsala Helena Štáchová)
(Kirschnerová,D.,2010)

754

Během revolučních a porevolučních měsíců roku 1989-90, se lidé hojně scházeli v divadlech, ale ne aby zhlédli představení, ale
především k diskuzím. V této době se formovala nová podoba společnosti, lidé doufali v lepší zítřky a trávili čas především aktivně. V těchto
přelomových měsících pocítila většina – alespoň pražských divadel - citelný úbytek diváků. - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Otázky k DP
Spejbl a Hurvínek [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 24. února 2013 21:13 [cit. 2014-04-20]. Osobní komunikace.
755
Viz. Příloha č. 23 - Statistika poklesu návštěvnosti Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 1989. - REIFOVÁ, Gabriela. Hurvajs
[online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 15. dubna 2014 18:32 [cit. 2014-07-20]. Osobní komunikace.
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N.N.: Benefice pro(loutko)herečku.Mladá fronta Dnes. Praha: M a F a.s., 5.12.1990, roč.1, č. 82, s.4-8. ISSN 1210 – 1168.
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7 Mediální analýza tisku Divadla Spejbla a Hurvínka (19391990)
„Vždyť víte, že mám svědomitě, umělecky a mravně řízené divadlo za lepší školu
národní nežli hromadu pěkně psaných knížek a sáhodlouhé řečnění“ (Josef K. Tyl).

Divadlo Spejbla a Hurvínka
během 2. světové války –
plzeňské období (1939-1945)

7.1

Za doby existence Plzeňského loutkového divadélka prof. Josefa Skupy v období 19391945 byla naše země v područí Německa, v rámci tzv. Protektorátu Čechy a Morava.759 V
zemi vládla silná cenzura760 tisku.761(Bednařík,P.,2011)(Malík,J.,1965) Laická veřejnost se
mohla dočíst o dění v kultuře například z takového zdroje, jakým byl ultrapravicově
orientovaný, fašistický časopis Vlajka,762 nebo taktéž ultrapravicově mířený list Árijský boj.763
Hlavní náplní přispěvatelů do těchto listů v letech 1939-1940, nebyly recenze na divadelní

759

Protektorát Čechy a Morava – předst.dobu od obsaz.Čech a Moravy něm.okup.vojsky 15.3.1939 do osvob.cel.území
spojenec.vojsky v květ.1945.V tét.d.byl zcela říz.a ovl.život obyv.porob.území, org.ust.něm.okup.mocí,zachov.auton.byla jen předst.a
zřetel.bezvýzn.Obyvat.,kt.bylo,defin.Hitler.jako rasov.méněcen.,stálo před hrozb.post.soc.,kult.,a nakonec i fyz.likvid. - BEDNAŘÍK,
Petr.;JIRÁK, Jan.;KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií – Od počátku do současnosti.1.vyd.Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 448
s. ISBN 978-80-247-3028-8. s.189
760
Proměn.legisl.rám.pro půs.méd.plně odráž.napět.dob.23.9.1938 vyhl.vlád.bran.pohotov.st.a v plat.vstoup.zákon o
mimoř.opatřen.č.300/1920Sb.Podl.toh.zákon.byl.mož.v d.nepokoj.na 3 měs.omez.obč.svob.,včet.svob.projevu.Parag.10 zák.uvád., že „vyd.a
rozšiř.časopis.může
být.omez.a
podrob.zvlášt.podmínk.,můž.být.ulož.pov.period.t.předkl.pov.výtisky.nejvýš.2
hod.před
vyd..“Na
zákl.t.zák.byl.26.9.1938
ust.při
minist.vnit.Ústřed.cenzur.komise
(ÚCK),kt.cenzur.tisk,
zásilky,
telegr.a
telegr.rozh.,provoz
radioteleg.zař.,divadl.,film.a zvuk.reproduk.zař.Rozh.minist.rady z 6/12 1938 byla pak předb.tisk.kontrol.vykonáv.úřed.
Ústřed.tisk.dozorč.služby (ÚTDS).Jejich čin.koord.tisk.odbor Předsedn.minist.rady,v jehož čele stál spisov.a novin.Zdeněk Schmoranz. V
tisku bylo zakáz.publ.kritik.vlád.a jejích opatř.a také jakouk.kritik.Německa.V obd.od 10/1938 – 1/1939 zanikl. 1900 titul.period.tisku. Na
území protektor.zprv.vych.2125 titul.Jejich poč.se však velmi rychl.sniž.a do konc.války jich bylo v různ.vln.zakáz. 1887.. - BEDNAŘÍK,
Petr.;JIRÁK, Jan.;KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií – Od počátku do současnosti.1.vyd.Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 448
s. ISBN 978-80-247-3028-8. s.193-194 a 199
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BEDNAŘÍK, Petr.;JIRÁK, Jan.;KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií – Od počátku do současnosti.1.vyd.Praha: Grada
Publishing, a.s., 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8. s.197-200 a MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s. s.145
762
Vlajka – (od 10/1939) – Vlastní tisk.orgán mělo i č.fašist.hnutí,kt.vklád.do vzn.protekt.pod něm.správ.značné – byť
nenaplněn.naděje. Několik fašist.skupin se v 10/1939 spoj.v org.Č.národ.socialist.tábor – Vlajka, v jejímž čele st.Jan RysRozsévač.Organ.vyd.deník Vlajka a týd.Árijská fronta,kt.se vyznač.čast.projevy loajality k říš.,útok.na dom.odb.a
exil.polit.,sil.protižid.rétor.a poukaz.na nedost.oddan.č.tisku Něm. Nacist.odm.zapoj.čl.V.výr.do protekt.spr.V r.1942 pref.Emanuela
Moravce jak.hl.předst.progr.kolaborace, což se předst.V.nelíb., ale jejich pozice čím dál více slábla.D.Vlajka byl zakáz.v 9/1942 a
čin.cel.org.nacist.ukonč.na konc.r.1942. - BEDNAŘÍK, Petr.;JIRÁK, Jan.;KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií – Od počátku do
současnosti.1.vyd.Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8. s.202-203
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Árijský boj – (od 5/1940) – v duchu norimber.zákonů měla protektorát.média silně protižid.ladění. Z č.periodik zastával
výraz.antisemit.charakt.týdeník Árijský boj,kt.od května 1940 do dubna 1945 vydáv. Protižidovská liga. List navazoval na Štít národa.
Árijský boj v každ.čísle útočil na židy i lidi,kt.se jim snažili pomáhat. Řadu komentářů psal šéfredaktor listu Rudolf Novák. - BEDNAŘÍK,
Petr.;JIRÁK, Jan.;KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií – Od počátku do současnosti.1.vyd.Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 448
s. ISBN 978-80-247-3028-8. s.202
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hry, nýbrž úderně mířené, denunciantské výroky, negativní kritiky, mezi jinými mířící i na
principála divadla prof. Josefa Skupu a jeho zednářské postavení, i na jeho loutky Spejbla a
Hurvínka. Přispěvatelé si povětšinou chránili anonymitu, skrýváním se za nejrůznějšími
pseudonymy, viz. Hájek, Dr.S., ad. Články byly psány stručně, ale zato o to rázněji, a s
útočnou, negativně vyznívající konotací. Prof. Skupovi v nich bylo vytýkáno, že byl členem
klubu Zednářů,764 který kolem sebe shromažďoval vlivné osoby, jež měly dopad na chod státu,
kupříkladu měly možnost prosazovat jejich zájmy tiskem.765 V druhém případě bylo Skupovi
vyčítáno předkládání špatného výchovného příkladu dětem a mládeži, který spočíval v
prezentování se loutkami Spejbla a Hurvínka, kteří na základě popisu novinářů, byly
napodobeninami židovské rasy, a tedy byly nevhodným dílem k ukazování, sledování, a jejich
názory tak nebyly hodny k následování.766(Grym,P.,1990) Z výroků přispěvatelů Vlajky a
Árijského boje vyplývala hanlivá a xenofobní stanoviska o tom, že prof. Josef Skupa
propagací

jeho

loutek

demoralizoval

celou

československou

kulturu.767(Kirschnerová,D.,2010)(Grym,P.,1990) Záměry všech 5 zpráv byly apelativního
zaměření. Jejich autoři byly různí – 4x za časopis Vlajka – osoba s pseud.Hájek-3x, a
Dr.Ivan Roubal-1x, 1x za časopis Árijský boj byl pod článkem podepsán člověk, užívající
přezdívky, Dr.S. Hry a recenze na ně byly povětšinou opomíjeny. Co se jejich obsahu týkalo,
procházely jednotlivé hry Plzeňského divadélka prof. Josefa Skupy, jejichž alegorickou a
764

Zednářství
–
nadkonfes.mezin.buržoaz.muž.spol.s
tajn.rituály rozman.syst.,kt.přijím.její
čl.zasvěc.do růz.stup.s
růz.úrov.dokonal.a kt.sled.filantropic.cíle. Moderní svobod.zedn.vznikl.z operativ.zedn.,ze stavit.škol při stav.chrámů ve středov.,kt.měly
vedl.zvlášt.rituál.a cech.tajem.techn.a fil.pov. - vlast.právo a vlast.soudn.= SZ. V 18.st.v Angl.(Londýn) -vytv.1.nezávisl.zed.org.-Velelože
Anglie (1717),dodn.centr.větš.svět.svob.zedn.,i Fr.a Něm.,v USA – spoj.s pořad.Boston Tea Party – (1773)-hnut.za
nezávislost.am.kolonist.vůči brits.imp.(nepřij.v USA -do lož.černoši,katol.,žid.), Svět,zák.zedn.-poprv.v – Historická obr.společ.svob.zedn. /
Proslov velm.zed.ve Fr.(1737) -sep.Skot.A.M.Ramsayem. -viz.Spinoz.panteism.a toler.-Z.-usil.o pozn.sv.ve smysl.realiz.ind.jako
eman.svět.duch.-boh.x ve feud.spol.-neintegr.b.-mystér.,smysl.vním.,rozum a duš. - Z.-těl.,duch.,a mrav.zral.,vzděl.,zdrav.,schop.pozn.
Elimin. - stavov.,ras.,nacion.hr.x rozd.ve stup.dokon. - (učeň,tovaryš,mistr ad.)-elita = regen.lidst.osvíc., v p.18.s. -z. 2x pap.klatb.,od
poč.17.-p.18.st.-brat.zl.a
růž.kříž.-viz.Něm.,J.Bohm
(sjedn.alchym.,mag.,kabal.kř.myst.),
-smysl.pož.-nevysp.spol.,
v
čes.z.nejst.praž.l.(1741´-sas.gen.Rutowskym,vrch. rozkv. - za vlády Josefa II. a jeho bratra Leopolda II. V 80. a na poč.90.let 18. stol., s nást.
císaře Františka na tr. b.zak. (roku 1794) v souv.s obav. z revol.myšl.z Fr. (člen.zedn.kl.b.osv.-Goethe,Herder), Mozart -id.z.v
Kouz.flét.Lessing
-vypr.z.stan.zedn.,1776
–
zal.ř.ilumin.-p.Weishaupt-polit.c,,b.pr.feud.abs.desp.,centr.tend.míst.vzděl.měšť.,pokr.id.d.,(VFR (1789-99)– Condorcet, Marat – zedn.)abbé Barruelozn.ilumin.zedn.za pův.revol., 1792 p.fr.l.z.zanik.,Fr.19.st.-z.boj pr.kapit.ř., N.- Kant – auton.mrav.zák.,SZ- u zrod.vět. mod.věd. a kul.inst.v zemi: Č.král.spol. nauk, Č. t.učen.,NM v Praze i
MZM v Brně, NG,SD. Z.z.a podp. pražský sirotčinec sv. J. Křtitele -vzděl.dětí, hrab. Kinigl z. p.ústav pro hluchoněmé na Petř.dodnes f.,po
vzn.ČSR – 1918 -leg.ř. -po 120l.odml.-rep.služ.vlast.-vz.ve VB.,F.-(čsl.intel.-Masaryk,Beneš, Štefánik,Mucha),něm.vl.-Lessing zu den Drei
Ringen s čet.l. čsl. Něm.po c.ČSR.,jaz. smíšené l. „Most“, (č ,n.,s.,m.), 1.r. - č.-něm.z.řády30.l- - n.faš. - ozn.z.za instr.žid.pol.podm.svět.a
pronásl.h.viz.
J.Skupa
-lož.J.Dobrov.,g.1922,Plz.,nejst.v
č.z.,za
2.sv.v.-č.přer.,48
–
am.úř.reaktiv.,myšl..
arist.křesť.a
republ.volnom.,antikomun.,odp.v.děln.tříd.,51-l.pozast.,88 -ileg.l.,90 -z.svob.z.v Čsl.,-5 obedien.nár,a mezin.,m.setk.,21,st..500 sv.z.v 15
l.Pr,Br,Os,Plz.Lit.ad.,spolupr.Fr.N.,Bel.,Niz.,publ.č.,kult.,filoz,.filantrop.,lož.muž.,smíš.i žen. - KOLEKTIV, AUTORŮ. Filozofický slovník –
O-Z.1.vyd.Praha: Svoboda, 1985.481 s. s.407-409 a Veliká Lóže České republiky .[online].[cit. 2014-07-12].České zednářství.Dostupné
z WWW:<http://www.lcomenius.cz/ceske-zednarstvi/<. a Lóže Josef Dobrovský v orientu Plzeň [online].[cit. 2014-07-13].Lóže Josef
Dobrovský. Dostupné z WWW: <http://www.josefdobrovsky.cz/main/dobrovsky/index.html>.
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Viz.Příloha č.4 – Kritické články listu Vlajka z roku 1940 - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv
(SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1940.
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violenci rezistentní tématikou, Skupa povzbuzoval čsl.národ za 2.sv.války v naději na lepší
budoucnost, v zkoumaném mezidobí, striktní cenzurou tisku,768 viz. např. Skupovi osudová
hra – Ať žije zítřek ! (1941), na základě jejíhož, pro nacisty pobuřujícího, jinotajného vyznění,
byl

profesor udán769

a

vyslýchán

gestapem,

a Skupovo divadlo bylo

později

uzavřeno.770(Malík,J.,1965) Ve 4 článcích, tedy téměř ve všech případech, došlo k názorové
shodě pisatelů, že v případě loutkových postav Spejbla s Hurvínkem, se jednalo o nepříhodně
působící prototypy, které jejich rasovým zařazením a charakterovými rysy, měly
neblahý/nepříznivý vliv na děti, mládež, respektive na společnost jako celek.771(Kirschnerová,
D.2010)(Grym,P.,1990) Neznáme bližší umístění zpráv v tisku. Za toto zkoumané období
(1939-1945) bylo použito 5 pamfletů. Články byly malého formátu, a určeny k přečtení
laickou veřejností.

Divadlo Spejbla a Hurvínka
po 2. světové válce –
pražské období (1945-1957)

7.2

V čase, kdy se prof. Skupa etabloval jako divadelník v Praze v roce 1945,772 až do jeho
úmrtí roku 1957,773 se v československém tisku, ve vztahu k nově vzniklému Divadlu Spejbla
a

Hurvínka,

výrazněji

hovořilo

o

8

událostech.(Černý,F.,2008)(Malík,J.,1962)

a

(Grym,P.,1988) Konkrétní články byly otištěny mezi léty 1948 – 1957 levicovým,
socialistickým deníkem Rudé právo,774 a byly určeny pro denní běžné odběratele pravidelně
768
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vycházejícho tisku. Hlavním popisovaným tématem byl Josef Skupa a společenské
ceremoniály, které obklopovaly jeho divadelní činnost. Ať už se jednalo o velice významnou
kulturní událost roku 2/1948, kdy proběhlo jeho jmenování národním umělcem,775 nebo 3
roky nato (1/1953), profesorovo jmenování čestným členem Čsl.výboru obránců míru,776 a
posléze vyznamenání Josefa Skupy Československou Cenou míru– 9/1955777 - za velkou
kulturně-politickou a propagační práci v boji za udržení světového míru, kterou divadlo
konalo doma i v zahraničí, a čímž se Skupa zasloužil o rozkvět republiky a mír mezi národy. V
tentýž měsíc -9/1955 – byla Skupova choť Jiřina Skupová vyznamenána Řádem práce778 za
zásluhy v oboru herecké tvorby na loutkovém divadle. V lednu (1952) se národ.umělec
J.Skupa dožil 60 let.779 Při té příležitosti vyšel v novinách komentář – 1/1952, v němž byl
pozitivně kvitován básnický umělecký účinek Skupova herectví – spojení mluveného slova s
pohybem loutek. Ohlédl se za jeho mezinárodními úspěchy, viz. návštěva Mezinárodního
sjezdu loutkářů v Paříži roku 1929, SSSR -1949, a Polska v roce 1950. Vyzdvihl, že Skupa
hrál divadlo pro budovatele socialismu, tedy pro nejnižší dělnickou třídu. A toto posilování
důsl.slouč.ČSSD a KSČ. Nákl.RP – 68 – 1 020 tis.,69-950 tis.,70-864 tis.,71-834 tis.,72- 801 tis.RP uveř.17.5.69 -manif.na
podp.nov.ved.KSČ s G.Hus.-Slovo do vlast.řad. V lét.89 se ÚVKSČ snažil vyv.kamp.prot.sign.prohl.Několik vět, z d.se výraz.zap.pouz.RP.
K prom.RP doch.po rev.odstr.komun.slog.,symb.,běh.90.post.změn.zam.z l.KSČpřes Lev.l.(pod.90-jar.91) po Nezávisl.l (od
l.91),vyd.spol.Borgis a.s.,zal.v 9/90.Větš.akc.vl.Zd.Porybný,zbyt.zam.d.Přejm.na Právo v r.95.V obd. 1948-1989 bylo RP deníkem s nejv.
nákladem (přesah. 2 mil. výtisků) a hrálo klíč. roli v ideolog. propagandě. - BEDNAŘÍK, Petr.;JIRÁK, Jan.;KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny
českých médií – Od počátku do současnosti.1.vyd.Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8. s.169,210211,223,255-6,328-9, 365-6,372 a Digitální knihovna střediska vědeckých informací FSV UK [online].[cit.2013-11-11]. Periodika.Dostupné
z WWW:<http://katalog.fsv.cuni.cz/DigitalniKnihovna/>.
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ideje socialistického humanismu redaktor přivítal též do budoucna. Skupa obdržel gratulaci
od ministra kultury Zdeňka Nejedlého – 1/1952,780 v níž Nejedlý připomněl Skupovy světové
loutkářské úspěchy, poděkoval mu za jeho loutkářský odkaz na divadle i gramofonových
deskách, a popřál mu mnoho zdaru do dalších dní. 9.1.1957 – Rudé právo informovalo o tom,
že národní umělec J.Skupa skonal. V nekrologu781 byla vyjádřena chvála Skupově osobnosti a
dílu, multimediálnímu rázu jeho divadelní činnosti, nadnárodnímu charakteru, tj. jeho
zájezdovým hostujícím aktivitám, jeho lidumilství, generační nadčasovosti loutkových
výstupů, a osobitosti, s níž Skupa, člen KSČ a spolutvůrce mírového hnutí, očišťoval satirou
poválečný život v ČSR. „Skupovo divadlo, jež vyrostlo z lidových tradic se stalo národním
folklorem, a Skupova tvůrčí fantazie jej vyvedla až na světovou úroveň, stal se největším
fenoménem loutkářství v této době. Rozdával smích, optimismus, jevištní poesii.“782 V této
souvislosti, noviny na druhý den – 10.1.1957, otiskly oznámení o konání státního pohřbu783
národního umělce J.Skupy, jehož se, podle reportáže z RP, z 15.1.1957,784 popisující
atmosféru

dění na místě, zúčastnily stovky návštěvníků – státní činitelé, Skupovy

spolupracovníci a žáci, a stovky civilních občanů, obdivujících mistrovství lidového
loutkového umění, proniknuvšího až za hranice naší země. Rudým právem byl též
zaznamenán velký úspěch D S+H, hostujícího na Mezinárodním festivalu mládeže v Bukurešti
v srpnu r.1953. Vyzdvižen byl úspěch loutek Spejbla a Hurvínka, kteří zde vystoupili v duchu
posílení poválečné humanity785 mezi národy, a rovněž mnohačetná znalost cizích jazyků jejich
mluvčích, kteří s bravurou a lehkostí zvládli dialogy interpretovat též v rumunštině, s tím, že
zásluhy na úspěchu z festivalu nebyly připsány nikomu jmenovitě.786 Velký prostor v tisku
rovněž obsadily zprávy o pořádání
787

12/1957.

V. Mezinárodního kongresu loutkářů v Praze v

Účastníci konference UNIMA byli uvítáni náměstkem ministra školství a kultury
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K. Bedrnou. Bylo přijato nové vedení, 150 nových členů, a stanoven nový statut, sídlo
sekretariátu v Praze. Zahraniční delegáti promluvili o poslání loutkářské práce a informovali
o stavu loutkářství v jednotlivých 15 státech. Zahraniční delegáti jednotně vyslovili
přesvědčení, že kongres přispěje k utužení přátelských vztahů, a že spolupráce loutkářů
zúčastněných zemí povede k rozvoji lout.divadelnictví. Během pobytu delegace navštívili
div.pásmo D S+H – Šestý den je sobota.788 V závěru pléna byl vznesen apel na loutkářské
pracovníky celého světa, aby navazovali, prohlubovali a rozvíjeli vzájemné styky a loutkové
divadlo v duchu humanity, mezinárodní spolupráce a míru.789 Za toto zkoumané období
(1945-1957) bylo použito 14 článků - 8 informačních zpráv, 2 reportáže, 1 komentář, 1
oznámení, 1 gratulace a 1 nekrolog. Nejčastěji se články objevily na 1.straně novin – celkem
5x, poté na 3. a 5. straně – 3x, na 2.straně – 2x, a nejméně na 6.straně – 1x. Dohromady bylo
otištěno 8 článků pozitivní tonality a 6 článků neutrálního výrazu. Autorem 10 článků byla
neznámá osoba, dalšími pisateli příspěvků byli Šmeral, Nejedlý, Motl a J.O. Články byly
nejvíce malého formátu – 7x, pak střední velikosti -5x a velkých rozměrů – 2x. Určeny laikům.

Divadlo Spejbla a Hurvínka
v letech (1957-1963) – za
Jiřiny Skupové

7.3

Když Josef Skupa v roce 1957 zemřel, stala se principálkou divadelní scény Spejbla a
Hurvínka jeho manželka Jiřina Skupová. Tuto funkci vykonávala v letech 19571963.790(Kirschnerová,D.,2010) Činnost divadla nadále pokračovala s těmi změnami, že
hlasovým interpretátorem rolí loutkových postaviček Spejbla a Hurvínka se stal explicitně
Skupou navržený791 divadelní herec Miloš Kirschner, který zde nejprve jako samostatný
loutkový umělec,792 a poté současně též jako spolupracující člen uskupení černotrikového
experimentálního souboru Salamandr (1958-1961), projevoval jemu Bohem nadělený talent
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pro umění dramatické, komediální, ale i jazykové.793(Kirschnerová,D.,2010) V mapovaném
úseku let (1957-1963) se k činnosti Divadla Spejbla a Hurvínka vyjádřil výrazněji levicový
tisk pro masovou společnost, a to v 7 případech – listy Rudého práva - 5x, Mladé fronty794 1x, a Svobodného slova795 – 1x. S velkou akcentuací na probíhající kulturní událost, byla
Rudým právem v červenci 1958, upoutána pozornost na reprezentaci Divadla Spejbla a
Hurvínka na Světové výstavě Expo58´ v Bruselu.796 Od zvláštního zpravodaje z Bruselu
Jiřího Fraňka se mohli lidé dozvědět o festivalovém dění, návštěvnosti, a počtu návštěvníků
akce, o úspěších účinkování D S+H,797 a o úspěšné čsl.národní reprezentaci umění v řadě
dalších odvětví – hudeb.souborů Č.filharmonie,opery ND a foklorních tanců. Úspěšnost
prezentace těles jako Ústřed.hudby čsl.armády, folklor.soub.Lúčnica, D S+H a mnoha
dalších, v rámci Čsl.národních dní v Bruselu, byla zaznamenána v belgickém tisku,798 v němž
se o čsl.uměl.soubory představovaných, čsl.národních kulturních tradicích, pro belgické
občany doposud neznámých, vyjadřovali s velkou úctou, vděkem a zalíbením. Tento
interkulturní festival, který se slavil v rámci myšlenky socialistického humanismu s motivem
– „Za svět lidštější !“, přivítal za dobu trvání přes 20 miliónů návštěvníků,799 přičemž
Čsl.národní dny poctili návštěvou jak belgičtí občané, tak zahraniční hosté. 12.2.1957 vyšla v
Mladé frontě recenze k 1.postskupovské hře – Hurvínek a čarovná vlaštovka –
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vyd.Mlad.front.,šéfr.Lib.Ševčík. V lét.1990 zal.red.d.akciov.spol. MaF a.s.. oznámili zánik MF. Nabídli nezávislý list Mladá fronta Dnes.
Jednání m. SSM,kt.tím přich.o prestiž.t.a redakt.byla dramat.,ale skonč.dohod.,na jejímž zákl.mohla MF Dnes vych. V souč.l.vyd.
Mafra,nást. MaF..as.,kt.se stal.největ.mediál.koncer.polist.republ.Vlast.spol.je něm.firm.Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft mbH. MF
se postup.grafic,zmoderniz.,i když se snaž.o kontinuit. MF.- BEDNAŘÍK, Petr.;JIRÁK, Jan.;KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií –
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J.Barchánek,800 v níž se redaktor Karel Balák uznale vyslovil k hlasovému připodobnění
Miloše Kirschnera Josefu Skupovi, při interpretování rolí Spejbla s Hurvínkem. Balák
prohlásil, že Kirschner postihl všechny nuance Skupova hlasového projevu, což bylo
vynikající prognózou pro zítřejší dny.801(Grym,P.,1987) Stejného chvályhodného uznání ve
smyslu návaznosti na skupovské tradice se dočkala hra Velegrandteátr Spejbl – Salamandr.802
Článek ve Svobodném slovu – z 12/59, představení vyhodnotil jako dramatické, obsahově z
denního života, a postavy S+H jako skvělé prostředky pro vytváření politické satiry,
(návaznost na okupační léta za J.Skupy.)803(Grym,P.,1990) Při příležitosti I.celost.festivalu
stát.lout.scén v Liberci, 13.9.1959, byl kolektivu Divadla S+H udělen Řád republiky804 za
velké zásluhy o čsl.loutkářství. Celkem bylo čerpáno ze 7 článků – 2 recenzí, 2 reportáží a 3
zpráv. Jejich autory byli Karel Balák, Jiří Franěk, osoba s iniciály K.N., a 4 články byly
sepsány neznámým autorem. Na 1. straně novin byly otisknuty 2 články, na 2. straně rovněž
2, na 5. straně 1 článek, a 2 články měly neznámé stránkové umístění. Z celkem 7 článků bylo
5 pozitivního zabarvení a 2 neutrálního tónu. 5 článků mělo malý formát a 2 byly středních
rozměrů.

Divadlo Spejbla a Hurvínka
v letech (1963-1966) – za
Oty Poppa
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Řád republiky byl zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb., ze dne 3. dubna 1951, kterým se zakládají řády a vyznamenání a
upravuje udělování čestného titulu “Hrdina práce” (později ” Hrdina práce”) za účelem ocenění zásluh o budování státu a jeho
hospodářský, politický, sociální a kulturní rozvoj a zásluhy o posílení jeho brannosti. S účinností od 04.07.1977 byla zákonem č. 38/1977
Sb., o novém výtvarném řešení Řádu republiky byla původní podoba Řádu republiky změněna. Výše uvedeným nařízením byly současně
zřízeny další řády a vyznamenání a to Řád socialismu (později zrušen), Řád práce, Vyznamenání Za Zásluhy o výstavbu, Vyznamenání Za
vynikající práci a Vyznamenání Za statečnost.
Řád republiky se propůjčoval za mimořádné zásluhy o budování Československé republiky, zejména o její mírové budovatelské
úsilí ve výrobě nebo při kulturní nebo vědecké činnosti, nebo o zvyšování schopnosti obrany státu. Zároveň s řádem obdržel vyznamenaný
diplom a řádovou knížku jako doklad k nošení řádu. Řád republiky bylo možné propůjčit i:
1. souboru osob, které tvoří pracovní nebo jiný kolektiv. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů
měl kolektiv zvolit ze svého středu delegaci;
2. vojenskému útvaru, útvaru Sboru národní bezpečnosti nebo jinému podobnému útvaru. K převzetí řádu nebo vyznamenání a
dokladů určovalo delegaci velitelství útvaru; dekorování se prováděla zpravidla před nastoupeným útvarem;
3. podnikům, ústavům a státním orgánům nebo jejich symbolům. K převzetí řádu nebo vyznamenání a dokladů určil delegací
příslušný
orgán.-Československé
řády
a
vyznamenání
[online].[cit.2014-03-28].Řád
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z WWW:<http://www.vyznamenani.net/?page_id=18>.
N.N.: Řád republiky Divadélku Spejbla a Hurvínka. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 14.9.1959, roč. 39
(Právo lidu roč.62), č. 255, s. 2-4. ISSN 0032-6569.
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V době řízení divadla Dr.Otou Poppem805(Grym,P.,1988) v letech 1963-1966 se v
denním tisku – křesťansko-demokratických konzervativních novinách –

2x v Lidové

demokracii806 a 2x v levicových listech Svobodném slovu - promítlo uvedení 2 premiér
představení D S+H. V prvém případě se jednalo o dětskou hru Hurvínkovi k narozeninám M.Kirschner, o níž se negativně zminila Lidová demokracie v 1/1966.807(Grym,P.,1988) Po
obsahové stránce se autoru recenze nelíbilo, že se Spejbl ve hře, bez ohledu na jeho plzeňský
původ, přestěhoval do Prahy, a představil se jako cituplné dítě pražské periférie. Svobodné
slovo hru dokonce označilo za „trpké zklamání“(3/66).808(Grym,P.,1988)V druhé řadě bylo
uvedeno poeticko-satirické pásmo pro dospělé Amorosiáda – M.Haken a M.Kirschner,
představení zabývající se společenskými otázkami vztahů mezi lidmi. Přispěvatel Lidové
demokracie Pavel Grym podtrhl jako zajímavé, inteligentní, poetické, zábavné, satirické
Kirschnerovy dialogy, a důmyslnost jeho gest při hraní loutkami (5/66).809(Grym,P.,1988)V
názorové shodě s Grymem stál redaktor Svobodného slova (12/69)810 E.V., jenž taktéž vyzvedl
inteligentnost a humornost Kirschnerových dialogů a scén, které se pojily s typickou
„hurvínkovskou“ filozofií.811(Grym,P.,1987) Dohromady byly použity 4 články – 2 z Lidové
demokracie a 2 ze Svobodného slova. Podle typologie novinářských žánrů lze články zařadit
jako 4 recenze, jejímiž autory byly 2x neznámý pisatel, 1x Pavel Grym - Gm, a 1x přispěvatel
používající zkratky počátečních písmen jména -ev-. Všechny 4 články měly neznámé
stránkové umístění. 2 články byly neznámé velikosti a 2 byly malé velikosti. 2 články byly
napsány v negativním kontextu a 2 v pozitivním. Všechny 4 články cílily na neodbornou
veřejnost.
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Divadlo Spejbla a Hurvínka
v letech (1966-1974) – za
Miloše Kirschnera

7.5

Po nevydařených podnikatelských investičních záměrech Ota Popp rezignoval na post
divadelního principála k 9/66. Novým ředitelem se tak od roku 1966 stal Miloš
Kirschner.812(Grym,P.,1988)Do penze odešla mnohaletá členka souboru D S+H - interpretka
Máničky – Božena Weleková.813(Grym,P.,1988) Do nově vytvořeného tvůrčího týmu
loutkoherců kolem Kirschnera nastoupila na jaře 1967 mladá absolventka DAMU, Helena
Štáchová (1966-souč.), která po Welekové převzala roli Máničky. Štáchové osobitým
provedením, Mánička získala větší možnosti k dramatickému projevu, nabyla moderního stylu
vyjadřování,

a

genderově

se

emancipovala

od

androcentrického

Hurvínka.814

(Kirschnerová,D.,2010),(Štáchová,H.,2005)V září 1971 vznikla pro Štáchovou další herecká
příležitost – byl zformován dramatický ženský protějšek pro Spejbla - postava paní
Kateřiny/bábinky.815(Grym,P.,1995) Jako význačný mezník v historii D S+H lze označit jeho
vystupování v Čsl.pavilonu mládí na Mezinárodní světové výstavě EXPO67 v Montrealu
(Canada), ve dnech 16.-21.7.1967.816 Miloš Kirschner v rámci

návštěvy Ameriky, kde

vystoupil na loutk.festivalu ve Waterloo,Washinghtonu D.C., a kde natočil několik dokumentů
pro kanadskou tv CBC, obdržel čestné členství v amer.svazu loutkářů.817 15.1.1972 uveřejnil
Vladimír Hrouda medailón/portrétovou vzpomínku818 na Josefa Skupu k jeho nedožitým
80.narozeninám. Portrét vzpomínal na Skupu jako na svět.divadelníka, který oslovoval
všechny věkové generace, připomínal jeho kabaretní počátky, amatérské hraní, vznik loutek
S+H, M a Ž,819 předválečné i poválečné zahraniční Skupovy zájezdové úspěchy, okupační
812
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vlastenecké cítění, personifikované jeho loutkohrou, jeho rozhlasovou činnost, a celkově
medailón poukazoval na Skupovu 40-ti letou bilanci úspěchů v loutkovém divadelnictví. V
12/66 editor MF Oldřich Kryštofek vynesl soud nad nově vzniklým představením Hurvínkovi
čertoviny – J.A.Novotný a Z.Lepšík.820 Hra na motivy příběhů J.Lady měla demonstrovat
paralelu mezi starostmi rodiče a čerta. Podle Kryštofkova názoru hra nenabízela žádné
obohacení, byla spíše oddychovým kouskem.821(Grym,P.,1988) Další hodnocenou hrou byl
kus s názvem Hurvínkovi na dobrou noc – M.Kirschner a M.Haken. Hře bylo vytknuto
Večerní Prahou822 – 11/69, naivní rozumování S+H, a také to, že inscenace kopírovala výjevy
z her předešlých. Recenze naopak vyzdvihla Hakenovy pantomimické etudy a kvalitní autorský
text Kirschnera.823 Kaleidoskop S+H – Kolektiv-11/69 byl VP vřele uvítán jako již osvědčené
provozní představení.824(Grym,P.,1988)Výjimečné mluvičské a vodičské schopnosti Miloše
Kirschnera při ztvárnění několika rolí, stejně tak výtvarně osobité pojetí postav byly prvky
dramatické tvůrčí profese ze hry Dějiny kontra Spejbl825 – A.Kneifel a M.Kirschner, kladně
přijaty Janou Kühnelovou, píšící pro LD -1/71.826(Grym,P.,1987) I komediální performance
nazvaná Spejbl versus Dracula aneb Přízrak z mansardy – H.Philippová – 4/74 byla
evaluována příznivě. M.I. Křovák – LD-4/74 vytyčil vtipnost a nápaditost díla, které vyšlo z
poetiky D S+H, a zejména nadstandardní pěvecké party postav.827(Grym,P.,1988) Pro výše
popsané údobí (1966-1974) autorka čerpala z dohromady 8 článků periodického tisku –
levicového, křesťansko-demokratického-konzervativního založení a večerníku – 3x z Rudého
práva, 2x z Lidové demokracie, 2x z Večerní Prahy a 1x z Mladé fronty. Jednalo se o
následující publicistické žánry – 5x recenzi, 2x zprávu a 1x medailón/portrét. Autory byli 2x
anonymní přispěvatel, 2x osoba s inicály -ev-, 1x - O.K. - Oldřich Kryštofek, 1x – J.K. - Jana
Kühnelová, 1x - M.I. Křovák a 1x Vladimír Hrouda. Formát zpráv byl 4x neznámé velikosti,
3x malé velikosti, a 1 x střední velikosti. Stránková pozice článků v tisku byla 5x neznámá, 1x
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.234
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.234
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počátku do současnosti.1.vyd.Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 448 s. ISBN 978-80-247-3028-8. s.260,333,349,374
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Po několika reprízách tehdy neušla bdícím cenzorům a byla zakázána. Možná proto, že se v ní Spejbl snaží skeptického synka
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byl článek umístěn na 1.straně, 1x na 2.straně, a 1x na 4.straně novin. Tonalita článků byla
5x neutrální a 3x pozitivní.

Divadlo Spejbla a Hurvínka
v letech (1974-1990) – za
Miloše Kirschnera

7.6

Martin Klásek absolvoval v dětské hře "Hurvínek mezi broučky" - r.1974 jeho první
herecký debut v postavách Spejbla a Hurvínka. Po několikaleté pauze začal v roce 1982 s
Milošem Kirschnerem pravidelně alternovat. Zprvu jen v dětském repertoáru, později i v
představeních pro dospělé. Když zdravotní problémy omezily M. Kirschnerovi namáhavé
zahraniční cesty, pokračoval M. Klásek i v tradici cizojazyčných verzí, neboť divadlo od éry
Miloše Kirschnera hrálo vždy v jazyce té země, kde právě hostovalo. Klásek navazoval i na
tradici autorské dílny divadla. V roce 1990 se Klásek stal uměleckým šéfem divadla, a v roce
1996,

po

smrti

Miloše

Kirschnera,

již

třetím

otcem

hlavních

protagonistů

divadla.828(Kirschnerová,D.,2010) Za celospolečensky závažné historické předěly D S+H lze
pokládat udílení státních vyznamenání a řádů členům jeho souboru. Miloš Kirschner získal za
jeho divadelní úspěchy hned 4 ohodnocení od vlády ČSSR – Řád zasloužilého umělce829 za
celoživotní zásluhy na loutkovém divadle v 4/75, Cenu Jaroslava Průchy830 při výročí 50 let
828

Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit 2013-09-03].V.I.P. Divadla Spejbla a Hurvínka – Martin Klásek. Dostupné
z WWW:<http://mujweb.cz/spejblhurvinek/cz/vip.html#klasek<. a KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách
osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.přední přebal knihy -Viz. Příloha č.24 - Martin Klásek interpret Spejbla a Hurvínka (1974-současnost), od r. 1990 – šéf uměleckého.souboru. D S+H - Český rozhlas [online].[cit.2013-06-14].Boj
o Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW: <http://www.radio.cz/cz/rubrika/ocem/boj-o-spejbla-a-hurvinka>.
829
Čestný titul Zasloužilý umělec byl zřízen vládní nařízením č. 55/1953 Sb. ze dne 3. června 1953, o zasloužilých umělcích jako
čestné uznání pro zvlášť vynikající a zasloužilé umělecké pracovníky. Čestný titul “zasloužilý umělec” udělovala vláda na návrh příslušného
ústředního úřadu pracovníkům, kteří si dlouholetou vynikající prací v kterémkoli oboru umění získali zvláštní zásluhy. Umělci, kterým vláda
udělila čestný titul “zasloužilý umělec”, dostali o tom listinu (diplom). Vláda mohla zasloužilému umělci odejmout čestný titul, stal-li se
tohoto čestného uznání nehodným. - Československé řády a vyznamenání [online].[cit.2014-03-28].Zasloužilý umělec.Dostupné
z WWW:<http://www.vyznamenani.net/?page_id=30>. N.N.: Vyznamenání k 1.máji. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,
30.4.1975, roč. 55, (Právo lidu ročník 78), č. 101, s. 2-8. ISSN 0032-6569.
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Cena Jaroslava Průchy se udělovala nejlepším divadelním hercům - Československá filmová databáze [online].[cit.2012-1206].Jaroslav Průcha.Dostupné z WWW: <http://www.csfd.cz/tvurce/21851-jaroslav-prucha/>.N.N.: Cena Jaroslava Průchy.Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 18.10.1980, roč. 61, č. 247 (Právo lidu ročník 83), s.2-8. ISSN 0032-6569.
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existence D S+H v 10/80 od SČDU za nejlepšího divad.herce, dále převzal titul národního
umělce

–

4/81831

-

za

dlouhol.význ.uměl.a

spol.angaž.činnost,

a

za

tvůrč.rozvoj.pokrok.tradice.čsl.loutkářství. V 3/87 byla oceněna Kirschnerova dlouholetá
umělecká tvorba, věnovaná rozvoji humanistických tradic našeho loutkářství Řádem práce.832
Oceněn byl za angažovanou činnost, kterou se jako člen Komunistické strany ČSSR, aktivně
podílel na výchově nejmladší generace, a jíž přispíval k rozkvětu československé socialistické
kultury. Za dlouholetou uměl.činnost, která obohatila náš kultur.život, a za vodičství loutek,
byli vyznamenáni titulem zasloužilý umělec, vodič Spejbla Luboš Homola v 5/84,833 a vodič
Hurvínka Bohuslav Šulc v 5/85.834 Eminentní místo v tisku zaujala nejrůznější oslavovaná
výročí, vzpomínkové medailóny/portréty, vztahující se k osobám, loutkám a D S+H.
K 20.výročí úmrtí Josefa Skupy byl SS – 1/77 otištěn medailón, vzpomínající na Skupu,
rodáka z Plzně, tvůrce revolučního Kašpárka, jako na laskavého otce, tvůrce loutek S+H,
jejichž sláva se díky němu rozšířila celosvětově, a na Skupova žáka animátora Jiřího Trnku.835
Vzpomínkové portréty na loutkáře Skupu byly publikovány k loutkářovým nedožitým
90.narozeninám RP836 a SS837-1/82. Při této příležitosti se za životem národního umělce
ohlédl Skupův nástupce Miloš Kirschner,838 jenž připomněl divadelníkův mnohostranný
talent, který rozvíjel již na amatérské scéně LDFO (1917-1929), zrod postav S+H Skupovým
831

N.N.:Čestné tituly a řády nejlepším -vyznamenání jednotlivců a kolektivu za vynikajicí výkony.Lidová demokracie. Praha:
Československá strana lidová,30.4.1981,roč.XXXVII,č.101,s.3-8. ISSN 0323-1143. a N.N.: Hold tvořivé práci – propůjčení čestných titulů a
řádů.Mladá fronta.Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,30.4.1981,roč.XXXVII,č.101 (11378),s.3-8.ISSN 0323-1941.
832
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středu delegaci;
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řády
a
vyznamenání
[online].[cit.2014-03-28].Řád
práce.Dostupné
z WWW:<http://www.vyznamenani.net/?page_id=31>.
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roč. 43, č.63, s.1-8. ISSN 0323-1941.
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rozhodnutím, jejich úspěchy během fašistické okupace, oživlou politickou satirou na válečný
stav, Skupovy strasti při odnětí divadelní licence, zákazu činnosti a věznění za 2.sv.v., a
opětovné započetí profesionálních839 divadelních aktivit po osvobození země r.1945, úspěšné
domácí i zahraniční hostování (Ang.-47,Skot.-48.,SSSR-49), s loutkami, karikujícími lidské
slabosti, a též Skupovo čestné členství/prezidentství v UNIMA, členství v CDRI, a ocenění
titulem národního umělce. Josefa Skupu, coby všestranně nadaného, komediálního herce, si
připomněly v tisku, v SS, MF, a LD v lednu 1987, při výroční vzpomínce 30ti let od jeho úmrtí
a 95 let od jeho narození. Divadelní teoretik Pavel Grym při tomto dvojím výročí připomněl
Skupovu meziválečnou a poválečnou divadelní činnost, která učinila z ČSR loutkářskou
velmoc, s tím, že Skupovo dílo se stalo základnou úspěchu dnešních loutkářů. Vyzdvihl Skupu
jako osobnost odborně zaměřenou na mnoho dílčích tvůrčích divadelních profesí – jako
výtvarníka, herce, dirigenta, jevištního, hudebního a světelného aranžéra, scénáristu,
dramaturga, zdatného manažera a praktika, který zrodil komic.typy S+H, a pozvedl je na
vysokou úroveň moderních loutkových scén.840 Ve shodném duchu o tom, že Skupův široce
oscilující talent, a cit pro komediálnost a spontaneitu pro loutkoherectví, z něj vytvořily
mimořádnou, nezapomenutelnou ikonu české národní kultury, se nesly další vzpomínkový
portrét a fejeton. Ty, kromě tohoto vynesly, že současní loutkáři, (mezi nimi, např. Skupův
nástupce v rolích S+H, Miloš Kirschner), navazovali na Skupovy praktiky v loutkové hře, tj.
na kritiku společ.jevů, optimistic.,humor.stylem.841 „Skupa, rodák ze Strakonic, byl
milovníkem publika, které rozesmíval již v jeho divadel.počátcích v Plzni (1917-1944), a
později 11 let v Praze (1945-1957), a v dalších českých a zahraničních městech. Uměl
rozdávat víru a optimistismus v dobách nacist.perzekuce, a jeho přirozeně nakažlivé,
sugestivní komediální umění v rolích S+H, které zachycovalo čes.národní povahu, s její
melancholií,zdrženlivostí, smyslem pro humor a optimistickým založením, se stalo
mimořádným celosvětovým fenoménem.“842
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Blahopřejný dopis k 50.narozeninám Miloši Kirschnerovi – 3/77 byl zaslán
tajemníkem ÚV KSČ J.Havlínem, s vyjádřením úcty M.Kirschnerovi za mnohaletou záslužnou
práci – tj. k zisku popularity S+H celosvětově, a tedy k rozšíření obliby čsl.divadelnictví, i ke
Kirschnerově aktivní práci ve SČDU.843Vzpomínkový medailón LD – 3/77844 poukázal na
Kirschnerovy rodinné divad.kořeny – (Kirschnerův otec byl libeňským amatérským
loutkohercem).Z tohoto divadel.zázemí se Kirschner mnoho přiučil, a posléze vstoupil jako
zkušený herec do Skupova souboru, kde od r.1953 alternoval v rolích S+H J.Skupu, a po
Skupově skonu r.1957, se stal novým „otcem pimprlat“, s nimiž dobyl celosvětovou slávu.
Díky jazykovému nadání role S+H interpretoval ve 14 cizích jazycích, včetně arabštiny, ve 25
zemích 4 kontinentů. Tohoto data (r.1977) stál Kirschner ve vedení uměl.souboru D S+H 10
let, kde současně působil jako manažer, režisér, scénárista her, a především interpretátor
gramonových, rozhlasových a televizních scének Spejbla a Hurvínka. Za přínos čsl.kultuře v
oblasti loutkového divadelnictví, Miloš Kirschner r.1975 obdržel vyznamenání, titul
zasloužilého umělce.845 Vtipná glosa, přirovnávající nadčasovost loutek S+H k lipovému
dřevu, s přáním stejné odolnosti v herecké profesi Miloši Kirschnerovi, vyšla v Mladé frontě –
3/82 - ke Kirschnerovým 55. narozeninám.846 Článek se pozastavoval nad těžkým udělem
jubilanta,

který

převzetím

loutek

S+H,

(již

u

Čechoslováků

zakonzervovaných

úsp.trad.prototypů) po Skupovi, byl nucen posunout jejich působení do nových rozměrů,
nových společenských poměrů, což se mu rozesmíváním obecenstva celosvětově, podařilo.847
Rokem 1986 se D S+H podílelo na oslavách dvojitého výročí – postava Hurvínka
(prem.2.5.1926 v LDFO), a Miloš Kirschner - dovršili 60.narozenin, což přirozeně zajímalo
tisk. Marie Tomková umístila do MF-3/87848 glosu, v níž porovnávala rozdílné hlasové
dispozice J.Skupy a M.Kirschnera v rolích S+H. Daná proměna stylu hereckého projevu byla
způsobená jiným nárokem na divadelnictví než tomu bylo za J.Skupy. Nová doba totiž
předpokládala modernější dramaturgii, která byla určována autor.dispozicemi M.Kirschnera,
843
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respektujícími pravidla moderního pohádkového příběhu. Dialogy ze scénáristické dílny
Miloše Kirschnera, a s Kirschnerem spolupracujících autorů, se zabývaly řešením aktuálních
témat, humorem současnosti, a všechny tyto novodobé aspekty divadelní tvůrčí profese
dokazovaly skeptikům a příznivcům J.Skupy, že životnost S+H byla zachována.849 Pro RP –
3/87, při výročí 60-tých narozenin Miloše Kirschnera, otiskl Vladimír Hrouda vzpomínkový
medailón, zaobírající se přehledem Kirschnerovy 35ti-leté divadelní práce a proměnami S+H,
jejich repertoárem, který byl volbou Kirschnera, více směřován na dospělého diváka,
(satir.linie s cíl.pobavit, poučit). Skupovy hry byly hrány jen okrajově. Poukázáno bylo na
Kirschnerovo dětství u div.amatér.soub.v Praze-Libni, z doby nac.okupace a po osvobození
země, kdy Kirschnerovy byl vzorem jeho otec, který tam působil jako ochotnický herec, a sám
Kirschner zde během této doby účinkoval, čehož si povšiml Josef Skupa, který Kirschnera
roku 1951 přizval s pochvalou, jako již profesionálního herce, do D S+H. Od roku 1952 se
Kirschner stal alternujícím hercem Hurvínka, r.1953 se na Mezinárodním bukurešťském
festivalu ujal rolí S+H s velkým úspěchem. Jeho jazykový talent mu zajistil úspěchy s dialogy
Spejbla

s

Hurvínkem

na

zájezdových

vystoupeních

v

Maď.(54),

Fr.(55),

Ang.(55),Švéd.(56),Záp.Berl.(56). Na jaře 1956 jmenoval Skupa Kirschnera jeho nástupcem
veřejnou listinou, a na podzim téhož roku, při premiéře hry Spejbl na Venuši, byl Kirschner
oficiálně veřejně prohlášen Skupovým pokračovatelem.850Kirschnerovy herecké výkony
chválil zahraniční tisk.851 SS – 3/87 vzpomnělo na skutečnost, že D S+H bylo nejstarší
prof.čsl.l.scénou, která host.ve 23 zem.,4 kont., a její protagonisté S+H, ústy M.Kirschnera,
promluvili 16 jazyky, s jejich osobitou, humoristic.filozofií a humorem, získali přízeň i v
zahraničí. Mimo jiné byli 4x hostovat v Japonsku (78,80,82,86) a nesčetněkrát v NSR. Od
5/1926, kdy se zrodila postava Hurvínka, vystoupila tato populární dvojice ve více než 200
hrách. Pokračovatel loutkáře Skupy M.Kirschner, herec, autor her, dramaturg, ředitel
divadla S+H a režisér, rozvinul výraz loutek, změnil je do dnešn.podoby, a mnohaletou tvůrčí
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prací dal čsl.loutkářství pečeť vysoké profesionality.852 Oslavy proběhly uznalým stylem –
otevřením expozice historie D S+H, s nahrávkami a prův.slovem M.Kirschnera, – Spejbla na
magnetofonové pásce.853 Dále byly vydány 2 výroč.publikace – k 60.výročí vzniku Hurvínka –
Spejblův magazín (86), brožura, zahrnující vzpomínkové dokumenty k D S+H kolektivu
autorů.854 Brožura Národní umělec Miloš Kirschner – 60 (1987), sepsaná Pavlem Grymem k
oslavě 60.narozenin Miloše Kirschnera, dokumentovala loutkohercovo dílo od r. 1957.855 V
souvislosti s oslavovaným 50.výročím existence D S+H, byl vzpomínkově publikován
medailón – SS-8/80, který reminiscenčně pohlížel na mnohotalentovaného loutkáře, mistra
jazyka, výtvarníka, kabaretiéra, scénografa, divadelníka, autora, režiséra a tvůrce S+H
J.Skupu. Ten dvojici loutek proslavil na zájezdech po Evropě před 2.sv.válkou.
Pacifistic.duchem hraní loutkami apeloval na čsl.národ během váleč.období, za což byl
zatčen. Po osvobození země, Skupa založil divadel.scénu v Praze. Pokračující loutkář.aktivity
mu zajistily opětovné zahraniční úspěchy, na základě nichž, mu byl následně udělen titul
národního umělce.856 K oslavě 30.výročí normalizace vztahů mezi ČSSR a Japonskem bylo
uvedeno mimořádné představení Kaleidoskop S+H, pod záštitou japon.výboru Čsl.spol.pro
mezin.styky.857 „22.5.1987 uvede D S+H nové nastudování klasické l.hry Hurvínek mezi
broučky, v režii J.Středy, a hned po premiéře, se s touto inscenací seznámí při zájezdu divadla
plzeňské obecenstvo; role Spejbla a Hurvínka bude hrát odchovanec nár.uměl.M.Kirschnera,
Martin Klásek.“858 Tímto dnes došlo k repríze fantast.pohádky J.Skupy a F.Weniga po 50
letech. Původ.hra Hurvínek se učí čarovat byla uvedena premiérově v 9/1937. V pěti
nastudováních byla hrána již 1300x, a to i v německém a ruském jazyce. Byla představena
také v dalších divadlech a natočena do německého jazyka na desky.859 Premiéra pohádkové
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komedie Frant.Nepila Hurvínek a drak860 se uskutečnila v D S+H v pátek v Praze. Hra, která
se původně jmenovala Na řadě dr.Spejbl, se vrátila na scénu divadla po 20 letech, v
nastudování režiséra Jos.Henkeho. V hlav. rolích se alternovali nár.umělec M.Kirschner a
Martin Klásek.861 Významnou součástí novinových příspěvků byly také nejrůznější rozhovory,
komentáře, glosy k dění kolem Divadla S+H, a rovněž vzpomínkové medailóny a fejetony z
archivů pamětníků historie divadla. Mladá fronta -10/75862 přinesla informaci o požáru
autobusu D S+H, při němž shořely veškeré loutky a rekvizity k nadcházejícím představením.
O pomoc při rekonstrukci divadel.rekvizit se zasloužily státní složky, podniky, a též mnozí
civilisté.863 Pro Rudé právo promluvil Miloš Kirschner o cílech divadla za rok 1979,
(červn.festiv.lout.tvorby, MDD,864 přípravách na oslavy 50 let l.d. S+H, o chystaných
inscenacích, seminářích, i zamýšleném vydání Almanachu 80,865 a o plánech na budoucí rok,
(uvedení premiér). Zavzpomínal na loňské hostování v Japonsku (1978). Poukázal na LP
desky, které natočil u Supraphonu,866 na jeho vystupování v rozhlase, a na Večerníčky,

860
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(všechna tato tvorba směřována i na zahraniční trh), a publikace s texty S+H, jež vyšly též
zčásti v německém překladu.867 Zmínil se také o pozvání S+H na konferenci do Monte Carla
(1980), kde S+H konferovali slavn.pořad ČST. Po konferenci následoval zájezd do Lipska
(Něm.) a do USA na 13.konf.UNIMA. V polovině červen. soubor odjel na šest týdnů
vystupovat do Japonska, v září se podíleli na Dnech Prahy868 ve Varšavě. V říjnu uspořádalo
divadlo zvl.předst.hry Ještě jeden Hurvínek? pro 17.kongres IBBY869 v Praze, a koncem října
odjelo na zájezd do NSR. V průběhu prázdnin natáčelo divadlo tv pořad v Baden-Badenu.
Kirschner vysvětlil, že na chodu divadel.aktivit se podílely jak stranické, tak svazácké
organizace. Vedle vlastního provozu divadla se konala řada brigádnických vystoupení pro
družeb.závody, sovět.občany, působ.v ČSSR, účast.Vlaku družby,870 pracov.zastup.úřadů.
Výtěžky z těchto předst. byly pravidel.příspěvky na Fond solidarity,871 čímž divadl.
navazovalo na pokrok.tradice jeho zakladatele J.Skupy.872 Během září a října 1982 hostovalo
D S+H v 13 městech NDR, včetně Berlína, kde divadlo prezentovalo čsl.kulturu v
programu873 festivalu Berliner Festtage.874 Pro RP – 10/75 vyzpovídala Miloše Kirschnera
klíč.vyd. na dom. trhu. Mezi nejvýzn. umělce toh. žánru, již na znač. SUPRAPHON realiz. nejv. jeho nahrávek, patří zpěvák K. Gott. Supraphon [online].[cit. 2014-10-20].O nás.Dostupné z WWW: <http://www.supraphon.cz/o-nas<.
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knihovna.Dostupné z WWW: <http://www.psp.cz/eknih/1986fs/slsn/stenprot/006schuz/s006006.htm<.
872
FRIČ,Vladimír.:Divadlo malých i velkých – Rozhovor se zasloužilým umělcem Milošem Kirschnerem. Rudé právo. Praha: Orgán
Ústředního výboru KSČ, 6.10.1979, roč. 60, č. 236 (Právo lidu ročník 82), s.5-8. ISSN 0032-6569.
873
Celkem bylo v průběhu zájezdu uvedeno 52 představení, z toho 27 představení ves.dět.pořadu Hurvínkův návštěvní den, 25
představení revuální komedie M.Kirschnera a J.Středy pro dospělé V Praze je blaze,kt.se v zahr.hrála poprvé.- G.M.: Hurvínek se vrací
s vavříny.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová,16.10.1982, roč.XXXVIII, č.248, s.4-8. ISSN 0323-1143.
874
Berliner Festtage – operní festival, který se koná již 20 let pravidelně v Berlíně ve Státní opeře. V Schillerově divadle se bude
kvůli rekonstrukcím na Státní opeře festival letos (2015) slavit popáté. Uvádí se zde slavné operní inscenace v čele s tvorbou Richarda
Wagnera. Mottem letošního ročníku festivalu bude pocta velkému francouz. skladateli, dirigentoví, který oslaví 25.3.2015 - 90.narozeniny –
„Pocta Pierru Boulezovi“, ve spolupr. s Vídeň. filharmonií, West-Eastern Divan Orchestra a Staatskapelle Berlin. Velmi vhodné pro tento
účel je obnov. Wagnerovy opery "Tannhäuser" , a uved. nové inscenace "Parsifal" , díla, kt. je zvláště úzce spojeno s Boulezem a jeho
dirigentskou životní dráhou. Festival bude lemovaný díly Schuberta, Berlioze a dalších významných umělců z celého světa. - G.M.:
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Lenka Tomešová ve velkém interview. První otázka byla, jak by se herec, který ztvárnil řadu
rolí s figurami S+H, ohodnotil. Kirschner otevřeně přiznal:„že ačkoliv nikomu nepřísluší se
hodnotit sám, tak každý to ve skrytu duše dělá.“875 On sám rád lidi obveseloval, a zároveň jim
dával námět k zapřemýšlení. Sám by se nejraději nazval humoristou. K jeho pojetí role
Spejbla, Kirschner konstatoval, že se pokoušel o to, aby Spejbl přestal být ignorantským,
autoritářským, maloměstským občanem, ale v jeho podání se přeměnil do podoby řadového
občana, který byl dobře vnímavý k společenským poměrům, a rád do nich zasahoval jejich
glosováním. Absurdního humoru Spejbl dosáhl trefným pojmenováním jevu, který vyplývá z
již dané absurdity světa, v němž žijeme. A stejně tak jako neměnné společenské jevy, tak i
loutky S+H, jsou podle Kirschnera generačně nadčasové. Loutky se ale narozdíl od
společ.jevů přizpůsobují každé době nenásilně, způsobem jejich zvratů v myšlení, a též
vývojem a uchováváním jejich dialogů na technologicky proměňujících se multimediálních
nosičích.876 Pietním aktem u hrobu národ.uměl.J.Skupy, jehož se na ústřed.plzeňském hřbitově
zúčastnily delegace loutkářských souborů v čele s národ.umělcem M.Kirschnerem, začal v
sobotu 15.ročník Skupovy Plzně – festivalu čsl.profes.l.divadel.877 Pro M.Kirschnera,
zahajujícího s jeho divadel.souborem tuto divadel.přehlídku, festival Skupova Plzeň
představoval zcela specifickou tvůrčí atmosféru – nejen jevištním programem, ale i
tematickými semináři a diskusemi, prostorem pro konfrontaci ideového a uměl.usilování
jednotl.divadel. Kirschner popřál festivalu, aby se mu podařilo vzbudit trvalý hlad dospělého
diváka po loutkovém divadle, neboť právě tvorba pro dospělé, byla kdysi doménou tohoto
druhu.878 Jak čtenářům odtajnil fejeton z archivu divadel.historika D S+H, Pavla Gryma,
podle dochované archivní korespondence mezi J.Skupou a K.Čapkem, bylo prokázano, že
J.Skupa, roku 1936, v době kdy dramaturgicky tápal, pobídl tohoto věhlasně známého
č.spisovatele ke scénáristické výpomoci na napsání hry pro tehd.Plzeňské divadélko

Hurvínek se vrací s vavříny.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová,16.10.1982, roč.XXXVIII, č.248, s.4-8. ISSN 03231143. a Staatsoper Berlin [online].[cit. 2014-10-20].Programm – Festtage 2015.Dostupné z WWW: <http://staatsoperberlin.de/de_DE/festtage-programm-2014-2015<.
875
TOMEŠOVÁ, Lenka.: Miloš Kirschner.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,8.10.1983, roč.64, č.238 ( Právo lidu
ročník 86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
876
D S+H si váží však i oblastí, kde se mohlo realizovat jen sporadicky – např.v 6 půlhodinových dokumentárních pořadech pro
canadskou barevnou televizi, poprvé v historii, televiz.výstupů vodičů B.Šulce a L.Homoly a H.Štáchové v tv pořad. v NDR, nebo
desetiletého působení S+H v rozhlas.pořadu Besuch Willkommen. Po těcht.vyst.dostali umělci div.prostř.rozhlasu na 50 tis.ohlasných dopisů.
- TOMEŠOVÁ, Lenka.: Miloš Kirschner.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,8.10.1983, roč.64, č.238 ( Právo lidu ročník
86), Haló sobota, č.40, s.7-8. ISSN 0032-6569.
877
N.N.: Neoznačeno. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,18.6.1984, roč.XL, č.142 (12 347), s.2-6. ISSN
0323-1941.
878
H.P.: Zeptali jsme se –národního umělce MILOŠE KIRSCHNERA, ředitele pražského Divadla Spejbla a Hurvínka.Mladá fronta.
Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.6.1984, roč.XL, č.141 (12 346), s.2-8. ISSN 0323-1941
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prof.J.Skupy. Čapek nicméně, kvůli časové vytíženosti, nabídku na napsání hry, nepřijal.879V
glose LD -6/85 o poslání lout.divadla, jeho vývoji a proměnách po 2 sv.v., potažmo o jeho
kulturním pojetí v rámci social.systému po Únoru 1948, M.Kirschner vyjevil skutečnost, že
dříve legislat.prostředky buržoaz.republiky zařadily loutkové divadlo mezi pouťové atrakce a
zábavy, a že tedy loutkové divadelnictví bylo teprve doceněno až nastoleným
socialistic.státem. Doceněno bylo především ve výchově dítěte, zejména po stránce etické a
estetické, ale vřele jím byly vnímány i podmínky pro rozvoj kultury obecně, obdivované
návštěvníky z nesocialist.zemí. Zdůraznil, že proměna k lepšímu se týkala rovněž divad.sféry
amatérské, a postavil do kontrastu situaci před 40 lety (1945), kdy v ČSR existovalo pouze
jediné profes.l.divadlo – Plzeňské divadélko J.Skupy, a stav k dnešnímu dni (1985), kdy se
ČSSR mohla pyšnit 15 profes.l.scénami. Vliv na velkou uměl.autoritu čsl.loutk.umění ve světě
měl i vklad sovět.loutkářství, které se k nám přeneslo v počátcích čsl.profesion.divadelnictví.
U příležitosti 40. výročí osvobození země Sovět.armádou si ho Čechoslováci rádi
připomněli.880 V komentáři pro LD – 11/85 od P.Gryma jsme se mohli dočíst o přirovnání
Jiřího Trnky, Skupových improvizačních schopností a pohotovosti vtipu s bezprostředností,
jakou měli Voskovec s Werichem. Komentář se zmiňoval o tom, jak herec OD,881 Jan Werich,
obdivoval Skupův umělecký projev, a právě v důsledku Werichově sympatiím k plzeňskému
loutkáři, mělo dojít mezi divadelníky k nabídce hostování882 Skupy (za div. LDFO) v OD roku
1929. Spor s pražským magistrátem ale tento slibný a mimořádný uměl.projekt odsunul a
znemožnil.883 Ve vzpomínkovém medailónu – LD-3/87 Pavel Grym popsal Kirschnerovu cestu
ke slávě884 - od drobných dětských hereckých divad.příležitostí na amatér.scéně v Libni až po
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GRYM, Pavel.: Náš fejeton -Z tajností archivu- Pavel Grym.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 23.4.1985,
roč.XLI, č.95, s.4-8. ISSN 0323-1143.
880
KIRSCHNER, Miloš.: Poslání loutkového divadla.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová,15.6.1985, roč.XLI,
č.139, s.5-8. ISSN 0323-1143.
881
OD – Osvobozené divadlo v Praze
882
1. číslo div.revue Vest pocket Revue se ve form.miniatur.dialogu S+H,kt.údajně napsal sám Skupa, zmiňoval o pořadu Vest
Pocket Varieté,kt.měl. být origin.úpravou jevišt.prvotiny V+ W pro loutky. - GRYM, Pavel.: Skupa a Osvobozené divadlo.Lidová
demokracie. Praha: Československá strana lidová, 29.11.1985, roč.XLI, č.282, s.5-16. ISSN 0323-1143.
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GRYM, Pavel.: Skupa a Osvobozené divadlo.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 29.11.1985, roč.XLI,
č.282, s.5-16. ISSN 0323-1143.
884
Kirschner začínal s loutkami hrát na amat.scéně libeň.div., zde také došlo k prv.osob.setkání s prof.Skupou,kt.ocenil jeho výkon.
A k lout.se K.definitvně a na celý život vrátil v 10/51, kdy se jako 24-letý stal členem Skupova soub. Díky podob.hlas.dispoz., mohl už
podzim.1952 vypomáhat Skupovi, na kt.dolehla nemoc, zprvu ještě anonymn. V roce 1953 se K.zdatně herecky předvedl na
bukurešť.fest.mládeže a stud., a zde převzal cizojazyč.interpr. S+H na zájezd.i val.č.dom.repert. Od roku 1957 se stal nástupcem Skupy po
jeho skonu v 1/1957, tuto funkci ved.uměl.soub.vyměnil v r.1966 za ředitel.křeslo. To už se někol.let úspěšn.uplatň.i jako autor dialogu.
K.dovedl S+H jako autor a herec k dnešku. Oba dva se proměn.a proměn.se i jejich vzájemn.vztah. Dříve zaostale se vyptávající Spejbl, byl
nucen zdravě provokativ.Hurvínkem vystoupit z ochr.krunýře uhybačnosti, a nahlas pojmen.chyby jeho i jeho souput.,našich současn. Od
r.1951 K.odehr.desítky premiér, tisíce repríz,desít.dom.i zahr.zájezd.Díky K.proml.S+H na 81 zahr.záj.do 23 z., v 16 jaz., a dobýv.tak pro
nás úctu, pozorn.a lásku v nejrůz.kout.světa. -P.G.: Život plný loutek.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová,14.3.1987,
roč.43, č.81, s.5-8. ISSN 0323-1143.
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jeho pozici ředitele a lout.herce velkých rolí nejmocnějšího divadla v tehdejš. ČSSR - D S+ H,
kterému se klaněl svět - šedesátiletého loutkáře M.Kirschnera.885 V denním tisku byla otištěna
celá řada recenzí na prezentované divadelní hry uměl.souboru D S+H. Ladislav Daneš pro LD
– 7/74 – prohlásil o dialozích ze hry To je něco pro Hurvínka ! - Grym/Haken, že sloužily
pouze jako pomocné pojítko mezi dvěma zajímavějšími scénami/výjevy. Jako pozitivní
ohodnotil špičkové herecké obsazení rolí – M.Kirschnerem a H.Štáchovou. Hra jako celek
nepostrádala dávku fantazie a filozofování postav, obsažených ve scénáři.886 Počin divadla
Hurvínkova strašidýlka – Grym/Kirschner byl pojat jako hravá moralita s poučením do
každodenního života. Vodičsky a mluvičsky byla hra bez kazu, což se u této populární scény
stalo už pravidlem.887 Dětské představení Hurvínek a dvanáct měsíců – J.Středa bylo shledáno
MF – 12/77 jako klasická, příjemně působící hra, s ukázkami obyčejů a zvyků našich
předků.888

Na

zajímavém

scénickém

řešení

hry

Katastrofa

v

katastrofu

O

–

Plachetka/Kirschner se podílel tým z hradeckého divadla Drak – režisér J.Krofta, výtvarník
P.Matásek a skladatel J.Vyšohlíd. M.Kirschner exceloval v dvojroli S+H a dokázal jeho
hereckou všestrannost i v úloze odhalovatele pomníku. Katastrofa v katastru O byla na
pražských jevištích ojedinělým a úspěšným pokusem o ideovou, aktuální satiru.889 Jako
přínosnou byla vyzdvižena klaunská typologie – naivního Spejbla a bystrého Hurvínka,
Kroftův antiiluzivní styl hraní herce s loutkami, přičemž Kirschner se Štáchovou odehráli rolí
hned několik, a navíc v meziscénách hráli živě postavy slavnostního řečníka a hostesky.
Nicméně, v druhé polovině představení, hra ztratila na adresnosti (dialogy) i satirickém
náboji. Stínový taneční obraz, symbolizující odlištěnou společnost, byl již nadbytečným
prvkem. Zajímavý, nápaditý text hry se místy jevil jako nehotový.890 Hlavním příspěvkem
praž.D S+H k Mezinárodnímu roku dítěte byla fantastická komedie P.Gryma s názvem Ještě
jeden Hurvínek?, která byla uvedena v režii J.Středy a s výpravou Z.Juřeny v čsl.premiéře.891
Janu Kühnelovou zaujala výborná pohybová stránka loutek, o níž se zasloužil R.Hájek,
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.266-267
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J.K.L.: Hurvínkova strašidýlka. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 4.2.1977, roč.XXXIII, č.29, s.5-8.
ISSN 0323-1143.- kráceno S.R.
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s. 4-8. ISSN 0323-1941.
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M.Klásek a M.Los. Scénicky náročná komedie v sobě ukrývala nepůvodní, ale závažnou
myšlenku zneužívání technických vynálezů lidmi a naopak.892 O komedii pro mládež Šimka a
Fouska Hurvínkova diskotéka bylo napsáno, že neměla výraznější zápletku, a scény pozbývaly
na vtipnosti. Předloha hry byla roztříštěná, a hra se tak rozpadala do dvou nepříliš sourodých
celků – prostředí diskotéky a příběhu Hurvínka, který s kamarády založil hudební skupinu.
Tento nedostatek byl vyvážen hovorovými party Kirschnera, který i nevalný text dokázal
okořenit, u obou postav Spejbla i Hurvínka. A hlavně vynikajícími vodičskými výkony B.Šulce,
který geniálně technologicky řešeného Hurvínka skvěle vodil, a objevil pro něj nové pohybové
možnosti. Taktéž L.Homola - vodič Spejbla, vynikl stejně výborně, v odlišné rovině, která byla
dána charakteristikou loutky. Po výtvarné, technologické i vodičské stránce, byla vynikající
scénka se skupinou Element.893 Jako vtipně napsaná inscenace s poutavým přehledem o osudech
divadelních osobností D S+H, provedená profesionálním způsobem, a s citlivými výkony v podání
Kirschnera, Štáchové, Šulce a Homoly, tak byla zrecenzována jinotajná historická hra V Praze je
blaze -Kirschner/Středa.894 (Grym,P.,1988) V jeho herecké premiéře, ve hře O fousatém Hurvínkovi –
Skupa/Wenig/Středa, obstál Martin Klásek výborně, a to i přesto, že zejména Spejblův hlas zněl jinak,
než jak, tomu bylo obecenstvo zvyklé.895(Grym,P.,1990) Záporné postavě ze hry Hurvínek na šikmé
ploše-Fousek/Šimek, panu Flódovi, bylo zdůrazněno, že sice jednal zlotřele, ale ne s logickým
úsudkem. Kritika měla výhrady k použití jazykových prostředků v představení, a nelíbila se jí též
nedivadelnost inscenace.896(Grym,P.,1988) Recenzenta SS-5/84 zaujalo působivostí ztvárnění hlavního
konfliktu hry Hurvínek a Přeslička—J.Středa, (h.,kt.získala ocenění 3.ceny děts.diváka), a to
zachraňování zeleně před výfukovými plyny automobilu. Zato dialogy s epizodními postavami, a spíše
doplňkovými postavami, měly být vynechány. Příjemná byla hudba M.Pokorného, i sebejistý hlasový
projev M.Kláska v rolích S+H.897(Grym,P.,1990) Lidové demokracii – 6/84 se scénarista nezavděčil
tezovitým rozvržením postav – jasným rozlišením strany dobra a zla, a jejich dějovým nevývojem, a
nevelkou divadelní uměleckostí, danou didaktickým záměrem hry. Poutavým aspektem hry byla pouze
Kláskova nápodoba nerudného otcovského akcentu Spejbla.898(Grym,P.,1988) Nejnovější premiérou
praž.D S+H se stala komedie P.Gryma Pohádky pro Hurvínka. Vyprávění nemělo pevný dramatický
tvar, bylo spíše sledem více i méně zdařilých variací na klas.pohád.situace; někdy sympaticky akčních;
892
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jindy trochu mnohomluvných. Nicméně, dětem od 4-12 let, poskytly Pohádky pro Hurvínka příjemně
nezávaznou podívanou.899 Pohádky splňovaly kritéria aktuálního vyznění. Narozdíl od dřívějška, byl
Hurvínek ukázněnější, a tedy dramaticky pasivnější. Bylo otázkou, do jaké míry, byl tento posun
zásluhou mladého interpreta M.Kláska. Hlavní komediální účinek hry plynul z užití jazyk.prostředků, z
konfrontace jazyka dneš.dětí a jazyka (nepoměr.bohatšího), jímž se vyjadřují klas.pohád.postavy.
Fabule hry snesla více nápadů, alespoň takových, jakým bylo svedení Otesánka a kouzelného stolečku
do jedné scénky.900 Premiéru nové veselohry pro děti Hurvínek a duchové zpracovali autoři J.a
O.Melíškovi. Ti ji napsali podle námětu úspěšného filmu režiséra O.Lipského – „Ať žijí

duchové.“ Hra byla v D S+H uvedena 6.5.1986.901Divadlo Spejbla a Hurvínka odjelo na
zájezd do Košic, kde v době od 20.května do 1.června 1986, uvedlo pohostinsky celkem 16
představení poet.komedie P.Gryma – Pohádky pro Hurvínka.902 V červnu 1986 RP oznámilo
programovou skladbu proběhlého festivalu Skupova Plzeň 1986. Divadelníci kolektivu S+H si
jako záměr při vystoupeních kladli zachovat loutkovou vizi iluzivního divadla, kterou ostatní
zúčastněné soubory divadel častokrát opomíjely.903(Grym,P.,1990) Mladá fronta Dnes -1990
se zaujetím okomentovala herecké dovednosti Heleny Štáchové, která se představila divákům
v inscenaci hostujícího režiséra z divadla Drak, Josefa Krofty - Capocomico, v níž se
Štáchová ukázala jako dobrá činoherní umělkyně. Capocomico bylo první vlaštovkou, a
okamžitou „perličkou“ mezi novým repertoárem v loutkářsky tradičním divadle.904Za líčený
segment let (1974-1990) diplomantka citovala z 58 článků masového, denního, křesťanskodemokratického, konzervativního, levicového, pravicového a večerního tisku

– záznamy

zpráv byly z Lidové demokracie -24 x, z Mladé fronty – 12 x, z Rudého práva – 11x, ze
Svobodného slova – 9x, z Mladé fronty Dnes905 – 1x, a z Večerní Prahy -1x. Celkem bylo užito
899

S.P.A.: Hurvínek á la Arabela. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),18.6.1985, roč. 41,
č.141, s.5-8. ISSN 0231-732X.
900
F.K.: Hurvínek v říši pohádek.Lidová demokracie.Praha: Československá strana lidová, 10.7.1985, roč.XLI, č.160, s.5-8. ISSN
0323-1143.
901
N.N.: Hurvínek a duchové.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 7.5.1986, roč.XLII, č.106, s.4-8. ISSN
0323-1143.
902
A.B.: Aktuality z domova.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 24.5.1986, roč.XLII, č.120, s.5-8. ISSN
0323-1143.
903
GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.138
904
N.N.: Benefice pro(loutko)herečku.Mladá fronta Dnes. Praha: M a F a.s., 5.12.1990, roč.1, č. 82, s.4-8. ISSN 1210 – 1168.
905
Mladá fronta Dnes - ve zkrat. nazýv. MF Dnes je jeden z nejprod. a nejčten.d. v ČR. Noviny pod tímto názv. začaly oficiálně
vycházet na podzim r. 1990. Vydáním těchto novin tak navázaly na d. Mladá fronta, ze kt. převzali jak redaktory píšící pro tento deník tak i
čtenáře, kteří si tento druh novin oblíbili již v minulosti. Původně byla pro vydávání novin založena společnost MaF a.s., která se o rok
později sloučila s francouzkou firmou Socpresse a vytvořila společnost MaFra. a.s., která je od roku 1995 majetkem německého koncernu
Rheinish-Bergische Druckerei und Verlagsgesellschaft mbH. MaFra kromě tištěného zajišťuje také online zpravodajství na portálu
idnes.cz.Vzhledem ke skutečnosti, že Mladá fronta Dnes přináší také podrobné informace z regionů, tvoří redakci těchto novin jedna
centrální redakce v Praze a 14 redakcí umístěných v jednotlivých regionech. Průměrně je čtenářů MFDnes 700 000 denně (2014). Ve čtvrtek
je novinový plátek doplněn magazínem obsahujícím televizní program. Mezi nejčastější čtenáře MF Dnes patří lidé s maturitou či
vysokoškolským vzděláním a příjmy nad 16 000 Kč měsíčního příjmu.Součas.šéfredaktorem MFDnes – Jaroslav Plesl (od 7/2014), dříve
Sabina Slonková (1-7/2014), Robert Čásenský (2006-2013), častí přispěvatelé Karel Steigerwald, Martin Komárek, Jana Bendlová ad.-
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19 zpráv, 17 recenzí, 9 vzpomínkových medailónů/portrétů, 4 interview/rozhovorů, 3
oznámení a 3 glos, 2 fejetonů a 1 komentáře. Jména novinářů byla následující – neznámý
editor – 16 x, Pavel Grym (Grym P., P.G., G.M.) - 9x, Jana Kühnelová (Kühnelová J.,J.K.L.)
-5x, redaktoři s iniciály H.P., S.P.A.-3x, Miloš Kirschner, Jindřich Rosendorf, Marie Tomková
(M.A.T.) a F.K., A.B. - 2x, Vladimír Frič, Ladislav Daneš, K.R., Lenka Tomešová, J.D.,
H.B.K., D.V., Z.A.,S.T.E., Z.Č., Vladimír Hrouda a J.P.K.- 1x. Citové zabarvení zpráv bylo
28x pozitivního tónu, 27x neutrálního a 3x negativního tónu. Článkové umístění bylo v rámci
stránek novin takové, že zpráva byla 22x na 5.s., 11x na 4.s., 7x neznámého umístění, a 7x na
2.s.,4x na 1.s.,3x na 3.s.,1x na 6.s.,1x na 7.s.,1x na 8.s., a 1x na 11.s. Zpráva byla 33x malého
formátu, 11x střední velikosti, 8x velkých rozměrů, a 6x neznámé velikosti.

Závěr - Analýza tisku –
Divadlo Spejbla a Hurvínka
(1939-1990)

7.7

Z pohledu mediálního i uměleckého můžeme konstatovat, že se Divadlu S+H,
tehd.Plzeňskému divadélku prof. J.Skupy, za doby plzeňského období jeho trvání, dařilo v
období okupace Československa (1939-1945), velmi zle. Skupova906 divadelní produkce
dráždila jejím alegorickým 907 poselstvím, bouřícím se nacistickému režimu, nejen policejní
úředníky protektorátní správy, a cenzory,908 ale rovněž novinářské autority tehdejší doby,
např. přispěvatele ultrapravicového fašistického časopisu Vlajka, J.Hájka, který divadlu
věnoval několik (3) ostrých hanopisů ve velice negativním vyznění. Kritizoval v nich Skupovo

Deníky.net [online].[cit.2014-05-23]. Mladá fronta Dnes.Dostupné z WWW:<http://deniky.net/mlada-fronta-dnes.html>. aTwitter
[online].[cit. 2014-05-10].MF Dnes.Dostupné z WWW:<https://twitter.com/mfdnes<.
906
Příloha č.24: Prof.Josef Skupa - otec a interpret Spejbla a Hurvínka (1926-1956) - ředitel Plzeňského loutkového divadélka
prof.J.Skupy (1930-1944 a D S+H – 1945-1956) Záběr z filmu Národní umělec Josef Skupa z r.1952 - Rodinný archiv Skupových (RA),
Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1960.
907
Viz.Skup.jinot.hry během 2sv. Odd.1.1. - BEZDĚK, Zdeněk. Dějiny české loutkové hry do roku 1945. 1.vyd. Praha: Divadelní
ústav v Praze, 1983. 174 s.s.117,119,122-128
908
Po mobilizaci v Československu v září 1938 byla zavedena předběžná cenzura a vláda vytvořila ústřední cenzurní komisi. Tuto
komisi řídilo ministerstvo vnitra. Komise dohlížela na periodické i neperiodické publikace, na divadelní a filmová představení,
na telegramy, telefonní rozhovory a rozhlasové komunikace. Cenzoři pracovali v tiskárnách. Tam se jim musely předkládat obtahy. Obtahy
se také musely zasílat ke schválení ústřední cenzurní komisi. Úkolem cenzorů bylo "nepropustit informace, které by mohly poškodit stát".
Úkolem kult.odd.prot.ústř.tisk.odboru b.vypr.seznam.škodl.lit.a hud., od r.1941 řídilo čsl.kult.tak, aby slouž.zájm.nacist.Něm.Byl zak.tisk
žid.a položid.autor.Něm.cenz.byla rasis.antikom.,a antidemokr.Prohib.sez.obsah.cca.10tis.kniž.tit.,periodik,a kalend. V textech divadelních
her i ve scénářích filmů se provádělo množství malých změn. To se týkalo i zábavných filmů, z obav, že by se obecenstvo mohlo ve tmavém
sále divadla či kina smát jinak nevinným výrokům na plátně či na jevišti. -Britské listy [online].[cit.2012-12-02].Historie cenzury v Čechách
- Ćást čtvrtá: Do roku 1945.Dostupnéz WWW:<http://www.britskelisty.cz/9808/19980807c.html>.
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buržoazní postavení ve společnosti (členství v klubu Zednářů),909 kteří měli mocenský vliv ve
společnosti, a stejně tak, a to především, se J.Hájek kriticky citoval o loutkách S+H (celkem
4x), s nimiž Skupa slavil za 1.910 a 2.911čsl.republiky, domácí i světové912 úspěchy. Tvrdil, že
postavičky demoralizují913 československou společnost tím, jak nevhodně vypadají
(židovsky),914 a jak se nevhodně prezentují, jejich rozmluvami, (jako hlupáci, a nikoliv jako
dobře vychovaná a inteligentní domácnost).(Grym,P.,1990 a Kirschnerová, D.,2010) Takto
kriticky zamířené články mohly zapříčinit pozdější zpřísněné kontroly915 gestapo úředníků
Skupovy tvorby916, její cenzuru r.1941,917 a odebrání licence918 na provoz divadla, a Skupovo
uvěznění r.1944 do drážďanské věznice.919 Za protektorátní dobu trvání působení divadla
S+H, tehd. Plzeňského div.prof.J.Skupy (1939-45), nebyly nalezeny otištěné žádné recenze na
inscenace divadla, ani žádné zprávy otištěné na první straně novin. Nejpřičinlivějším
redaktorem byl J.Hájek (Vlajka) – 3x (-),920všechny tiskové zprávy lze zařadit jako pamflety 5x

(-).921 Hlavními postihnutými tématy mediální cestou byla kritika Skupova zednářského

statutu, a averze vůči fyzickému, židovské etnikum rezonujícímu, vzezření,

Spejbla a

Hurvínka. A rovněž výtky vůči jejich neinteligentním verbálním projevům na veřejnosti. Jako
nejčastější tiskový zdroj z této doby byl zaregistrován ultrapravicový, fašistický časopis
Vlajka pro laickou veřejnost – 4x, v tonalitě vždy negativní.
909

Viz.Příloha č.4 – Kritické články listu Vlajka z roku 1940 - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv
(SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1940.
910
Vedle Karla Nováka náležel Skupovi význačný podíl na národně osvobozeneckém hnutí plzeňských loutkářů, které ke sklonku
války přešlo do útočné bojovnosti díky takzvanému Revolučnímu Kašpárkovi, který promlouval k lidem ústy Josefa Skupy v politických
kabaretech, v nichž napadal „rakušácký“ vládní systém, útlak, válku, a který již 23. září 1918 pochoval na scéně rakousko-uherskou
monarchii -KIRSCHNER, Miloš.: Český loutkář – vzpomínka k nedožitým devadesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo.
Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1982, roč. 62, č.13 (Právo lidu ročník 85), s.5-8. ISSN 0032-6569.
911
Viz. Příloha č. 24 - Scéna – Hurvínek vyvolává ducha – výjev z historicky nejúspěšnější hry historie D S+H (Hurvínek se učí
čarovat/Hurvínek mezi broučky – 1937, 1946,1954,1964,1974,1987) – Josef Skupa/Frank Wenig - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a
Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
912
V roce 1936 měl Skupa s jeho profesionálním souborem za sebou šest úspěšných sezón a vydařený zájezd do pobaltských
republik. -GRYM, Pavel.: Náš fejeton -Z tajností archivu- Pavel Grym.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 23.4.1985,
roč.XLI, č.95, s.4-8. ISSN 0323-1143.Dále Skupa se Spejblem a Hurvínkem vystoupili např. V Rakous.a Itálii, r.1936 - KIRSCHNEROVÁ,
Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.zadní přebal knihy
913
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press,2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1.s.22-23 a GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.41
914
GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.41
915
Příloha č. 6: Opis udání nadstrážmistra J.Renftela z 6.12.1941 (dokument)
916
Příloha č.24: Fotografie a obrázky osobností, událostí a tvorby Divadla S+H (foto + obrázky) Spejbl a Hurvínek v alegorické hře
na okupaci území ČSR fašisty- Ať žije zítřek ! (1941) Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno:
Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
917
Viz. Příloha č.3 - cenzura hry Ať žije zítřek ! (1941) - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv
(SDA),materiály o Josefu Skupovi do roku 1950.
918
Příloha č.9: Odůvodnění odnětí licence k provozu činnosti loutkového divadla prof.J.Skupou (dokument)
919
Odtud při velkém bombardování v roce 1945 utekl a skrával se až do konce války. Z té doby je známý i osud loutek Spejbla a
Hurvínka, které byly nalezeny ohořelé na spáleništi, kam je odhodilo gestapo při likvidaci materiálů. -Sdružení profesionálních loutkářů
[online].[cit. 2013-02-11].Před 50 lety zemřel Josef Skupa. Dostupné z WWW: <http://www.profiloutkari.org/?q=node/344>.
920
Mínus = negativní vyznění článku, + = pozitivní vyznění článku v tisku.
921
Viz. číselné údaje o záznamech nejčastějších novinových žánrů z číselné tabulky z přílohy č.25.
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V pražském poválečném období (1945-1957), tedy v čase, kdy si Josef Skupa založil,
díky změně režimu na socialistický, v Praze, družstevní922 scénu – 1945/6, která byla posléze
zestátněna – 1951, se mu z důvodu jeho vstupu do KSČ,923 a v důsledku kompletní změny
režimu do komunistické924 podoby řížení kultury,925 začalo dařit umělecky926 i mediálně
podstatně lépe než za 2.sv.války, a to tak, že o něm vycházely v Rudém právu pochvalné
články. Za popisované údobí let 1945-57 vyšlo celkem 5 článků, spojených s osobou Josefa
Skupy na 1.straně Rudého práva (masový deník), nejčastěji od anonymních přispěvatelů.927
Za význačnou událost sdělovanou RP/48 lze považovat Skupovo jmenování národním
umělcem,928 jež mu udělila vládnoucí Komunistická strana, z rukou ministra informací
Václava Kopeckého,929 za tvorbu nového loutkového umění, a za autorství loutek Spejbla s
Hurvínkem, což bylo symbolickým vyjádřením sounáležitosti Komunistické strany s
umělcem, propagujícím930 československou kulturu a vlastenectví. Tuto tradici převzali
českoslovenští komunističtí vládnoucí činitelé z tradice oceňování zásluh z rakousko-uherské
922

V Praze, po hledání vhodného divadelního sálu pro budoucí Skupovu loutkovou scénu, se podařilo vybrat kinosál Tatra, který
ještě před tím sloužil Malé operetě.A tak se Skupa se svýmispolupracovníky stěhoval do Prahy a založil družstevní Loutkové divadlo Spejbla
a Hurvínka,které sídlilo v Praze na Vinohradech v budově Hasičského domu, v Římské ulici, v sousedství Vinohradského divadla. -Sdružení
profesionálních
loutkářů
[online].[cit.
2013-02-11].Před
50
lety
zemřel
Josef
Skupa.
Dostupné
z WWW:
<http://www.profiloutkari.org/?q=node/344>.
923
Po šesti letech tzv. "Protektorátu Čechy a Morava" dochází k obnově suverenity československého státu v předválečných
hranicích. Důležitým mezníkem v tomto vývoji se staly také volby konané v roce 1946, jejímž vítězem se stala KSČ. -Totalita [online].[cit.
2014-05-10].Čsl.společnost v letech 1945-48.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/45-48/45-48.php<.
924
21.2.1948 začaly vznikat Akční výbory NF - Jednalo se o mocenskopolitické orgány zcela podřízené komunistům. Tyto orgány,
které byly zakládány v obcích, závodech a dalších institucích. Měly za úkol provést očistu veřejného života od odpůrců komunistické strany.
Dochází k odstraňování vedoucích orgánů nekomunistických stran coby politické reprezentace. -Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Akční
výbory NF.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/akcni.php<.
925
V Košickém vládním programu vyhlášeném v dubnu 1945 strany deklarovaly: "Vláda bude jednat v souladu se Sovětským
svazem, a to ve všech oblastech: vojenské, politické, hospodářské i kulturní". Tyto aspekty tak výrazně napomohly komunistům převzít moc
ve státě.- Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Únor 1948.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/1948/1948.php<x
926
Bezprostředně po květnové revoluci roku 1945 se Skupa zapojil do činnosti plzeňské rozhlasové stanice, která jej lákala svým
vybavením a zálibou v rozhlasové a gramofonové technice, když už před válkou byl jejim opravdovým znalcem. Volání divadla, jeho na čas
osiřelé loutky, bezprostřední ohlasy diváků a nadšení těch nejmenší, bylo přece jen silnější. -Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit.
2013-02-11].Před 50 lety zemřel Josef Skupa. Dostupné z WWW: <http://www.profiloutkari.org/?q=node/344>.
927
Viz. číselné údaje o záznamech nejčastějších novinových žánrů z číselné tabulky z přílohy č.25.
928
N.N.: Profesor Skupa národním umělcem. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 4.2.1948, roč.5, č.29, s.1-4. ISSN
0032-6569.
929
Václav Kopecký – 1897-1961 - český komunistický politik a novinář,od pol. 20. let redaktor komunistického tisku,od
1928redaktor Rudého práva,1929-1931 člen ÚV KSČ,1931-1938, člen politbyra ÚV KSČ,1931-1938 poslanec NS, 1938-1945 působil v
Moskvě jako člen zahraničního vedení KSČ,1945 podílel se na vypracování Košického vládního programu ,od 1945 člen ÚV a předsednictva
ÚV KSČ, poslanec NS,1945-1953 ministr informací,1953-1954 ministr kulturyod 1955 místopředseda vlády. Přední ideolog a propagandista
KSČ silně demagogického založení, hlavní tvůrce a představitel komunistické kulturní politiky 40. a 50. let.Jako člen užšího stranického
vedení se aktivně podílel na nezákonnostech a zvůli 50. let, mj. též na přípravě vykonstruovaných soudních procesů. -Totalita [online].[cit.
2014-05-10].Václav Kopecký.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_kopeckyv.php<.
930
Přestože byl Skupa více svazován oficiálnostmi, zneužíván a nastrkován. Divadlo neztrácelo popularitu, Skupa dál nahrával
rozhlasové pořady,točil nové a nové desky. Přišly i nové zahraniční zájezdy: Anglie 1947,1948,1955,Francie 1955, Polsko 1949,1950,
Sovětský svaz 1949, ale i cesty do Švédska,Německa,Rumunska,Maďarska.Jeho divadlo se vyznačovalo jedinečným mistrovstvím hry s
loutkou. Ne nadarmo se hovořilo o skupovské škole. Rozptýlil i pochybnosti, že jeho odchodem ze scény umlknou jeho dvě postavy: Spejbl
a Hurvínk. Našel v Miloši Kirschnerovi jeho zdatného pokračovatele, který již od roku 1953 Skupu alternoval.Na začátku padesátých let se
angažoval, společně s J. Malíkem, E. Kolárem, V.Cinybulkem a dalšími, při zakládání první vysoké loutkářské šloly na světě. Krátky čas byl
i jejím vedoucím profesorem. Byla to léta, kdy s potěšením sledoval mladou generaci ve svém divadle, která intenzivně hledala, a také s
nemalým úspěchem nacházela novou cestu pro jeho dva nesmrtelné hrdiny, pro moderní tvář tohoto divadla, které v té době začalo znovu
sehrávat v československém loutkářství významnou roli. -Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit. 2013-02-11].Před 50 lety zemřel
Josef Skupa. Dostupné z WWW: <http://www.profiloutkari.org/?q=node/344>.
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doby,931 nebo též doby masarykovské vlády,932 2 sv.válek,933 nebo také ze SSSR,934 z dob a
míst, kdy a kde se oceňovaly zásluhy vojáků a vysloužilých patronů válek, osobnosti za
vědecké a umělecké počiny. Skupu, a posléze v dalších etapách vládnoucí historie KSČ, také
Miloše Kirschnera, a další osobnosti divadla, si chtěli takto komunističtí političtí funkcionáři,
(prezident,935 vláda – ministerstvo kultury, školství, osvěty, informací, a ÚV KSČ), tímto
způsobem získat na jejich stranu. S komunistickým režimem, sounáležící umělce,
reprezentující národní kulturu, naklonit si umělecké pracovníky Československa na jejich
stranu, a vzdát jim, a jejich čsl.kulturu obohacujícím počinům, poctu. Stejně tak komunisté, v
rámci společenské rubriky,936 vydávaných novin, např.RP, otiskly umělcovi směřované
blahopřání, k nějakému jeho výročí, z podobných důvodů, jako byly příčiny předávání řádů a
ocenění, aby si umělce zavázali. Zmíněné ctnostné akty byly plodem socialistické podoby
uvažování, která byla přejata z modelu sovětského titulování vědeckých, kulturních,
univerzitních a jiných národních vzácných pracovníků. Na Skupovu adresu byla též doručena
gratulace k jeho 60. narozeninám od ministra kultury Zdeňka Nejedlého,937 který v dopise pro
Skupu určeném, ocenil jeho vůli hrát pro nejnižší dělnickou třídu, a tak se držet ideje
socialistického humanismu. Na druhou stranu ale v očích Zdeňka Nejedlého zapůsobil Josef
Skupa v mnoha bodech jeho přístupu k režimu, nesympaticky, když roku 1949 daroval
originální modely loutek S+H,938 které byly majetkem státu, sovětskému loutkáři S.V.
Obrazcovovi, přátelským darem SSSR, přičemž celá tehdejší vládnoucí platforma Skupu
931

LOBKOWICZ, František. Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha : Libri, 1999. 255 s.ISBN 80-85983-71-0.s.n.
Československé řády a vyznamenání [online].[cit.2014-03-28].Československý válečný kříž 1914-18.Dostupné
z WWW:<http://www.vyznamenani.net/?page_id=320>.
933
SUKENÍK, Ludvík; NOVOTNÝ, Vlastislav. Československá vyznamenání: 1918–1948. Hodonín : OBaZP, 1997. s. 33.
934
Pro čsl.národ byl inspirací Řád rudé hvězdy za zásluhy o obranu vlasti ze SSSR a Řád rudého praporu z leninského období ve
vojenské obl. V kulturně-věd.potom Leninův řád, Leninova cena a Řád Rudého praporu práce. - Československé řády a vyznamenání
[online].[cit.2014-03-28].Řád rudé hvězdy.Dostupné z WWW:<http://www.vyznamenani.net/?page_id=12>. DUROV, V. A.. Ruská a
sovětská vyznamenání. Praha : NAŠE VOJSKO, 2006. 103 s. ISBN 80-206-0839-7.s.n. A Československé řády a vyznamenání
[online].[cit.2014-03-28].Řád
rudého
praporu
práce.Dostupnéz WWW:<http://www.vyznamenani.net/CSR/Rad_rudeho_praporu_prace.html>.
935
Příloha č.14: Gratulační dopis Klementa Gottwalda Josefu Skupovi k jmenování národním umělcem, 1948 (dokument)
936
NEJEDLÝ, Zdeněk.: Ministr univ.prof.dr.Zdeněk Nejedlý k 60.narozeninám národního umělce prof.J.Skupy.Rudé právo. Praha:
Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1952, roč.32, č.13 (Právo lidu ročník 54), s.5-6.ISSN 0032-6569.
937
Zdeněk Nejedlý – 1878-1962 - komunistický politik, historik, hudební vědec, kritik a publicista, 1945-1946 ministr školství a
osvěty,1946-1948 ministr práce a sociální péče,1948-1953.ministr školství, věd a umění,1953 náměstek předsedy vlády a ministr bez
portfeje,1952-1962 - prezident Československé akademie věd. Od 1946 člen ÚV KSČ 1946-1954 člen předsednictva ÚV KSČ,od 1948
předseda SČSP (Svaz československo sovětského přátelství) -Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Zdeněk Nejedlý.Dostupné
z WWW:<:http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_nejedlyz.php<.
NEJEDLÝ, Zdeněk.: Ministr univ.prof.dr.Zdeněk Nejedlý k 60.narozeninám národního umělce prof.J.Skupy.Rudé právo. Praha:
Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1952, roč.32, č.13 (Právo lidu ročník 54), s.5-6.ISSN 0032-6569.
938
„Skupa byl v této době prudce kritizován za to, že daroval originál loutek Spejbla a Hurvínka Sergeji V. Obrazcovovi do
moskevského muzea, což podle Svazu divadel.umělců ve složení Malík, Pehr, Skořepová, Nejedlý – ministr kultury ČSR, byl od Skupy
antivlastenecký akt. Kromě této veřejné mediální kritiky, která mu nečinila radost, a tedy chuť se nadále divadlu věnovat s takovým elánem a
nasazením, byl Skupa vážně nemocen , nesl si následky jak fyzické, tak i duševní, z ročního věznění v Německu.“ - SKUPA, Pavel. Osobní
rozhovor. Praha, 12.3.2014.
932
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označila za vlastizrádce, a na dlouhý čas k jeho divadlu ztratila vlídnou afiliaci. 939 V
čsl.kultuře platil stejný kult pochlebování stalinistickému vlivu a kultu osobnosti, jako v
SSSR, tedy v naší zemi byla po vzoru Sovětů počátkem 50.let naprosto zákazána jakákoliv
jiná žánrová směřování než socialistický realismus,940 a v kulturní sféře se tak mohly
uplatňovat jen cenzurou941 schválené, a ideologii942 vyhovující kusy.943 V případě většiny
umělců to znamenalo uvádět prorežimní, sovětské angažované hry, nebo díla z doby
Národního obrození (19.stol.). Též Skupa byl nucen se podřídit této incentivě, a v konkrétním
restriktně platném období (1951-56), musel mít nasazenou v divadle ideoložku Mílu
Mellanovou,944 která spolu s jinými divadelníky, jasně nastavovala, jaký bude
dramatugický945 plán946 představení.947 Rovněž hostování v zahraničí948 se zpřísnilo949, a to
939

Viz.oddíl 2.1.5- SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014.ad. „Pokud vím ,(ale je to zase jen spekulace), Skupa se
v 50. letech necítil fyzicky úplně dobře, (byl to pán při těle a asi už musel mít nějaké potíže, které naklonec vyústily v tu mrtvici). Pokud jde o
ten diktát, asi bych se nedivila, kdyby mu to bylo proti srsti, byl přece jen ukotven v I.republice, a pokud vím, tehdejší ministr školství a
kultury Nejedlý ho neměl rád. Pokud jde o Obrazcova, ten byl naopak Skupův velký fanda ,( sám si podle Spejbla udělal, (ale maňáska),
Titulárního radu, a hrál s ním v jeho etudách.. Skupy jako loutkáře , komedianta a osobnosti si velmi vážil, a také si docela určitě vážil obou
figur jako daru. Byl na ně pyšný a dnes jsou v moskevském muzeu Obrazcovova divadla.“ - MALÍKOVÁ, Nina. Spejbl a Hurvínek jako
kulturně-společenský fenomén v českém mediálním obrazu - DP Reifová Sabina - Dotazy k DP [online].Message to:
sabina.reifova@seznam.cz. 13.března 2014 10:42 [cit. 2014-04-20]. Osobní komunikace.
940
Ve dnech 15-16.1.1949-Konference Div.a Dramaturg,rady a Divadel.propagač.komis, Bratislava – určila zákl.schéma
dramaturg.plán.,stan.závaz.směrn. pro skladb.repertoár. a rozhod. o zřízen. profesion.loutk.div. -v duchu socialistického realismu, a to
závazně, uniformně pro všechna čsl.divadla. . Herecký prožitek se opíral i sociologii postavy, o vnější okolnosti, dominovaly otázky ideověobsahové, nikoliv otázky herecké techniky. Herecký výraz usiloval o kopistickou nápodobu lidského jednání. Vedle „třídního“ aspektu bylo
silně zdůrazňováno i hledisko „historické“. JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v
datech a souvislostech.1.vyd.Praha: Academia, 2010. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8., s 64-5 a 205
941
Zavedení cenzury – ovládání společnosti napomáhala totální cenzura. Týkala se zahraničních i domácích médií. Cenzuru
vykonával po Únoru1948 tiskový odbor ÚV KSČ. V let.1953-66 ji zajišťovala Hlavní správa tiskového dohledu.-Totalita [online].[cit. 201405-10].50.léta manipulace společnosti.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/50/50_01_004.php<.
942
„Kulturní politika se tehdy v 50.letech stala nepokrytým nástrojem ideologické homogenizace společnosti. Vycházela ze
sovětského
modelu.Jednalo
se
o
systém
polit.zasáhu
do
života
kult.inst.,vytv.podm.pro
uměl.kult.čin.i
chování
společn.,kt.odpov.charakt.urč.režim.Myšlenka kulturní politiky vycházela z představy beztřídní společnosti,která byla pro umělce a
inteligenci vždy velmi přitažlivou. Cítili v ní jakousi svobodu.“- KNAPÍK, Jiří. Únor a kultura – sovětizace české kultury - 1948 1950.1.vyd.Praha: Libri, 2004. 359 s. ISBN 80-7277-212-0.s.9
943
Příběhy dřevěných hrdinů vyšly i v knižní podobě – Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka,
naps.F.Wenig,ilust.J.Skupa, Západočeské nakladatelství, 1968- Antikvariát Bosorka [online].[cit.2012-09-11]. Wenig Frank- Veselá
dobrodružství Kašpárka,Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW:<http://www.antikvariat-bosorka.cz/antikvariat-bosorka-cz/eshop/46-1Detske-knihy-pohadky/0/5/505-Wenig-Frank-Vesela-dobrodruzstvi-Kasparka-Spejbla-a-Hurvinka>.
944
Příloha č.24 - Interpretka pí.Švitorkové (1951-56) ideoložka Míla Mellanová v D S+H působila v letech (1951-1960) Československá filmová databáze [online].[cit.2014-03-28].Míla Mellanová.Dostupné z WWW:<http://www.csfd.cz/tvurce/28238-milamellanova/>.
945
Příloha č.24 - Paní Švitorková ve hře Míly Mellanové z roku 1955 – Haló, tady Hurvínek ! s Máničkou - KIRSCHNEROVÁ,
Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
946
Josef Skupa i Miloš Kirschner namluvili spoustu rozhlasových pořadů slovy Spejbla s Hurvínkem. Foto – Skupa namlouvající
scénku Hurvínek na brigádě – Olga Kuchynková, 1955, Čsl.rozhlas Zdroj: Příběh rozhlasu [online].[cit. 2014-06-13]. Hurvínek. Dostupné
z WWW: <http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-v-rozhlase/1955/1955_4<.
947
Viz.- r.1951 -Robinson Hurvínek – Skupa/Wenig, r. 1952 – Jak to s Hurvínkem málem špatně dopadlo, a Hurvínek na
brigádě/O.Kuchynková, z r. 1955, Haló tady, Hurvínek – 1955,Bylo -nebylo, R.Krátký – 1955 - GRYM, Pavel. Klauni
v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.176-177, SKUPA, Pavel. Přeposlání agitky - zvuk v mp3 [online].Message to:
sabina.reifova@seznam.cz. 22. května 2014 15:18 [cit. 2014-05-25]. Osobní komunikace. Československá filmová databáze
[online].[cit.2014-03-28].Míla Mellanová.Dostupné z WWW:<http://www.csfd.cz/tvurce/28238-mila-mellanova/>. KIRSCHNEROVÁ,
Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.27
948
Příloha č.24: Fotografie a obrázky osobností, událostí a tvorby Divadla S+H (foto + obrázky)Skupa na divadelním hostování ve
V.B. s poutačem na jeho představení - 1947, 1948? Zdroj: Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA),
materiály o Josefu Skupovi do roku 1950.
949
Lidé měli omezenou možnost cest do zahraničí od února 1948 s malou vyjímkou v 68. roce až do roku 1989.Relativně bez
problémů mohl občan, pokud vlastnil pas, vycestovat pouze do tzv. zemí socialist.tábora. Do ostatních zemí (včetně Jugoslávie) mohli
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tak, že na každý výjezd za hranice ČSR, si daný umělec musel vyžádat devízový výjezdní
doklad (akreditativ)950 od ministerstva zahraničí. V cizí zemi poté umělec byl doprovázen
ministerskými vyslanci s přesně stanoveným programem951 a rozpočtem952 na cestu, s
vládními emisary, kteří o vystupujícím umělci předávali zprávy do domoviny, např.o jeho
emigračních953 pohnutkách.954 Za další důležitá tisková sdělení, která se ocitla na 1.straně RP,
kromě Skupova jmenování národním umělcem – 48(+),955 můžeme označit ocenění Skupovy
propacifistické956 snahy Čsl.Cenou míru 55(+),957 reportáž z jeho pohřbu958 57(-),959 a
především jeho účast na V. Mezinárodním loutkářském kongresu UNIMA v Praze, r.
57(++),960 a to hned dvěma961 články v hlavě novin, kde se Skupa snažil prosazovat
socialisticko-humanistické962 tendence v loutkářství.963 Skutečnost, která pozornosti novinářů
unikla, bylo premiérové, velice úspěšné uvedení se, Miloše Kirschnera v rumunském jazyce,
na IV.Mezinárodním festivalu mládeže a studentstva v Bukurešti, r. 1953.964 Jeho hlavní podíl

cestovat jen ti vyvolení. Ti k tomu potřebovali množství povolení z pracoviště, celozávodního výboru KSČ, odborů. Poté, když získali tzv.
devizový příslib, obdrželi tzv. výjezdní doložku a mohli vycestovat.-Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Období normaliace -společnost zaživa
pohřbená -70.léta.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/norm/norm_02.php<.
950
Viz.oddíl 2.1.2. a Příloha č.17
951
Příloha č. 13: Návrh nové organizace práce v oblasti kulturních styků se zahraničím 1955-1956. (dokument)
952
Příloha č.12: Rozpočet na zájezd do Velké Británie pro D S+H v roce 1948 (dokument)
953
Příloha č. 20: Článek o Josefu Skupovi, Londýně a ostatním, Sylva Langová, 1992 (článek)
954
Viz.oddíl 2.1.2. a Příloha č.17
955
N.N.: Profesor Skupa národním umělcem. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 4.2.1948, roč.5, č.29, s.1-4. ISSN
0032-6569.
956
Viz.odd.2.1.6. - Skupa čest.předs.Čsl.výb.obr.míru -1953. a Viz.příloha č. 16. Základací listina Klubu slepců. -Rodinný archiv
Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1950.N.N.: Nové složení Československého
výboru obránců míru.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 20.1.1953, roč. 33, (Právo lidu ročník 54), č.20, s.2-4. ISSN 00326569.MALÍK, Jan. Národní umělec Josef Skupa.1.vyd.Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1962. 144 s. s.125
957
N.N.: Udělení Československých cen míru 1955.Rudé právo.Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 9.9.1955, roč. 35 (Právo lidu
roč.58), č. 250, s. 1-4. ISSN 0032-6569. Příloha č. 18: Kopie originálu Diplomu Československé ceny míru pro J.Skupu, 1955 (dokument)
958
N.N.: Rozloučení s národním umělcem Josefem Skupou.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,15.1.1957, roč.37,
č.15 (Právo lidu ročník 60), s.1-4. ISSN 0032-6569.
959
Skupovu předčasnou, smrt i komplikace jí předcházející, způsobující, obchází nejrůznější spekulace zmíněné, jedna v knize
Josefa Frolíka – Špion vypovídá, Orbis, 1990, s.42-43,viz.oddíl 2.1.12, a druhá možná teorie Skupova brzkého odchodu se nachází v kapitole
2.1. - SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014.
960
N.N.:Mezinárodní kongres loutkářů.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 7.12.1957, roč. 38, č. 339 (Právo lidu
ročník 61), s.1-4. ISSN 0032-6569.
961
Zahraniční delegáti promluvili o poslání loutkářské práce a informovali o stavu loutkářství v jednotlivých 15 státech. Zahraniční
delegáti jednotně vyslovili přesvědčení, že kongres přispěje k utužení přátelských vztahů, a že spolupráce loutkářů zúčastněných zemí
povede k rozvoji lout.divadelnictví. Během pobytu delegace navštívili div.pásmo D S+H – Šestý den je sobota. V závěru pléna byl vznesen
apel na loutkářské pracovníky celého světa, aby navazovali, prohlubovali a rozvíjeli vzájemné styky a loutkové divadlo v duchu humanity,
mezinárodní spolupráce a míru. - N.N.:Mezinárodní kongres loutkářů.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 7.12.1957, roč.
38, č. 339 (Právo lidu ročník 61), s.1-4. ISSN 0032-6569. a N.N.: Slavnostní ukončení V. kongresu mezinárodní loutkářské organisace. Rudé
právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 10.12.1957, roč. 38 (Právo lidu roč.61), č. 342, s. 1-6. ISSN 0032-6569.
962
Pro německé příznivce postaviček byla roku 1970 vydána gramofonová deska – populární hry Spejbl und Hurvinek unter den
Kaferchen (Hurvínek mezi broučky – Skupa/Wenig) - Ebay [cit 2014-04-29].LP Spejbl & Hurvinek Hurvinek unter den Käferchen 1970
signiert 8 Unterschriften.Dostupné z WWW:<http://www.ebay.ca/itm/LP-Spejbl-Hurvinek-Hurvinek-unter-den-Kaferchen-1970-signiert-8Unterschriften-/390655293218<.
963
N.N.: Slavnostní ukončení V. kongresu mezinárodní loutkářské organisace. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,
10.12.1957, roč. 38 (Právo lidu roč.61), č. 342, s. 1-6. ISSN 0032-6569.
964
M.M.: Ze IV.světového festivalu mládeže v Bukurešti.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 9.8.1953, roč. 33,
(Právo lidu ročník 54), č. 220, s. 5-6. ISSN 0032-6569.
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na euforickém přijetí loutkových scének, při interpretování rolí S+H v cizím jazyce, nebyl
tiskem nikterak kvitován.965 Zde na festivalu mládeže se z Kirschnerovy hlavy zrodila
myšlenka cizojazyčných966 zájezdových verzí skečů Spejbla s Hurvínkem. Od Kirschnerova
mezinárodního kladného přijetí v Rumunsku, loutkář vystoupil na dalších zájezdových
nadnárodních trasách, kde jeho cizojazyčné podoby přednesu v jazyce země hostování, byly
přijaty s jednoznačným a okouzleným nadšením místních diváků. V roce 1954 vystoupil pro
Maďary, r.1955 pro Angličany a Francouze, a roku 1956 vycestoval se švédskou
hurvínkovskou fistulkou a Spejblovým barytonem, odehrát představení do Švédska,967a také v
německém překladu rolí do NDR a Záp.Berlína. Stejně jako Josef Skupa, tak i Miloš
Kirschner byl přinucen ke vstupu do KSČ. Nicméně, nedobrovolné přijetí dobového statutu
řízení kulturní-politiky, Skupovi umožnilo získat prostory pro novou divadelní scénu v Praze
2, ve válkou zničeném, zchudlém Československu. Kirschnerovi zase stranické přijetí
umožnilo snázeji vycestovat968 za hranice země, kteréžto byly během doby trvání
komunistické podoby řízení státu (1945-89), trvale uzavřené pro styk se zahraničním
domácím odbojem. Tím pádem poté Kirschner mohl získávat výjezdní doložky,969 na základě
nichž se jedině mohlo ze země vycestovat, jako jeden z mála čsl.umělců té doby. Oficiálně
Kirschner měl údajně figurovat na seznamu kulturních pracovníků ministerstva kultury z
r.1956,970 kteří měli pravomoc reprezentovat čsl.stát ve světě, k čemuž mu napomohlo nejen
členství ve straně,971 ale též jeho bohatá jazyková dominance, a přívětivé konexe v kuloárech

965

N.N.: Předposlední den festivalu v Bukurešti.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,16.8.1953, roč.33, č.227 (Právo
lidu ročník 54), s.6-6. ISSN 0032-6569.
966
Příloha č.24 - Díky Kirschnerově a Štáchové jazykovému nadání mohli oba herci velice často vystupovat v zahraničí, kde hry
Spejbla a Hurvínka uváděli v místní řeči té oné země. Cizích jazyků se za jejich divadelní profesní realizaci naučili až 16, navštívili
desítky států na 4 kontinentech. - Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit. 2013-02-11]. Manželé Kirschnerovi. Dostupné z WWW:
<http://www.profiloutkari.org/?q=node/267>.
967
Stockholm Tidningen (Šv.) „Za nepopsat.úspěchu u divák.byl včera zahájen švéd.zájezd.pr.marionet.div. S+H. Velký počet
nádher.čísel získal potlesk na otevř.jevišti.“ -KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press,
2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.zadní přebal knihy
968
Helena Štáchová při vzpomínce na první dojmy z M.K.(1967):„Miloš Kirschner mi přišel jako obrovská herecká osobnost,
obrovská lidská osobnost, člověk, který strašlivě moc věděl o všem, kamkoliv jste zabrousila, tak on byl informován, uměl jazyky, znal svět. V
této době (50.léta) se téměř nikdo nedostal za hranice, tak divadlo přiváželo valuty, protože bylo velmi vítáno v celém světě, a ty valuty stát
potřeboval. Takže Miloš Kirschner jezdil po světě, on byl světoobčan, což bylo taky něco pro to naše prostředí, kdy jsme si plechovku od
Coca Coly přivezli domů jako trofej. Pro mě, když jsem ho poznala, to byl světáák (obdivně a lehce ironicky), a působil na mě takovým
nesmírně autoritativním dojmem (zvýší hlas do vojenského drilu), a já jsem ho bála (hlesne ušlápnutě).Já jsem ho obdivovala, ale opravdu
jsem se ho bála.“-Český rozhlas [online].[cit.2013-06-14].OsudyDostupné z WWW: <http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3291029>.
969
Příloha č.17: Žádost o vystavení akreditivu pro D S+H na zájezd do Anglie a Francie, 1955 (dokument)
970
Reprezentativní zájezdy s dozorem Viz.oddíl 2.1.2 a KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci – Kulturní politika, její systém a aktéři 1948 1956.1.vyd.Praha: Libri, 2006. 399 s. ISBN 80-7277-316-X.s. 250
971
V souvislosti s Kirschnerovým vstupem do Komunist.strany je třeba zmínit jeho předcházející revoltu proti systému, za níž byl
potrestán vyloučením z vysokoškolského studia. Kirschner studoval na právnické fakultě, kterou však v roce 1949 musel z kádrových
důvodů opustit. Byl uvězněn pro nelegální činnost – šíření antikomunist. letáků,v mezidobí sloužil na vojně u tzv. PTP = období října 1949březen 1951.- Libri [online].[cit.2013-01-27]. Miloš Kirschner. Dostupné z WWW:<http://libri.cz/databaze/kdo20/search.php>. a
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
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s politiky a angažovanou elitou kulturní sféry. Na druhou stranu se Skupa s Kirschnerem 972
klidně pustili do podvracení režimu – uvedením satirického, kousavého pásma, které
ironizovalo deformaci stalinovské éry, s čímž se pustili za hranice možného, a mohli
takovýmto rebelským krokem spustit lavinu pohrůžek a protestů proti nim. „Je to všechno
takové tajemné!“,973(jak mysteriózně prohlásil Skupův Hurvínek, když se nemohl dopídit
odpovědí na jeho otázky.) Stejně tak, je nám, dnešní generaci, která útlaky a doktríny
komunistické zvůle byrokracie, jež nezažila, tajemstvím, do jaké míry byl čsl. umělec
(kulturní pracovník), během komunismu, řízen dobovými stranickými mechanismy,
zasahujícimi do jeho autonomie svobody projevu. Jisté je to, že v případě D S+H byli oba
principálové kádrovými členy, a tedy se jim vzhledem k jejich politické příslušnosti dařilo
podstatně lépe plout s proudem doby, podstatně lépe než mnohým dalším, netoliko
přizpůsobivým, čsl.umělcům, jejichž díla nebo kulturní statky byly konfiskovány, a jejichž
činnost byla na dlouhý čas, pozastavována/ přímo zakázaná. Podle výpovědi svědka dobových
událostí, měl v blíže určeném úseku let 1952-55, Miloš Kirschner spolupracovat974 se Státní
bezpečností,975 jíž měl údajně donášet976 informace977 na jeho kolegu z divadla, jeho

s.přední přebal knihy a SKUPA, Pavel. Ad Kirschner [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014 16:02 [cit. 2014-04-27].
Osobní komunikace.
972
V roce 1956 na jaře se rozhodnutím prof, Skupy stal Miloš Kirschner jeho nástupcem.Mladíci dělali prof.Skupovi i jinak velkou
radost. Nemýlil se, když je přijímal. Pod režijním vedením druhého mladíka, Jana Dvořáka, stejně ambiciózního jako byl Miloš Kirschner,
nastudovali znamenitou satiru Jaroslava Janovského Spejbl na Venuši. Poloha satiry , byla pro mladého Kirschnera tím nejlepším prubířským
kamenem. To bylo ještě za života Skupy, který si dokonce v této inscenaci před plzeňským obecenstvem zahrál a definitivně předal vahadlo
Miloši Kirschnerovi. - Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit. 2013-02-11]. Letos by se Miloš Kirschner dožil osmdesáti let.
Dostupné z WWW: <http://www.profiloutkari.org/?q=node/346>.
973
Na konci 90.let byly na kazetách a CD vydány záznamy z let 1929 (1-3) a 1953-56 (4-9) – v ucelené kompilaci nazvané
Klasický Spejbl a Hurvínek Josefa Skupy – Josef Skupa, Josef Barchánek, Zdena Šafaříková, Supraphon,1998 - Aukro [online].[cit.201305-13]. 8 x Kazeta: SPEJBL A HURVÍNEK .Dostupné z WWW:<http://archiv.aukro.cz/8-x-kazeta-spejbl-a-hurvinek--i3158305925>. a
Alza [online].[cit.2012-09-11].Klasický Spejbl a Hurvínek Josefa Skupy.Dostupné z WWW:<http://www.alza.cz/klasicky-spejbl-a-hurvinekjosefa-skupy-d423781.htm>.
974
Viz.bližš. inf.od. 6.29 - SKUPA, Pavel. Ad Kirschner [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 10. května 2014
10:18[cit. 2014-05-25]. Osobní komunikace..Miloš Kirschner, byl podle názoru Pavla Skupy systematik, s tím, že pokaždé se pružně
přizpůsobil režimu, v němž mělo jeho divadelnické vystupování fungovat. -SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 17.4.2014.
975
Státní bezpečnost vznikla v roce 1945 jako součást nového poválečného policejního aparátu - Sboru národní bezpečnosti (SNB).
Postupně ji však ovládla KSČ, až se stala jejím mocenským nástrojem na cestě k uchopení moci.Až do Stalinovy a Gottwaldovy smrti Státní
bezpečnost disponovala obrovskou mocí, která byla víceméně nekontrolovatelná. Postihovala v masovém rozsahu nejen odpůrce režimu, ať
už skutečné či jen potenciální, ale ohrožovala i samotné politické špičky totalitního režimu.Státní bezpečnost měla za úkol bojovat proti
"vnějšímu" a "vnitřnímu" nepříteli, zabraňovat únikům státního, hospodářského a služebního tajemství. Příslušníci StB byli umisťování na
zahraniční zastupitelské úřady, odkud dohlíželi na průběh návštěv československých delegací, hromadných výprav i jednotlivců v cizině
(především té západní). -Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Státní bezpečnost (StB).Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/stb/stb.php<.
976
V letech 1952-55.měl M.Kirschner údajně donášet policii informace na jeho nadřízeného Skupu. Kirschner byl po dobu života
Skupy stále v jeho stínu, a proto ho pak údajně Kirschner nenáviděl, že mu nepřenechal práva na divadlo, a odkazu se chopil s
požehnáním nadřízených složek: „Tak Miloš Kirschner nar. 16.3.1927 - 2.7.1996 měl přezdívku u StB "KÍRA FRANTIŠEK", evidence
probíhala na OO-MV Praha 4.Pro Stb pracoval od druhé poloviny 50. let minulého století, svazek byl ale zničen, protože pro byl jejich
spolupracovníkem i několik let po realizaci = odstranění Skupy. Jinak by nedosáhl postu ředitele D S+H ! -SKUPA, Pavel.Vstup Miloše
Kirschnera do KSČ a do STB, a konec prověrek divadelních pracovníků [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz.22.4.2014 22: 10
[cit. 2014-05-09]. Osobní komunikace. a SKUPA, Pavel. Skeny – část 1[ online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014
14:21[cit. 2014-04-27]. Osobní komunikace. a SKUPA, Pavel. Ad předchozí email – dodatek [online].Message to:
sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014 15:26 [cit. 2014-04-27]. Osobní komunikace. a SKUPA, Pavel. Ad Kirschner [online].Message to:
sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014 16:02 [cit. 2014-04-27]. Osobní komunikace.
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předchůdce, a učitele v rolích S+H, a autora978 loutek Spejbla s Hurvínkem, J.Skupu,979 který
mu později veřejnou listinou,980 odkaz/pozůstalost,981 tj.loutky/role dřevěných hrdinů, s
otevřenou srdečností, zanechal,982 aby skupovskou983 tradici984 hraní marionetami a
prezentování politické satiry985 a humanistických986 poselství, mohl dále úspěšně rozvíjet/šířit
budoucím generacím. Celkem v hlavičce novin vyšlo 5 článků – RP, anonymního editora,
žánrově 3 zprávy a 2 reportáže, 3x kladného tónu, a 1x záporného.987 Za daný úsek let (194557) byly nejpravidelnějším probíraným námětem dobového tisku osoba Josefa Skupy, a
společenské ceremoniály (účast na konferencích, narozeniny, pohřeb, titulování řádem),
protínající988 jeho život.989 Nejčastěji byly otištěny příspěvky editora neznámého původu,

977

Aby mohla plnit její úlohu systematického dozoru nad celou společností, budovala rozsáhlou agenturní síť.Tu tvořili dobrovolní
či přinucení spolupracovníci:agenti , rezidenti , držitelé propůjčeného bytu , důvěrníci.V 50.l. - pod vlivem sovětských poradců a se
souhlasem nejvyššího politického vedení - Státní bezpečnost vyráběla nepřátele lidově demokratického zřízení a likvidovala je v politických
procesech. -Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Státní bezpečnost (StB).Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/stb/stb.php<.
978
Viz.o autor.loutek od. 2.1.11. - SKUPA, Pavel. Koresp. [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 22.6.2014 22:03 [cit.
2014-06-23]. Osobní komunikace. a SKUPA, Pavel. Koresp. [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 8.5.2014 22:40 [cit. 2014-0623]. Osobní komunikace.+ Viz. Příloha č. 19 – Diplom čestného uznání Karlu Kovalovi z roku 1955 - Rodinný archiv Skupových (RA),
Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1960.
979
Příloha č.24 -Grafika Josefa Skupy z roku 1923 – tzv. Rochňatka – stvoření s rybí hlavou – možný archetyp Hurvínka- GRYM,
Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. Právě tady na půdě Divadla Feriálních osad se zrodily slavné postavy toliko
populárních hrdinů – mudrlant Spejbl a posléze i neposedný Hurvínek. Nápad vyvstanul v hlavě Josefa Skupy, který o zrodu dřevěných
klaunů zpětně zavzpomínal: „Podobu Spejbla, „tu přihlouplou tvář s vykulenýma očima a dlouhýma ušima“ už nosil v hlavě prý dlouho před
jeho vznikem. V roce 1919 Skupa nakreslil návrh a na podzim 1920 jej pak vyřezal Karel Nosek. Josef Skupa: „Chtěl jsem vytvořit
komickou figurku, typ, který by nepatřil žádné společenské třídě, ale byl výtažkem či karikující složeninou všech lidských slabůstek a
směšnůstek.“-J.R.: Otec slavné dvojice – k nedožitým devadesátinám národního umělce J.Skupy. Svobodné slovo. Praha: Československá
strana socialistická (Melantrich),16.1.1982, roč.38, č.13, s. 3-15. ISSN 0231-732X.
980
MALÍK, Jan. Úsměvy dřevěné Thálie. Praha: Orbis, 1965. 343 s s.217
981
Více k řeš.Skupovy pozůstalosti od. 3.1.1 - SKUPA, Pavel. Spejbl a Hurvínek jako kulturně-společenský fenomén v českém
mediálním obrazu - DP Reifová Sabina - Dotazy k DP [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 8.3.2014 20:14[cit. 2014-04-26].
Osobní komunikace.
982
Svěd.o před.odkazu S+H.M.Kirschnerovi – od.51.2. -SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014.
983
O vizích hraní D S+H po Skup.úmrtí 1957 od.3.1.1.-SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014.
984
„Kirschnerovou zásluhou Spejbl s Hurvínkem přežili jejich hereckého tvůrce. I po Skupově smrti zůstali jako půvabný a cenný
odkaz pro další desetisíce diváků.“-GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 316
985
Viz. Velegrandteátr Spejbl/Salamandr -1959 -GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.103
986
Vedle vlastního provozu, existovala v éře vedení D S+H M.Kirschnerem, (66-89), řada brigádnických vystoupení pro družební
závody, sovětské občany působící v ČSSR, účastníky Vlaku družby, pracovníky zastupitelských úřadů, apod. Výtěžky těchto představení
byly pravidelnými příspěvky na Fond solidarity. Divadlo tak navazovalo na pokrokové tradice jejich zakladatele, národního umělce prof.
Josefa Skupy, nositele Ceny míru. - FRIČ,Vladimír.:Divadlo malých i velkých – Rozhovor se zasloužilým umělcem Milošem Kirschnerem.
Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 6.10.1979, roč. 60, č. 236 (Právo lidu ročník 82), s.5-8. ISSN 0032-6569.
987
Viz. číselné údaje o záznamech nejčastějších novinových žánrů z číselné tabulky z přílohy č.25.
988
Ve studiu Jiřího Trnky vznikl barevný loutkový film Cirkus Hurvínek – Jiří Trnka, 1955 – VHS - Animovaný svět
[online].[cit.2012-09-11]. Cirkus Hurvínek.Dostupné z WWW:<http://www.animsvet.cz/film/1203-cirkus-hurvinek/>.Roku 1956
byl
natočen krátkometrážní barevný trikový film v režii Břetislava Pojara - Spejbl na stopě – Spejbl jako vášnivý čtenář detektivních románů Hanada
[cit
2013-02-11].Spejbl
na
stopě.
Dostupné
z WWW:<http://www.hanada.kr/%EC%B2%B4%EC%BD%94%EC%95%A0%EB%8B%88%EB%A9%94%EC%9D%B4%EC%85%98%EB%B8%8C%EC%A0%9C%ED%8B%B0%EC%8A%AC%EB%9D%BC%EB%B8%8C-%ED%8F%AC%EC%95%BC%EB%A5%B4%EA%B0%90%EB%8F%85-%EA%B1%B8%EC%9E%91%EC%84%A0/<.
989
Josef Skupa vydal za jeho dobu působení v D S+H desítky gramofonových desek s příběhy dvou hrdinů Spejbla a Hurvínka –
Hurvínek se učí příslovím,- Václav Wassermann, 1951, Supraphon Zdroj: Gramofonove-desky [cit 2013-02-11].78ot 2x gram deska šelak
Hurvínek se učí příslovím. Dostupné z WWW:<http://www.gramofonove-desky.cz/78ot-2x-gram-deska-selak-hurvinek-se-uci-prislovim/d77537/<.
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žánrově nejvíce zprávy, ve většině případech levicové, socialistické 8x - RP, téměř pokaždé s
pozitivní konotací, a recenze nebyly nalezeny žádné.990
V letech 1957-63 se postupně v Sovětském svazu opouštělo od stalinistického kultu řízení
kulturního života a společnosti,991 a po Chruščovově projevu o stalinovských zločinech,992 se
také v naší zemi, přešlo na liberálnější podobu vizí celospolečenského řádu a života. Byl
opuštěn monopol socialistického realismu, a byla otevřena cesta pro prezentování nových
uměleckých směrů, do kulturních „osnov“ navrácena satira. V případě Divadla S+H bylo
upuštěno od agitačních, ideologicky laděných inscenací. V letech 1958-61, uskupení
experimentálního tělesa Salamandr, nastavilo moderní možnosti uvádění her skrze
černotrikovou993 scénografii, maňásky, ad., dříve nepoužívané scénografické prvky.
Umělecké těleso Salamandr994 se představilo na Světové výstavě EXPO58 v Bruselu, kde
divadlo

reprezentovalo

československou

republiku,

v

rámci

kulturní

přehlídky995

mezinárodního světového festivalu kulturních tradic zemí světa. Spejbl s Hurvínkem zde
vystoupili ve francouzském znění dialogů, a tím pádem slavili velký ohlas též u belgické části
obyvatelstva, což lze vnímat jako význačný posun divadla do dalšího záběru multi-lingvního
umu jeho představitelů, kteří se dokázali na cizojazyčné výstupy v zahraničí vždy velice
dobře připravit. Belgičtí rezidenti ocenili mezikulturní střet a seznámení se s odlišnými
tradicemi žití od těch jejich.996 Tato zpráva byla umístěna na 1.stránce RP-58(+), společně s
reportáží z festivalového dění, které popsal, barvitým způsobem, přispěvatel Rudého práva,
990

Viz. číselné údaje o záznamech nejčastějších novinových žánrů z číselné tabulky z přílohy č.25.
Situace v čs. kultuře - (1962 - 1964) V této etapě došlo k prudkému obratu. Díky tzv. "odstraňování důsledků kultu osobnosti"
došlo k otupení sporů strany a kulturní sféry. Moc ustupovala ze svých pozic i když se stále snažila udržet kontrolu nad tvorbou. Konflikty
však byly řešeny dohodou a kompromisem. Byl opuštěn monopol socialistického realismu a uvolněn prostor pro nové umělecké směry.
Dříve zakazovaní tvůrci tak mohli opět zveřejňovat svá díla. -Totalita [online].[cit. 2014-05-10].60.léta situace v čsl. kultuře II.etapa (196264).Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/60/60_13_01_02.php<.
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Nikita Sergejevič Chruščov - sovětský politik , v r. 1956 -Na XX. sjezdu KSSS přednesl Pospělovu zprávu o kultu osobnosti,
která založila jeho věhlas bojovníka proti stalinismu - Politický systém založený na jediné vládnoucí straně, ústředním řízení ekonomiky
zcela kontrolované státem, s jednotnou kulturní a intelektuální linií autoritativně vydanou a vyžadovanou, ale podřizující ve skutečnosti stát
jediné osobě. Uplatňován v SSSR. ostatních socialistických zemích i u nás ještě dlouho po Stalinově smrti. Praktiky stalinismu použity
diktátory
po
celém
světě.-Totalita
[online].[cit.
2014-05-10].Nikita
Sergejevič
Chruščov.Dostupné
z WWW:<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/o_chruscovn.php<.a
Totalita
[online].[cit.
2014-05-10].Stalinismus.Dostupné
z WWW:<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/stalinismus.php<.
993
Na půdě divadla vznikla tvůrčí skupina Salamandr, a pětice: Kirschner,Dvořák,Haken,Vomela,Homola,
si z Paříže přivezli podměty k hlubšímu studiu, v té době u nás ještě neznáme, techniky černého divadla.
Dělali to báječně. Vždyť z této tvůrčí iniciativy vyrostla celá řada představení. Expo 58 a 59, Cirkus v divadle
a již zmíněný Velegrandteatr. -Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit. 2013-02-11]. Letos by se Miloš Kirschner dožil osmdesáti let.
Dostupné z WWW: <http://www.profiloutkari.org/?q=node/346>.
994
Příloha č.24 - Členové experimentální skupiny Salamandr (1957-1961) – Nahoře vlevo: Miloš Kirschner, Miroslav Vomela,
Luboš Homola, Jan Dvořák a Miloš Haken - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press,
2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
995
Příloha č.24 -V roce 1958 Salamandr reprezentoval divadlo na Čsl.dnech v Bruselu v rámci mezinárodního světového festivalu
EXPO58.
Program
D
S+H
z
Expa
58
Catawiki
[online].[cit.2013-05-13].
Enchères
.Dostupné
z WWW:<http://encheres.catawiki.eu/kavels/352869-affiche-expo-bruxelles-1958-th-atre-de-marionnette<.
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N.N.: Velký ohlas československých národních dnů na Světové výstavě v Bruselu. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru
KSČ, 26.7.1958,roč.38, (Právo lidu ročník 61), č.205, s.1-4. ISSN 0032-6569.
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Jiří Franěk.997Při příležitosti I.celost.festivalu stát.lout.scén v Liberci, 13.9.1959, byl
kolektivu Divadla S+H udělen Řád republiky998(+) za velké zásluhy o čsl.loutkářství, což
můžeme považovat za velmi mediálně přínosnou informaci, vztahující se k zářným mezníkům
divadelní historiografie D S+H. Co se týká divadelních představení – na toto konto vyšly v
tisku dvě (+) kladné recenze.999 Jedna se vyjadřovala k experimentálnímu počinu souboru
Salamandr – ke hře Velegrandteátr Spejbl1000 – 59, kteroužto Svobodné slovo – z 12/59,
vyhodnotilo jako představení dramatické, obsahově z denního života, a postavy S+H jako
skvělé prostředky pro vytváření politické satiry, (návaznost na okupační léta za
J.Skupy.)1001(Grym,P.,1990) Další recenzní přípis od K.Baláka z MF/57, patřil inscenaci
určené pro dětského diváka – Hurvínek a čarovná vlaštovka -J.Barchánek. Balák se uznale
vyslovil k hlasovému připodobnění Miloše Kirschnera Josefu Skupovi, při interpretování rolí
Spejbla s Hurvínkem, a prohlásil, že Kirschner postihl všechny nuance Skupova hlasového
projevu, což bylo vynikající prognózou pro zítřejší dny.1002(Grym,P.,1987) Když etapu let
1957-63 experimentálního působení Divadla S+H sesumarizujeme, co do počtu
publikovaných publicistických žánrů, tak nejběžněji se v této etapě tiskla zpráva – 3x,
dohromady 2 přívětivé recenze na představení z MF a SS,autorů Baláka a neznámého
přispěvatele – hl.témata a osobnosti tisku - S+H jako zábavní satirici, a M.Kirschner jako
šikovný, Skupu hlasově dobře napodobující, imitátor rolí otce se synem, a reportáž o úspěchu
účinkování D S+H na Expo58 v Bruselu. Nejvíce článků bylo otištěných 5x socialistickým,
levicovým RP (masové médium), 4x neznámým autorem. Na hlavičkové straně novin se
objevily celkem 2 zprávy – reportáž a zpráva z RP, od Jiřího Fraňka a anonyma, obě v +
tónině. Na základě kvantifikovaného počtu příznivých tiskových ohlasů o divadle S+H, za
čtené údobí (1957-63), lze prohlásit, že se mu mediálně, a v artistickém projektování, dařilo
výborně, ať už to bylo díky jeho reprezentování domoviny za hranicemi Československa viz. D
S+H na EXPO58 (Brusel), nebo pro divad. kulturní přínos pro vlast, oceněný řádem (Řád
republiky pro D S+H-59), či pro jeho revoluční podobu nastavení tvorby, která slavila obdiv
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FRANĚK, Jiří.: V Bruselu jsme opět vyhráli – Úspěch československých národních dnů na Světové výstavě. Rudé právo. Praha:
Orgán Ústředního výboru KSČ, 25.7.1958, roč.38, (Právo lidu ročník 61), č.204, s.1-4. ISSN 0032-6569.
998
N.N.: Řád republiky Divadélku Spejbla a Hurvínka. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 14.9.1959, roč. 39
(Právo lidu roč.62), č. 255, s. 2-4. ISSN 0032-6569.
999
Viz. číselné údaje o záznamech recenzí D S+H z číselné tabulky z přílohy č.25.
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Příloha č.24 - Divadelní počin skupiny Salamandr – Velegrandteátr Spejbl (1959) -GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš
Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.
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GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s. s.103
1002
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.27
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u obecenstva/novinářů (Velegrandteátr Spejbl-59)= hl.tiskové kauzy. Po úmrtí J.Skupy
r.1957, se v D S+H zformovaly 2 opoziční tábory z tvůrčích pracovníků. Jedni,1003 zastánci
konzervativního marionetářského stylu hraní loutkami,

mezi nimi stála např. Skupova

manželka a nová ředitelka divadla, Jiřina Skupová1004 (1957-63), toužili po tom, aby po
odchodu J.Skupy, byla činnost D S+H skončena. Druzí,1005 v čele s M.Kirschnerem, usilovali
o zachování divadelní scény, a o navazání na Skupovu marionetářskou tradici, a zároveň si
chtěli vyzkoušet nové, moderní scénografické žánry divadelního umění, což si nakonec, i přes
protesty Skupových věrných zastánců jeho lidového umění, prosadili.1006(Černý,F.,2008) V
této době (1957-63) došlo k rozvoji moderních divad.žánrů, změny ve scénografickém
rozvržení pódia, viz. v rámci tzv. předscénových výstupů, viz. výše Salamandr. Samotný
M.Kirschner převzal po Skupovy interpretaci loutek S+H, a proměnil jejich typologie do
širšího, intelektuálněji mířeného stylu vnímání společenských problémů.Charaktery loutek
S+H se proměnily, co se týká intelektuálního zápřahu v myšlenkových pochodech. Zajímali
se více o problémy z pohledu městského občana, který čte noviny, a sleduje světaběh, dění
okolo něj, a trefně ho glosuje. Spejbl se proměnil z lidového a prostého autoritativního,
maloměstského člověka, do filozofujícího, intelektuálnem oplývajícího, rozumujího měšťana.
Hurvínek již nebyl takovým pomatencem, a neználkem, jako tomu bylo za éry hraní J.Skupy,
ale byl schopen naivně, ale i důvtipně, zvídavě replikovat otcovi glosy, a kolikrát i
demaskovat jeho chyby, způsobené Spejblovou zbrklostí, a nešikovností. Spejbl tím, že nabyl
intelektuální

polohy

uvažování,

mohl

Hurvínka,

1003

v

podání

M.Kirschnera,

lépe

Podle výpovědi paměťníka divadel.historie D S+H, Pavla Skupy, byl takovým profesním konkurentem Josefu Skupovi Bohuslav
Šulc, Šulc, původ.povol.tiskař a ochot.herec , zval Skupu, aby se přišel na Šulce jako herce podívat.Později Skupa přizval Šulce do soub.jako
člena. Za Skupova provozu bylo divadlo družstevn.inst., a jeho pracovníci si vydělávali na bázi živnosti. Po změně ekon.podmínek, kdy
družstvo zaniklo, a divadlo zač.býti financ.Národ.kult.výborem, se Šulc, který se měl za předešlých platových ohodnoceních podstat.lépe,
snažil o to, aby se divadlo skončilo se smrtí jejího zakladatele pro „neporušení skupov.tradice.“ I přesto paradoxně, však následně v souboru
u M.Kirschnera, dále hrál. Na opačném poli, coby zastánkyně zachování divadel.odkazu Josefa Skupy, stála Míla Mellanová, ideoložka,
politička, státem placená síla, přidělelená Skupovy do souboru -SKUPA, Pavel. Osobní rozhovor. Praha, 12.3.2014.
1004
Příloha č.24 - Jiřina Skupová – vodička Hurvínka (1930-1957), ředitelka D S+H (1957-1963) - KIRSCHNEROVÁ, Denisa.
Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
1005
Podle výpovědi klíčového historika divadel.historie Pavla Skupy prý v souboru po úmrtí divadel.principála Skupy panovala
závistivá a vyčítavá atmosféra s ohledem na to, že Miloš Kirschner patrně očekával jiné kariérní postoupení v jeho působnosti v
divadel.souboru, ale ona prozatím k němu nenastala vhodná příležitost: „Pokud jinak vím, tak pan Kirschner neměl paní Jiřinu rád, a na
Skupu se zlobil, že mu neodkázal Divadlo S+H, a s tím i ta práva. No nemohl, neodkázal je totiž ani vlastní ženě, vše je jinak než veřejnost ví
a se dnes prezentuje. Městský ústav sociálních služeb, vydávající se za dědice, n e n í skutečným dědicem a ani paní Mgr. Štáchová, byť má
práva na loutky soudem přiznaná, tak je to blamáž. Prastrýc prozíravě odkázal vše státu, ten ale o závěti neví, její originál má můj otec,
poslední žijící synovec, a ten ji nevydá, je to pro nás vzácný rodinný dokument a hlavně památka. To téma je žhavé a já sám nevím, co děti
pana M. Kirschnera o minulosti jejich otce vědí, ale zas, kdyby on nebyl velký soudruh, pak by mu vedení města Prahy, Divadlo S+H
neponechalo. Každpádně, ochranná známka, kterou paní Mgr. Štáchová zdědila, je státem požehnaný plagiát, opět dokumentaci o historii,
co a jak bylo máme my, hodně jsem dohledal sám i v archívech, to ale je 6 let intenzívní práce a bádání, a na to si nechávám vlastní autorská
práva. .“-SKUPA, Pavel. Spejbl a Hurvínek jako kulturně-společenský fenomén v českém mediálním obrazu - DP Reifová Sabina - Dotazy k
DP [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 8.3.2014 20:14[cit. 2014-04-26]. Osobní komunikace.
1006
ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - (1968-1989): Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202
s. ISBN 978–80–7008–251–7. s.115
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poučovat/vychovávat.1007(Černý,F.,2000) Vývoj

událostí

však vrcholil

r.1965 kvůli

zápornému postoji některých funkcionářů strany ke společenským reformám. Docházelo tak
neustále ke sporům mezi kulturními tvůrci a orgány moci. Po pádu Nikity Chruščova a
nástupu Leonida Brežněva začalo do vývoje čsl. kultury zasahovat i sovětské velvyslanectví,
které tlumočilo znepokojení Kremlu. Sovětské komunisty zneklidňovala zejména ta
skutečnost, že rozmach veřejné kulturní angažovanosti podlamoval mocenský monopol
komunistické strany. Politické sebevědomí kulturních tvůrců, ovlivněné úspěchy doma i v
zahraničí silně stouplo, a ti se již nenechali zastrašovat orgány moci.Vztah kultury a moci se
tak v letech 1965-67 podobal podobal "poziční válce".1008
V době řízení divadla Dr.Otou Poppem1009(Grym,P.,1988) v letech 1963-1966 se v denním
tisku – křesťansko-demokratických, konzervativních novinách – 2x v Lidové demokracii1010 a
2x v levicových listech Svobodném slovu - promítlo uvedení 2 premiér představení D S+H. V
prvém případě se jednalo o dětskou hru Hurvínkovi k narozeninám – M.Kirschner -1965, o
níž se negativně zminila Lidová demokracie v 1/1966.1011(Grym,P.,1988) Po obsahové stránce
se autoru recenze nelíbilo, že se Spejbl ve hře, bez ohledu na jeho plzeňský původ,
přestěhoval do Prahy, a představil se jako cituplné dítě pražské periférie. Svobodné slovo hru
dokonce označilo za „trpké zklamání“(3/66).1012(Grym,P.,1988) Představení se tak nesetkalo
s přízní kritiky. Hurvínek je zde představen jako nevděčné, zlobivé dítě, které bere dárky
k narozeninám jako samozřejmost, a jeho šaškováním pokazí sváteční pohodu. Spejbl se jeho
rozmazlenému synu snaží přiblížit dobu sociálního bezpráví, chudoby a urputného zápasu o
lepší život. Přičemž Spejbl byl zde poukázán záměrně pedagogicky, jako dítě s živým
sociálním

cítěním,

a

nikoliv

jako

v dřívějšku,

coby

opatrný

šosák

a

agilní

demagog.1013(Grym,P.,1988) Navzdory faktu, že se Kirschnerovo zpracování nesetkalo s
přízní kritiky, hra pro dětské diváky Hurvínkovi k narozeninám byla natolik oblíbená, že se na
1007

ČERNÝ, František. Kapitoly z dějin českého divadla.1.vyd.Praha: Academia, 2000. 410 s. ISBN 80-200-0782-2. s.297-299
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tis., prům.den.nákl.v r.1968 – 254 tis.,1969 – 254 tis.,1970 -220 tis.,1971 -205 tis.,1972 – 217 tis. Během normaliz.let LD nedostat.zbožím
kvůli nedostateč.investicím do papír.a polygrafic.průmyslu. LD byl prodán Čsl.str.lid.spol. Pragoprint spol. s.r.o.,kt.v pol.r.1994 list
prod.spol. Lidových novin, a deník LD tak defin.zanikl. BEDNAŘÍK, Petr.;JIRÁK, Jan.;KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií – Od
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scénu divadla vrátila celkem 3x, hrána v let.1965, 1976 a 1983. Patří k nejpopulárnějším
plodům produkce D S+H v celé jeho historii, a je oblíbená také v Německu.1014
(Grym,P.,1990) Změna vnitřních poměrů - hlavně relativní uvolnění cenzury během 60. let
dala prostor k tvorbě oproštěné od ideologického marasmu. Námětem některých děl byly
palčivé problémy nedávné i současné společnosti, či ještě nedávno tabuizované skutečnosti1015
– např.láska,1016 přátelství, sex, výchova, dospívání a rodina, kterážto témata se promítla i do
tvorby Divadla Spejbla a Hurvínka koncem 60.let, které uvedlo monotematická lyrizující a
filozofická pásma na řečené společenské jevy, v nichž se řešil vztah jedince ve společnosti, a
jeho vnitřní prožitky.-viz. Srdečné metamorfóry1017

- M.Kirschner/M.Haken -1964,

Amorosiáda1018 (M.Haken/M.Kirschner -1966).1019 (Grym,P.,1995) Konkrétně k inscenaci
Amorosiáda byly publikovány 2 kladné recenze, jedna sepsaná divadelním teoretikem Pavlem
Grymem pro Lidovou demokracii – 66, a druhá editorem s iniciály - ev – pro Svobodné slovo
-69. Přispěvatel Lidové demokracie Pavel Grym podtrhl jako zajímavé, inteligentní, poetické,
zábavné, satirické Kirschnerovy dialogy, a důmyslnost jeho gest při hraní loutkami
(5/66).1020(Grym,P.,1988) V názorové shodě s Grymem stál redaktor Svobodného slova
(12/69)1021 E.V., jenž taktéž vyzvedl inteligentnost a humornost Kirschnerových dialogů a
scén, které se pojily s typickou „hurvínkovskou“ filozofií.1022(Grym,P.,1987) Za účelem hraní
loutek při předscénových výstupech spolu s herci, byly postavy Spejbla s Hurvínkem vizuálně
modifikovány, do téměř životní velikosti, v roce 1964, Radko Hakenem. V souvislosti s
uvolněním cenzury S+H celé 3 roky vystupovali s jazzovým kvartetem Karla Velebného v

1014

GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.
Totalita [online].[cit. 2014-05-10].60.léta-situace v čs.kultuře.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/60/60_13.php<.
1016
Například dialog O lásce, byl nepostradatelným přídavkem stovek zájezdů do všech koutů světa. To byl pro Kirschnera další
literárně dramatický i herecký prostor, z kterého formoval , nebo přesněji, dolaďoval, charakter svých hrdinů. - Sdružení profesionálních
loutkářů [online].[cit. 2013-02-11]. Letos by se Miloš Kirschner dožil osmdesáti let. Dostupné z WWW:
<http://www.profiloutkari.org/?q=node/346>.
1017
Příloha č.24 - Představení Srdečné metamorfóry (1964) s vizuálními scénami Miloše Hakena a předscénovými dialogy Miloše
Kirschnera - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
1018
Hurvínek: Já už tomu dočista nerozumím...Spejbl: Dyť ti říkám, že láska není pro loutky. Ta je jen pro lidi.Hurvínek: To voni si ji
vymysleli?
Spejbl: Já nevím. Já při tom nebyl.Hurvínek: A kdo při tom byl? – Hele,tatí, kdo při tom byl?Spejbl: No, kdo...Podle jedněch
1015

Adam a Eva a podle druhejch Marx a Engels (Ze hry Amorosiáda – 1966) -GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990.
247 s. s.110
1019

GRYM, Pavel. Spejbl a Hurvínek aneb Sólo pro Josefa Skupu.1.vyd.Žďár nad Sázavou: Impreso Plus, 1995. 146 s. ISBN 8085835-20-7.s.106
1020
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.217
1021
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.30
1022
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.30

219

let.1961-3.1023 Soubor stále častěji podnikal zahraniční turné. Původně vizuálně pantomimická
pásma (Pestrý pořad, Variace, ad.) byla díky Kirschnerovým jazykovým schopnostem stále
více prokládána dialogy Spejbla a Hurvínka, posléze byly do zájezdového programu
zařazovány celé repertoárové inscenace.1024 (Česká divadla, 2000) Sovětský1025 a německý1026
tisk vzdal čest Kirschnerově herecké dovednosti rozehrát vtipnou komunikaci hlasem otce a
syna v představení revuálního, černotrikového typu Revue na nitích -63, a za dialogickopantomimické

pásmo

Variace

-66.

Obě

hry z

kolektivního

autorského

vkladu

souboru.1027(Grym,P.,1987) Renomé ve filmové tvorbě si získal Mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech,1028 kterého se každoročně účastnili významní filmoví tvůrci.1029 Z
filmařského prostředí čerpalo taktéž Divadlo S+H, které sáhlo při výběru scénáristy pro nové
dětské představení po renomovaných čsl.scénáristech a tvůrcích televizních seriálů, po
Jaroslavu Dietlovi a Františku Filipovi, kteří v autorské spolupráci napsali kus s názvem
Tajemství cirkusového klauna a jeho 7 špagátů – 1966. Dílo, nicméně, nemělo u dětského
diváka žádoucí ohlas, protože bylo příliš nesrozumitelné pro ucho dítěte, v textu hry se
vyskytovalo příliš obrazných pojmenování.1030(Grym,P.,1988) Stejně tak ztroskotaly i
podnikatelské záměry ředitele divadla Oty Poppa, který si vymínil nechat zkonstruovat pro
divadlo velkou letní scénu, zapojit S+H do reklamní spolupráce s plzeňským Prazdrojem, a
oslovit pro scénáristickou výpomoc, v době repertoárového prázdna 1964-5, význačné
dramatiky.1031(Grym,P.,1988) Po úsek let (1963-66) byly dobovým tiskem zaznamenány
dohromady 4 recenze, ty byly současně nejvýrazněji řešenou problematikou žurnalisty, 2
neznámého autora na dětské představení Hurvínkovy narozeniny (LD,66 – a SS,66 - ), a na
inscenaci pro dospělé – Amorosiádu - 1 od Pavla Gryma (LD,66 +), 1 od osoby píšící pod
1023

Rok české hudby [online].[cit. 2014-06-13].Karel Velebný. Dostupné z WWW: <http://www.rokceskehudby.cz/vyroci?idos=80<.
KOLEKTIV, AUTORŮ. Česká divadla – Encyklopedie českých, moravských a slezských divadelních souborů.1.vyd.Praha:
Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008-107-4. s.140-141
1025
„Dialog obou postav vede Miloš Kirschner mistrovsky, obratně střídá intonace. Každý dialog ve sporu otce se synem vyvolává
v hledišti družný smích.“ (kritika k představení Revue na nitích - Krasnoje znamja, 26. 5. 1963 – SSSR, Zkrátila S. R.) GRYM, Pavel.
Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.28
1026
„Miloš Kirschner, přímo úžas vzbuzující umělec, si útokem získal návštěvníky štastným spojením vysoce uměleckého ztvárnění a
zcela přirozené působivosti hlasů Spejbla a Hurvínka. Snad ne každý všemu rozuměl – ale všichni se smáli...“ (k představení Variace, Freie
Presse, 14.10.1966 – NSR) GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.29
1027
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.29
1028
MFF Karlovy Vary je jeden z nejstarších filmových festivalů vůbec (1. ročník se uskutečnil v roce 1946). Více než 40 let byl
festival organizován pod tlakem politické situace v socialistickém Československu. V roce 1994 se organizace festivalu ujal nový tým v čele
se známým českým hercem Jiřím Bartoškou a významnou filmovou publicistkou Evou Zaoralovou, kteří se rozhodli přetvořit stagnující
přehlídku v mezinárodně významné filmové fórum. Svou novou programovou i organizační koncepcí dokázal tým Jiřího Bartošky a Evy
Zaoralové během několika málo let vrátit festivalu prestiž a zájem odborné i laické veřejnosti - Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary
[online].[cit. 2014-07-13]. Představení festivalu. Dostupné z WWW: <http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/predstaveni-festivalu/#>.
1029
Totalita [online].[cit. 2014-05-10].60.léta-situace v čs.kultuře.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/60/60_13.php<.
1030
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.215-216
1031
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.207-208
1024
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zkratkou ev (SS,69+). 2 z nich měly vyznění pozitivní, a 2 negativní tóninu. Taktéž
nejčastějším, a jediným registrovaným novinovým žánrem za daný úsek let, byla právě
recenze. Na přední straně novin se nevyskytoval žádný článek. Nejfrekventovanějším
příspěvkovým listem byly masové deníky, konzervativní-křesťansko-demokratické noviny –
Lidová demokracie -2x, a levicové, socialisticky cílené listy Svobodného slova -2x. Nejvíce
zobrazovanou osobností v tisku tohoto času byl Miloš Kirschner, jeho vtipné, inteligentní
dialogy. Toto mapované údobí se dá zhodnotit jako vcelku umělecky plodné

(divadlo

vytvořilo několik historicky významných inscenací-viz.Hurvínkovy narozeniny-65, a
Amorosiáda -66), a tedy relativně mediálně úspěšné.
V roce 1966 se ujal ředitelského křesla divadla S+H Miloš Kirschner1032(1966-96). Konečně
tedy mohl, takřka po 15 letech interpretace Spejbla s Hurvínkem, a 10 let po veřejném
prohlášení za Skupova nástupce, samostatně, a s konečnou platností rozhodovat, o postavách,
s nimiž se už dávno herecky ztotožnil.1033(Grym, P.,1988) Oproti Skupovi, který inklinoval
více ke scénografické a režijně kompoziční práci, byl Kirschner spíše dramaturgem a hercem
jiného typu. Kirschnerovo herectví namísto Skupova intuitivního a živelně komediálního
přístupu se jevilo o poznání racionálněji a intelektuálněji. To byla také příčina změny
zaměření dialogů. Spejbl ustoupil od jeho nemotorných výkladů, slovních hříček a
Hurvínkova usvědčování z jeho nevědomosti, a přesunul se k závažnějším společenským
problémům. Také vztah obou hrdinů se proměnil – byl méně vyhrocený, netoliko konfliktní,
byl srdečnější a hlubší. S touto devízou Kirschner vstoupil na vedoucí místo.1034 (Grym,
P.,1988) V lednu 1968 byl nastartován proces, který vešel do dějin jako tzv. "Pražské
jaro"1035 a skončil srpnovou okupací1036 země.1037 Zahájila jej postupná výměna funkcionářů
1032

Příloha č.24 - Miloš Kirschner - interpret Spejbla a Hurvínka (1953-1996), ředitel D S+H (1966-1996) – Dobový snímek –
Spejbl a Hurvínek blahopřejí jejich tatínkovi k titulu národního umělce, rok 1981 - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý
digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1990.
1033
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.218
1034
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.234
1035
Sovětské vedení, které v počátcích tento vývoj podcenilo, bylo nuceno v srpnu 68 použít vojenskou sílu, aby zabránilo dalšímu
pokračování Pražského jara a jeho eventuálnímu rozšíření do okolních socialistických států. Nastala dlouholetá okupace republiky. Mnozí
představitelé Pražského jara se, v zájmu uchování vlastní moci, sami podíleli na likvidaci zbytků pozitivního, co předsrpnový vývoj přinesl.
Ani to jim však nepomohlo. Během jediného roku byli donuceni se vzdát svých posledních pozic. -Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Rok
1968.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/1968/1968.php<.
1036
Ve dnech 23. až 26. srpna 1968 se uskutečnila v Moskvě československo-sovětská jednání, kterých se zúčastnili (viz. preambule
Komuniké čs-sovětského jednání v Moskvě ze d.27.8.1968).Toto setkání vedlo k násl.násilné okupaci ČSSR sovět.vojenskými silami.
Moskevské protokoly, které tento akt podnítily řešili např.otázku zabezpečení socialist.zemí vůči třídnímu nepříteli, a vůči zásahu
antisocialistického angloamerickému imperialismu. Viz. MP. b.9.- Je plná shoda v tom, že vývoj mezinárodní situace a zákeřná činnost
imperialismu, směřující proti míru a bezpečnosti národů, proti socialismu, vyvolávají nutnost dalšího upevnění a zvýšení efektivnosti
obranného systému Varšavské smlouvy, jakož i jiných vícestranných i dvoustranných orgánů i forem spolupráce socialistických zemí. Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Protokol o jednání delegace ČSSR a SSSR. (Tzv.Moskevský protokol)Dostupné
z WWW:<http://www.totalita.cz/txt/txt_prot_mosk_1968.php<.
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na všech úrovních a obnovení svobody slova.1038 Nové stranické a státní vedení provádělo
demokratizační změny ve společnosti, které spočívaly v předání části rozhodovacích
pravomocí demokraticky zvoleným společenským strukturám.1039Vedení převzali noví lidé v
čele s ambiciózním Gustávem Husákem dosazeným Moskvou. 70. léta poté proběhla ve
znamení stranických prověrek1040 a normalizace1041 poměrů ve společnosti.1042 Komunistická
byrokracie vykonávala kádrové1043 pohovory1044 na všech pracovištích spojené s následnými
čistkami1045 i v ostatních sférách veřejného1046 života.1047 Tedy takřka přes noc se vyměnilo
1037

Krátké období liberalizace v komunistickém Československu 1967-68, které akcelerovalo po zasedání ÚV KSČ v lednu 1968.Ze
strany socialistických zemí však sílil tlak proti tomuto procesu, který měl vést ke vzniku tzv. socialismu s lidskou tváří". Tento tlak
vyvrcholil v noci z 20. na 21.8.1968 vojenskou okupací Československé socialistické republiky armádami Varšavské smlouvy. Politické
vedení země bylo na samém začátku okupace uneseno z republiky do Moskvy, kde byli jeho členové pod nátlakem donuceni podepsat tzv.
moskevské protokoly, jejichž obsahem bylo řešení dalšího vývoje v Československu dle diktátu Moskvy. - Totalita [online].[cit. 2014-0510].Pražské jaro 1968.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/jaro68.php<.
1038
Od února 1968 již redaktoři cenzuru ignorovali. Zrušení Ústřední publikační správy předsednictvem ÚV KSČ dne 4. března 1968
bylo potvrzením statusu quo.Legislativně zrušilo cenzuru Národní shromáždění koncem června 1968. Kádrování bylo eliminováno.Dne 21.
června 1968 vláda schválila usnesení, jímž byla úloha KSČ v řízení médií podstatně oslabena - oddělení oficiálních informací od stanovisek
publicistů bylo převratným posvěcením přípustnosti prezentace osobních názorů. Policejní dozor nad obsahem sdělovacích prostředků
skončil fakticky již v průběhu února. Zákonem zrušen byl až koncem června. Novinářům se tímto dostalo, do té doby nevídaných možností,
se kterými si občas nevěděli rady. O zřízení Úřadu pro tisk a informace (ÚTI) vláda rozhodla 30. srpna 1968 - tři dny po návratu našich
politiků z Moskvy. Šlo o první krok zpět - k poměrům před leden 1968. Úřad měl za úkol jednotně řídit, kontrolovat a usměrňovat činnost
tisku, rozhlasu a televize a ČTK. Úřad se měl zároveň stát konzultačním střediskem předsednictva vlády pro styk s jednotlivými redakcemi.
Ředitelem ÚTI byl jmenován Josef Vohnout. Zákon 127/1968 Sb. také znovu zavedl cenzuru. Tentokrát byla přísnější než v původní podobě
zákona z roku 1966. Byla zřízena funkce zmocněnců a rozšířen systém sankcí proti vydavatelům (např. zrušení registrace). ÚTI uplatňoval
následnou cenzuru, což vedlo autory a vydavatele k autocenzuře. - Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Rok 1968 - Role sdělovacích
prostředků.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/1968/1968_04.php<.
Totalita
[online].[cit.
2014-05-10].Cenzura
–
Úřad
pro
tisk
a
informace.Dostupné
z WWW:<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cenzura_04.php<.,
1039
Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Rok 1968.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/1968/1968.php<.
1040
Stranické čistky a poté likvidace všech ostatních struktur (kulturní spolky, Junák, KAN, K-231, Sokol) polednové reformy.Čistky
začaly nejprve v Bezpečnosti a v armádě, posléze v odborech a v zájmových organizacích a složkách NF. Dopis ÚV stranickým organizacím,
schválený koncem ledna 1970,vyhlašoval principy "výměny stranických legitimací".Byly jmenovány prověrkové komise ze starých
dogmatických komunistů i z mladých agilních pracovníků stranických aparátů.- Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Období normalizace
.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/norm/norm.php<.
1041
Pojmem normalizace bývá rovněž označováno období od 8/68, respektive od dubna 1969 do 11/89, kdy šlo o systémovou obnovu
neostalinismu, postupné unavování a otupování politického odporu. - Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Normalizace
(resp.konsoidace).Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/normalizace.php<.
1042
Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Rok 1968.Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/1968/1968.php<.
1043
„Prověřování byli vedoucí i jiní pracovníci vystaveni průběžně, plošné prověrky straníků (a posléze i nestraníků) probíhaly v
období, o něž se Vám jedná, po nástupu tzv. normalizace, tj. od konce roku 1969 cca do roku 1971, někde i déle. V rámci prověrek straníků
(tzv. výměna stranické legitimace) šlo v první fázi o setrvání v KSČ nebo naopak vyškrtnutí či vyloučení z jejích řad. To zpravidla mělo (ale
nemuselo) mít v dalších měsících až letech vliv na pracovní zařazení - tzn. v případě "vyškrtnutí" zpravidla ztrátu funkce či řídící pozice, v
případě "vyloučení" pak i ztrátu zaměstnání v dané instituci či v oboru, v některých případech pak nutnost vykonávat nekvalifikovanou,
manuální práci. Postup byl ale extrémně rozmanitý, závislý na mnoha politických, institucionálních i personálních faktorech, takže to, že
někdo zůstal v jeho funkci, ještě samo o sobě nemá žádnou výpovědní hodnotu.“ -SPURNÝ, Matěj.Dotaz k DP - Reifová Sabina - Prověrky
vedoucích činitelů v letech 1948-1989 [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz.24.4.2014 00:31 [cit. 2014-05-09]. Osobní
komunikace.
1044
„Na všech místech byli vedoucí pracovníci posuzováni na začátku normalizace v letech 1969- 1970. Každý člen KSČ musel k
prověrkové komisi, která posoudila, zda může být prověřovaný člen KSČ dále jejím členem. Hodnotily se jeho politické postoje od ledna
1968 do dubna 1969. Pokud byl Kirschner členem KSČ, tak určitě musel jít, v tomto období 1969-1970, k prověrkové komisi. Pokud nebyl
členem KSČ, tak ale muselo být rovněž posuzováno, zda může jako nestraník zůstat na vedoucím místě. Tam je otázka, kam bylo Divadlo
Spejbla a Hurvínka začleněno, co bylo pro něj v rámci kulturní hierarchie nadřízeným orgánem. V tomto případě si ale myslím, že skutečně
neměla vládnoucí moc dělat nějakou změnu, ať by se Kirschner choval v roce 1968 jakýmkoliv způsobem. Divadlo Spejbla a Hurvínka bylo
velmi dobrým vývozním artiklem do zahraničí, včetně kapitalistických zemí. Divadlo bylo zdrojem příjmu zahraniční měny, a proto nebyl
důvod mu dělat nějaké potíže.“ - BEDNAŘÍK, Petr.Dotaz k DP - Reifová Sabina - Prověrky vedoucích činitelů v letech 1948-1989
[online].Message to:sabina.reifova@seznam.cz. 24.4.2014 14:50 [cit. 2014-05-09]. Osobní komunikace.
1045
Čistky postihly ve velkém rozsahu sdělovací prostředky - rozhlas, televize, denní tisk. Ze svých funkcí museli odejít jak ředitelé
televize a rozhlasu, tak i šéfredaktoři všech novin a časopisů. Některá periodika jako "Reportér", Literární listy či Studentské listy byla
zrušena. Mnohým žurnalistům bylo zakázáno publikovat (V.Škutina, L. Vaculík). Tyto čistky měly za následek pozvolný úpadek celé naší
společnosti ve všech sférách. Mnozí postižení poté, co nenašli ve svém oboru uplatnění zvolili emigraci Naše společnost tímto způsobem
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více šéfů souborů, než bývalo jindy zvykem v celém desetiletí. Mnohdy samotní zakladatelé
souborů, obecně uznávané autority a v očích veřejnosti přirození umělečtí vedoucí, museli
z taktických důvodů ustoupit do pozadí a postoupit jejich post „náhradníkovi“, většinou po
domluvě s ním.1048(Just,V., 2010) Podle průkazných materiálů z Archivu bezpečnostních
složek, musel takovýmito stranickými prověrkami1049 projít i ředitel scény Spejbla a Hurvínka,
Miloš Kirschner, v rámci nichž stvrzoval jeho neměnnou inklinaci ke komunistické skvadře.
Prověrkami prošel roku 1983.1050 „Výjimečně stabilní šéfovské postavení,vyplývající
z dobrého projití stranickými prověrkami i z těžko zpochybnitelné popularity Spejbla a
Hurvínka, si od roku 1966 přes všechny změny režimu po tři desetiletí udržel Miloš
Kirschner.“1051 (Just,V., 2010) S příchodem čerstvé absolventky loutkářské katedry DAMU a
mimořádně talentované herečky Heleny Štáchové(1966-souč.)1052 se měl profil Máničky
proměnit k lepšímu. Na jaře roku 1967 Helena Štáchová převzala Máničku jako zosobněný
archetyp beznadějné ustrnulosti, a ctižádostivě se rozhodla ji s pomocí nového šéfa výpravy
Zdeňka Juřeny, oživit.1053(Grym, P.,1988) Mánička v duchu soudobé módy změnila účes i
kostým, a ve shodě s její novou představitelkou přibrala výrazné brýle.1054 Zživotněla nejen ve
zjevu, ale také v pohybu, (už pouze nestála,necupitala), a hlasově (moderní hlasovou
interpretací). Čekalo se, kdy se jí dostane též širšího hereckého prostoru, což byla výzva pro

přišla o řadu vynikajících odborníků. -Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Čistky ve společnosti po r.1968.Dostupné
z WWW:<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/cistky_1968.php<.
1046
Režim pracoval pomocí hrozeb, tlaků, nabídek různých výhod, soustavného zpochybňování a očerňování jinak smýšlejících lidí,
manipulací s fakty i hodnotami, individuální i sociální korupcí.Současně to bylo období neutěšeného ekonomického vývoje, devastace
životního prostředí, úpadku pracovní morálky, resp. morálky vůbec.- Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Normalizace
(resp.konsoidace).Dostupné z WWW:<http://www.totalita.cz/vysvetlivky/normalizace.php<.
1047
Krize se nevyhnula ani divadelní tvorbě. Řada divadelních režisérů (Otomar Krejča) či dramatiků (Václav Havel, Jiří Grossman)
nesměla tvořit či byla odsunuta do venkovských divadel, což bylo pro ně velkým přínosem. Řada divadelních herců (Vlasta Chramostová,
Rudolf Hrušínský st., Karel Höger, Jiří Suchý, Jan Werich) nemohla vystupovat. Zákaz nemusel být vyřčen nahlas. Herec najednou přestal
být obsazován.Někteří nemohli vystupovat nikde, jiní nemohli filmovat, jiným byla povolena pouze rozhlasová vystoupení.-Totalita
[online].[cit.
2014-05-10].Období
normalizace
-kultura
zaživa
pohřbená
-divadelní
tvorba.Dostupné
z WWW:<http://www.totalita.cz/norm/norm_kult_td.php<.
1048
JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému. Praha: Academia, 2010., cit.str.107-108
1049
Viz.více info o stranických čistkách od. 5.1.1 - SPURNÝ, Matěj.Dotaz k DP - Reifová Sabina - Prověrky vedoucích činitelů v
letech 1948-1989 [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz.24.4.2014 00:31 [cit. 2014-05-09]. Osobní komunikace.,BEDNAŘÍK,
Petr.Dotaz k DP - Reifová Sabina - Prověrky vedoucích činitelů v letech 1948-1989 [online].Message to:sabina.reifova@seznam.cz.
24.4.2014 14:50 [cit. 2014-05-09]. Osobní komunikace. a CUHRA, Jaroslav. Osobní rozhovor. Praha, 25.4.2014. a Totalita [online].[cit.
2014-05-10].Hnutí občanské fórum.Dostupné z WWW:< http://www.totalita.cz/vysvetlivky/of.php<.
1050
Příloha č.22: Prověrkový spis STB o Miloši Kirschnerovi z roku 1983 (dokument) - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno,
Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1990.
1051
JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému. Praha: Academia, 2010., cit.str.107-108
1052
Příloha č.24 - Helena Štáchová (1966- současnost) -interpretka Máničky (19 67- souč.) a paní Kateřiny/bábinky (1971-souč.) ŠTÁCHOVÁ, Helena. Život na nitích. Praha: Tvarohová – Kolář, 2005. 298 s. ISBN 80-86738-07-8.
1053
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.237
1054
Příloha č.24 - Současná podoba loutek -Spejbla,Hurvínka, Máničky, paní Kateřiny a psa Žeryka od 70.let - Prague-stay
[online].[cit. 2014-06-13].Divadlo Spejbla a Hurvínka | Rodinka .Dostupné z WWW:<http://cz.prague-stay.com/lifestyle/clanek/882divadlo-spejbla-a-hurvinka/#PhotoSwipe1406762137051<.
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autory. Skutečnost, že postava Máničky1055 působila oproti Spejblovi a Hurvínkovi zastarale
si uvědomovali autoři, kteří to řešili tím, že pro ni psali méně. Jestliže se v jejich hrách
objevila, omezoval se její herecký part zpravidla na smích, pláč a žasnutí.1056 (Grym,P.,1988)
Díky Kirschnerově a Štáchové jazykovému nadání mohli oba herci velice často vystupovat v
zahraničí, kde hry Spejbla a Hurvínka uváděli v místní řeči té oné země. Cizích jazyků se
za jejich divadelní profesní realizaci naučili

až 16, navštívili desítky států na 4

kontinentech.1057 V létě 1967 Helena Štáchová a Miloš Kirschner reprezentovali vlast na
Světové výstavě EXPO671058 v Montrealu,1059 Canada, kde odehráli velice úspěšné výstupy
Spejbla a Hurvínka v čsl.reprezentačním pavilonu1060, a kde natočili televizní pořad pro
místní televizi.1061 Na titulní straně novin -RP/67-NN se ocitla (+) zpráva o tom, že: „Miloš
Kirschner

v

rámci

návštěvy

Ameriky,

kde

vystoupil

na

loutk.festivalu

ve

Waterloo,Washinghtonu D.C., a kde natočil několik dokumentů pro kanadskou tv CBC,
obdržel čestné členství v amer.svazu loutkářů.“1062 Kaleidoskop S+H – Kolektiv-11/69 byl VP
vřele (+) uvítán jako již osvědčené provozní představení.1063(Grym,P.,1988)Výjimečné
mluvičské a vodičské schopnosti Miloše Kirschnera při ztvárnění několika rolí, stejně tak
výtvarně osobité pojetí postav byly prvky dramatické tvůrčí profese ze hry Dějiny kontra

Za největší a nejhezčí zážitek však Kryštofek označil pronikavý pokrok Máničky, která se držela jejího slušného vychování.
Zdaleka už nebyla tak udivená, a ledasčemu, i přes její nízký věk, porozuměla. -O.K.: Josefu Skupovi by bylo osmdesát čili zpráva o docela
zvláštních slavnostech. Československý loutkář. Praha: Orbis, 15.1.1972, roč.22,č.3, s.4-20. ISSN 0323 – 1178.
1056
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.237
1057
Příloha č.24 Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit. 2013-02-11]. Manželé Kirschnerovi. Dostupné z WWW:
<http://www.profiloutkari.org/?q=node/267>.
1058
Díky Kirschnerově a Štáchové jazykovému nadání mohli oba herci velice často vystupovat v zahraničí, kde hry Spejbla a
Hurvínka uváděli v místní řeči té oné země. Cizích jazyků se za jejich divadelní profesní realizaci naučili až 16, navštívili desítky států na
4 kontinentech. Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit. 2013-02-11]. Manželé Kirschnerovi. Dostupné z WWW:
<http://www.profiloutkari.org/?q=node/267>.
1059
Z důvodu zamítnutí poskytnutí subvence souboru, muselo divadlo cestu uskutečnit na vlastní náklady jako soukromou cestu o 10
lidech. I přesto byla ze strany příslušných institucí vznesena otázka „jak chtějí soukromníci kompenzovat opotřebování šateček na
zapůjčených loutkách, které jsou majetkem magistrátu.“ (Kirschnerová, D., 2010). Miloš Kirschner vzal tehdy veškeré finanční riziko na něj.
Zájezd se nakonec podařilo realizovat, protože výdaje byly z velké části pokryty honorářem za natočení šesti půlhodinových programů pro
kanadskou televizi.-KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 97880-251-2528-1. s.39
1060
Při návratu na pražské letiště přivítali úspěšné divadlo za přítomnosti televizních kamer právě ti političtí činitelé, kteří odjezdu D
S+H bránili. (Kirschnerová, D., 2010) O kulturně politickém významu cesty do zemí, kde české divadelní soubory příliš často nevystupují,
se nehovořilo. O malém dobrodružství, které nakonec dobře skončilo, se Miloš Kirschner svěřil v interview -„Amerika objevuje Spejbla a
Hurvínka“ Josefu Tragrovi. Viz. více o reprezentat.cestě D S+H do Ameriky, od. 5.1.4. a TRAGER, Jiří.: Amerika objevuje Spejbla a
Hurvínka – Soukromá komerční cesta.Divadelní noviny.Praha: Svaz československých divadelních umělců, 13.9.1967, roč.11,č.2, s. 8-8. s.8
1061
Příloha č.24 - Ebay [cit 2014-04-29].EXPO67 MONTREAL, PLACE DES NATIONS, OPEN-AIR THEATRE.Dostupné
z WWW:<http://www.ebay.de/itm/EXPO67-MONTREAL-PLACE-DES-NATIONS-OPEN-AIRTHEATRE/261540516665?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%
3D20131017132637%26meid%3D8644427144313415436%26pid%3D100033%26prg%3D20131017132637%26rk%3D1%26rkt%3D4%26
sd%3D261540516665<.
1062
N.N.: Dvacet milionů prošlo branami EXPO 67.Rudé právo.Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,13.7.1967,roč.23,č.191 (Právo
lidu ročník 70),s.1-6. ISSN 0032-6569.
1063
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.239
1055
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Spejbl1064 – A.Kneifel a M.Kirschner, kladně (+) přijaty Janou Kühnelovou, píšící pro LD 1/71.1065(Grym,P.,1987) I komediální performance nazvaná Spejbl versus Dracula1066 aneb
Přízrak z mansardy – H.Philippová – 4/74 byla evaluována příznivě (+). M.I. Křovák – LD4/74 vytyčil vtipnost a nápaditost díla, které vyšlo z poetiky D S+H, a zejména nadstandardní
pěvecké party postav.1067(Grym,P.,1988) )V září 1971 vznikla pro Štáchovou další herecká
příležitost – byl zformován dramatický ženský protějšek pro Spejbla - postava paní
Kateřiny/bábinky.1068(Grym,P.,1995) Toto rané normalizační období 70.let, (1966-74),
potažmo celé normalizační období představovalo pro D S+H širokou škálu možností, jak se
mediálně zviditelnit. Na nahrávání1069 audio1070 reprodukcí1071 se podílela řada známých
osobností
Beneš.

1072

–

Josef

Větrovec,

Gabriela

Vránová,

Svatopluk

(Kirschnerová,D.,2010).Na druhé straně nelze opomenout Večerníčky pro ČST (72-

černobíle, 73/4-barevně), v režii Libuše Koutné, které rozhodně patří k tomu nejlepšímu1073 z
dětských pořadů, a navíc jsou ověnčeny známkou největší obliby. 1074 Příběhy dřevěných

1064

Dějiny kontra Spejbl – (1970) - A.Kneifel - se staly historicky nejúspěšnějším recitálem H.Štáchové a M.Kirschnera. Hra byla
oceněna Skupovou cenou (1970) a patří do zlatého fondu D S+H. Humorně převyprávěné dějiny lidstva byly uvedeny v repríze r.1980 a
poté zfilmovány do televizní podoby (1984,r.Ivo Paukert) – Snímek zachycuje H.Štáchovou jako Kleopatru a M.Kirschnera jako Caesara v
předscénovém výstupu. - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
1065
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.31
1066
Více o gramof.produkci J.Skupy a M.Kirschnera od. 6.36. Zlatá deska Supraphonu je udílená za více než milión prodaných
desek. Miloš Kirschner takovou desku převzal 25. dubna 1985 jako projev uznání za soustavnou vynikající uměleckou spolupráci.- GRYM,
Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.s.35-36
1067
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.265
1068
GRYM, Pavel. Spejbl a Hurvínek aneb Sólo pro Josefa Skupu.1.vyd.Žďár nad Sázavou: Impreso Plus, 1995. 146 s. ISBN 8085835-20-7.s.109
1069
Příloha č.24 - Foto: LP - Spejbls Urlaub mit Hurvinek (Spejblova dovolená s Hurvínkem) - Miloš Kirschner /Vladimír Straka –
1982, Supraphon - Ebay [cit 2014-04-29].LP Spejbl & Hurvinek - SPEJBLS URLAUB MIT HURVINEK Supraphon.Dostupné
z WWW:<http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/lp-spejbl-hurvinek-spejbls-urlaub-mit-hurvinek-supraphon/158297449-75-3849<.
1070
Divadlo S+H se honosí i četnou audio produkcí pro německý trh - Hurvineks Schneemann -1973 – MC -2002, a Hurvinek ,
Mánička
und
Herr
Spejbl
zum
Geburstag
-1974-CD-2002)
Amazon [online].[cit.2012-09-11]. Spejbl & Hurvínek - Hurvineks Schneemann, 1 Cassette Hörkassette – 1. September 2002.Dostupné
z WWW:<http://www.amazon.de/Spejbl-Hurvinek-Hurvineks-Schneemann-Cassette/dp/3898304337>. a
Amazon
[online].[cit.2012-09-11].
Hurvinek,
Manicka
und
Herr
Spejbl
zum
Geburtstag.Dostupné
z WWW:<http://www.amazon.de/Hurvinek-Manicka-Herr-Spejbl-Geburtstag/dp/B002TW1BP0>.
1071

Pro německé příznivce postaviček byla roku 1970 vydána gramofonová deska – populární hry Spejbl und Hurvinek unter den
Kaferchen (Hurvínek mezi broučky – Skupa/Wenig) - Ebay [cit 2014-04-29].LP Spejbl & Hurvinek Hurvinek unter den Käferchen 1970
signiert 8 Unterschriften.Dostupné z WWW:<http://www.ebay.ca/itm/LP-Spejbl-Hurvinek-Hurvinek-unter-den-Kaferchen-1970-signiert-8Unterschriften-/390655293218<.
1072
Příloha č.24 - Z nahrávání LP desky – Hurvínkova strašidýlka - s Františkem Filipovským – Supraphon, 1978 – Cena dětského
diváka Skupovy Plzně - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN
978-80-251-2528-1.
1073
Tolik oblíbené Večerníčky se Spejblem a Hurvínkem v hlavní roli byly v novém tisíciletí namluveny Kirschnerem a Štáchovou
do německého jazyka a vydány na videokazetách a DVD nosičích ve 2-dílných setech. - Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka (1972) – (Wie
alles begann 1 a 2 - VHS -2003, DVD - 2004) a Znovu u Spejbla a Hurvínka (1974) – (Das leben ist schon 1 a 2 -VHS -2003, DVD -2004 )
Filmarena [cit 2014-04-29].Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka (DVD).Dostupné z WWW:<http://www.filmarena.cz/dvd-na-navsteve-uspejbla-a-hurvinka<.a Popron [online].[cit. 2014-06-13].Znovu u Spejbla a Hurvínka, 2 DVD pošetka.Dostupné z WWW:
<http://www.popron.cz/znovu-u-spejbla-a-hurvinka-2-dvd-posetka/s-377771/<.
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Příloha č.24 - Fotografie z natáčení série 13-ti dílného černobílého Večerníčku pro ČST v režii Libuše Koutné – Na návštěvě u
Spejbla a Hurvínka (1972), scénář M.Kirschner,J.Kubíček – Podoba tehdejší loutky Máničky - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a
Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.Sdružení profesionálních loutkářů
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hrdinů vyšly i v knižní1075 podobě1076 – Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka,
naps.F.Wenig,ilust.J.Skupa, Západočeské nakladatelství, 1968.1077 Pod značkou G+J+K
(Pavel Grym, Zdeněk Juřena a Miloš Kirschner) bylo uvedeno představení Páně Spejblovy
zálety do minula dne 15. ledna 1972 při oslavách Skupových nedožitých 80.
narozenin.107815.1.1972 uveřejnil Vladimír Hrouda medailón/portrétovou vzpomínku1079 na
Josefa Skupu k jeho nedožitým 80.narozeninám. Portrét vzpomínal na Skupu jako na
svět.divadelníka, který oslovoval všechny věkové generace, připomínal jeho kabaretní
počátky, amatérské hraní, vznik loutek S+H, M a Ž,1080 předválečné i poválečné zahraniční
Skupovy zájezdové úspěchy, okupační vlastenecké cítění, personifikované jeho loutkohrou,
jeho rozhlasovou činnost, a celkově medailón poukazoval na Skupovu 40-ti letou bilanci
úspěchů v loutkovém divadelnictví. V rámci sledovaného časového rozmezí let 1966 -74 byly
otištěny masovými deníky nejvíce, (coby nejmasivněji prostor zabírající téma), recenzní
kritiky na představení divadla – celkem 5x.1081 3 pozitivní (+) ohlasy na hry se Spejblem a
Hurvínkem putovaly z úst 3 novinářů – Jany Kuhnelové za LD/74 na adresu inscenace Dějiny
kontra Spejbl1082, další kladné (+) hodnocení bylo od M.I.Křováka za LD/74 k hororovému
broadwayskému muzikálu Spejbl versus Dracula aneb přízrak z mansardy. Poslední taktéž
(+) recenze byla napsána anonymním editorem ke hře Kaleidoskop S+H -VP/69.
Nejpravidelnějším přispěvatelem bylo levicové, socialistické RP – 5x, nejčastěji psala osoba
se zkratkou jména -ev- 2x, a bezejmenný publicista – 2x. Na titulní straně novin stála 1 zpráva

[online].[cit.
2013-02-11].
Letos
by
se
Miloš
Kirschner
dožil
osmdesáti
let.
Dostupné
z WWW:
<http://www.profiloutkari.org/?q=node/346>.
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Berlínské vydavatelství Henscheverlag publikovalo soubor divadelních textů dialogů otce a syna v němčině , poprvé v roce
1975,Berlin, NSR – V knize jsou obsaženy ukázky z novodobé tvorby Divadla S+H, autoři – M.Kirschner
a P.Grym
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pro kluky i pro holčičky.Dostupné z WWW:<http://www.antikvariat-bohumin.cz/cz/knihy/pohadky-detske/2449-hurvinkovy-vecernickypro-kluky-i-pro-holcicky.html>.
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z WWW:<http://www.antikvariat-bosorka.cz/antikvariat-bosorka-cz/eshop/46-1-Detske-knihy-pohadky/0/5/505-Wenig-Frank-Veseladobrodruzstvi-Kasparka-Spejbla-a-Hurvinka>.
1078
Viz.další z publ.tisk.žánrů obd.1966-74 – viz.tab.čísl.úd. V příl.č.25 - HROUDA, Vladimír.: Otec Spejbla a Hurvínka – k
nedožitým osmdesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,15.1.1972, roč.52, č.12 (Právo
lidu ročník 75), s.4-8. ISSN 0032-6569.
1079
HROUDA, Vladimír.: Otec Spejbla a Hurvínka – k nedožitým osmdesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo. Praha:
Orgán Ústředního výboru KSČ,15.1.1972, roč.52, č.12 (Právo lidu ročník 75), s.4-8. ISSN 0032-6569.
1080
M a Ž – Mánička a Žeryk
1081
Viz.tabulka číselných hodnot a publik.public.žánrů – příloha č.25
1082
Po několika reprízách tehdy neušla bdícím cenzorům a byla zakázána. Možná proto, že se v ní Spejbl snaží skeptického synka
přesvědčit o vyšším smyslu dějin, což se mu dost dobře nemůže podařit, jelikož dějiny se proti lidstvu i Spejblovi zákeřně spikly.- Kultura.cz
[online].[cit. 2014-05-03]. Divadlo Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW: <http://www.kultura.cz/profil/254-divadlo-spejbla-a-hurvinka/<.
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– tématicky o Miloši Kirschnerovi a jeho uměleckém počínání v rámci cesty do Ameriky,
r.1967/RP/NN. Nejzabíranějším tématickou oblastí byly recenze, konkrétně byly zhodnoceny
kladně následující body : osvědčené představení (Kaleidoskop S+H-69), Kirschnerův herecký
a vodičský talent v několika rolích (Dějiny kontra Spejbl -70), vtipnost, hloubka díla vycház. z
tradice S+H, a pěvecké party postav (Spejbl v. Dracula-74). Z prestižního pohledu, se jako
důležité téma jeví účast kolektivu D S+H na reprezentačním zájezdu na Světové výstavě
EXPO67 v Montrealu, kde Kirschner s týmem loutkoherců zastupovali ČSSR v rámci kulturní
výměny mezi státy světa. Nejvíce reprodukovanou osobností v novinách v návaznosti na jeho
umělecký projev (dramatický prožitek, vodičství loutek, herecká imitátorská flexibilita,
hravost, vtip, důmyslnost scénáristická, reprezentace ČSSR v obl.kulturní výměny v zahraničí,
čest.členství v amer.sv.loutkářů, dokument.snímky pro canad.tv. CBC), byl Miloš Kirschner.
Co se týká jazykových dovedností divadel.souboru, tak tento aspekt, který je stěžejním pro
profesionální a zdárnou reprezentaci loutkového divadla v zahraničí, (v USA, v Canadě =
podmínkou srozumitelného přednesu dialogů je dominance anglického a francouzského
jazyka), ten, ačkoliv, není brán na zřetel jako automaticky platný pro generaci, která neprošla
jazykovou výukou na střední škole, nebyl tiskem, v případě Kirschnerovy a Štáchové účasti na
EXPO67 v Canadě, poukázán jako překvapivý, úctyhodný. Jmenovitě nepadla zmínka ani o
uměleckých dovednostech Heleny Štáchové. Další tiskem připomenutou osobností byl
čsl.loutkář prof.Josef Skupa (kabaret.angaž., předvál a pováleč.světové úspěchy v lout.hraní,
vlastenectví v lout.hře,

celogenerač.směřování jeho tvorby, vznik loutek S+H, M+Ž,

rozhlas.aktivity, 40-ti letý vývoj jeho úspěšné uměl.čin.) V sledované době (1966-74) se D
S+H začalo vyhraňovat velice mohutným mediálním ukotvením – začalo ve větší míře natáčet
gramofonové1083 audio scénky1084 (pro čsl.1085 a něm.1086trh1087), dále vyprodukovalo 2 série

1083

Od.6.54.2. -Zlatý fond Supraphonu
Více o gramof.produkci J.Skupy a M.Kirschnera od. 6.36. Zlatá deska Supraphonu je udílená za více než milión prodaných
desek. Miloš Kirschner takovou desku převzal 25. dubna 1985 jako projev uznání za soustavnou vynikající uměleckou spolupráci.- GRYM,
Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.s.35-36
1085
Příloha č.24 - Z nahrávání LP desky – Hurvínkova strašidýlka - s Františkem Filipovským – Supraphon, 1978 – Cena dětského
diváka Skupovy Plzně - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN
978-80-251-2528-1.
1086
Divadlo S+H se honosí i četnou audio produkcí pro německý trh - Hurvineks Schneemann -1973 – MC -2002, a Hurvinek ,
Mánička und Herr Spejbl zum Geburstag -1974-CD-2002) - Amazon [online].[cit.2012-09-11]. Spejbl & Hurvínek - Hurvineks
Schneemann, 1 Cassette Hörkassette – 1. September 2002.Dostupné z WWW:<http://www.amazon.de/Spejbl-Hurvinek-HurvineksSchneemann-Cassette/dp/3898304337>. a
Amazon
[online].[cit.2012-09-11].
Hurvinek,
Manicka
und
Herr
Spejbl
zum
Geburtstag.Dostupné
z WWW:<http://www.amazon.de/Hurvinek-Manicka-Herr-Spejbl-Geburtstag/dp/B002TW1BP0>.
1084

1087

Pro německé příznivce postaviček byla roku 1970 vydána gramofonová deska – populární hry Spejbl und Hurvinek unter den
Kaferchen (Hurvínek mezi broučky – Skupa/Wenig) - Ebay [cit 2014-04-29].LP Spejbl & Hurvinek Hurvinek unter den Käferchen 1970
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velmi oblíbených, pravidelně představovaných, Večerníčkových příběhů S+H pro ČST,
namluvené do němec.jazyka a převedené na Dvd nosiče,1088 (72,73-4, r. L.Koutná), a také
vydalo knižní příběhy dřevěných hrdinů S+H1089 a jejich přítele Kašpárka, sesbírané příběhy
pro děti, F.Weniga a ilustr.J.Skupy, vyd.Záp.naklad.,r.1968.1090 Kromě všech těchto
mediálních záběrů, se divadlo projevilo bohatě umělecky, když zrealizovalo jednu z
nejslavnějších her dějin D S+H, do dnešní doby uváděnou,oceněnou Skupovou cenu 1091 za
nejlepš.div.počin (1970), inscenaci Dějiny kontra Spejbl1092 – Kneifel/Kirschner -70, která
byla historickým průvodcem po světov.dějinách lidstva, a je určena dospělému divákovi. Hra
byla pozitivně medializována -např.Janou Kuhnelovou (LD-71),1093 a násled.v 84.roce
zfilmována do televizní podoby Ivo Paukertem. Muzikálová horor story pro děti Spejbl v.
Dracula aneb přízrak z mansardy – H.Philippová -74, je také považována za jeden z
nejdůležitějších výstupů divadla za toto období, hr. je pravidelně v reprízách divadlem
zařazována do programu, a opět velice dobře evaluována tiskem – viz. M.I.KřovákLD/74.1094(Grym,P.,1988) Miloš Kirschner s Helenou Štáchovou se zasloužili i o popularitu
Divadla S+H v Evropě (NDR) a v zámoří (Indie, SAR=Egypt, 1095 Norsko, a nejvzdáleněji v
tomto období v USA, a Canadě.1096- to vše za r.1967) Právě dobová ideologie socialistické
signiert 8 Unterschriften.Dostupné z WWW:<http://www.ebay.ca/itm/LP-Spejbl-Hurvinek-Hurvinek-unter-den-Kaferchen-1970-signiert-8Unterschriften-/390655293218<.
1088
Tolik oblíbené Večerníčky se Spejblem a Hurvínkem v hlavní roli byly v novém tisíciletí namluveny Kirschnerem a Štáchovou
do německého jazyka a vydány na videokazetách a DVD nosičích ve 2-dílných setech. - Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka (1972) – (Wie
alles begann 1 a 2 - VHS -2003, DVD - 2004) a Znovu u Spejbla a Hurvínka (1974) – (Das leben ist schon 1 a 2 -VHS -2003, DVD -2004 )
Filmarena [cit 2014-04-29].Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka (DVD).Dostupné z WWW:<http://www.filmarena.cz/dvd-na-navsteve-uspejbla-a-hurvinka<.a Popron [online].[cit. 2014-06-13].Znovu u Spejbla a Hurvínka, 2 DVD pošetka.Dostupné z WWW:
<http://www.popron.cz/znovu-u-spejbla-a-hurvinka-2-dvd-posetka/s-377771/<.
1089
Knižně vyšla vyprávění Spejbla a Hurvínka pro děti před spaním – Hurvínkovy Večerníčky pro kluky i pro holčičky –
M.Kirschner/V.Straka – Západočeské nakladatelství, 1981 a 1986 - Antikvariát Bohumín [online].[cit.2012-09-11]. Hurvínkovy večerníčky
pro kluky i pro holčičky.Dostupné z WWW:<http://www.antikvariat-bohumin.cz/cz/knihy/pohadky-detske/2449-hurvinkovy-vecernickypro-kluky-i-pro-holcicky.html>.
1090
Antikvariát Bosorka [online].[cit.2012-09-11]. Wenig Frank- Veselá dobrodružství Kašpárka,Spejbla a Hurvínka.Dostupné
z WWW:<http://www.antikvariat-bosorka.cz/antikvariat-bosorka-cz/eshop/46-1-Detske-knihy-pohadky/0/5/505-Wenig-Frank-Veseladobrodruzstvi-Kasparka-Spejbla-a-Hurvinka>.
1091
Dějiny kontra Spejbl – (1970) - A.Kneifel - se staly historicky nejúspěšnějším recitálem H.Štáchové a M.Kirschnera. Hra byla
oceněna Skupovou cenou (1970) a patří do zlatého fondu D S+H. Humorně převyprávěné dějiny lidstva byly uvedeny v repríze r.1980 a
poté zfilmovány do televizní podoby (1984,r.Ivo Paukert) – Snímek zachycuje H.Štáchovou jako Kleopatru a M.Kirschnera jako Caesara v
předscénovém výstupu. - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
1092
Po několika reprízách tehdy neušla bdícím cenzorům a byla zakázána. Možná proto, že se v ní Spejbl snaží skeptického synka
přesvědčit o vyšším smyslu dějin, což se mu dost dobře nemůže podařit, jelikož dějiny se proti lidstvu i Spejblovi zákeřně spikly. ´Kultura.cz [online].[cit. 2014-05-03]. Divadlo Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW: <http://www.kultura.cz/profil/254-divadlo-spejbla-ahurvinka/<.
1093
GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s. s.31
1094
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.265
1095
Al-Džumgúríja (SAR-67) – „Vystoupení čsl.l.div. S+H potrvá ještě několik dnů. To však nestačí, aby všichni Káhiřané s nimi
mohli prožít krásné chvíle.“- KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s.
ISBN 978-80-251-2528-1. s.zadní přebal knihy
1096
Le Soleil (Canada -67) – „Okouzlení na první pohled..Toto staré umění plné espritu si žárlivě střeží jeho iluzi a udržuje si
neodolatelně mladé srdce.“ - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s.
ISBN 978-80-251-2528-1. s.zadní přebal knihy
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politiky, která vyústila ve vpád sovětských vojsk do Československa, okupace země tanky
r.1968, ve smyslu socialistické ochrany proti imperialistickému nepříteli, a s tímto aktem
spojená opatření, citovaná v moskevských protokolech,1097 mohly zapříčinit nevoli
čsl.vládních úřadů financovat transatlantickou cestu D S+H do Ameriky. Miloš Kirschner,
sice získal smlouvu k vybavení zájezdu, nicméně hostování na americkém kontinentě musel
celé zaplatit z vlastních příjmů.1098 Podpory od státu, ač vycestovával ve jménu propagace
vlasti, se mu nedostalo.1099 O kulturně politickém významu cesty do zemí, kde české
divadelní soubory příliš často nevystupují, se nehovořilo. O malém dobrodružství, které
nakonec dobře skončilo, se Miloš Kirschner svěřil v interview -„Amerika objevuje Spejbla a
Hurvínka“ Josefu Tragrovi.1100 (Divadelní noviny č.2/1967) (Grym,P.,1988) Právě v relaci s
věhlasem zahraničního, široce obepínajícího rázu, a z důvodu výše citovaných významných
milniků tohoto úseku let (1966-74), můžeme dobu působení divadla S+H označit za zlaté
období/éru rozkvětu jeho globálního dosahu a širokospektrální mediální působnosti, soudě
podle vděčných mediálních odezev, i na základě zrealizovaných divácky úspěšných, a dalších
do čsl.kulturní historie natrvalo zapsaných, uměleckých projektů.
Martin Klásek1101 (1973-souč.) absolvoval v dětské hře "Hurvínek mezi broučky" r.1974 jeho první herecký debut v postavách Spejbla a Hurvínka. Po několikaleté pauze začal
v roce 1982 s Milošem Kirschnerem pravidelně alternovat. Zprvu jen v dětském repertoáru,
později i v představeních pro dospělé. Když zdravotní1102 problémy omezily M. Kirschnerovi

1097

Ve dnech 23. až 26. srpna 1968 se uskutečnila v Moskvě československo-sovětská jednání, kterých se zúčastnili (viz. preambule
Komuniké čs-sovětského jednání v Moskvě ze d.27.8.1968).Toto setkání vedlo k násl.násilné okupaci ČSSR sovět.vojenskými silami.
Moskevské protokoly, které tento akt podnítily řešili např.otázku zabezpečení socialist.zemí vůči třídnímu nepříteli, a vůči zásahu
antisocialistického angloamerickému imperialismu. Viz. MP. b.9.- Je plná shoda v tom, že vývoj mezinárodní situace a zákeřná činnost
imperialismu, směřující proti míru a bezpečnosti národů, proti socialismu, vyvolávají nutnost dalšího upevnění a zvýšení efektivnosti
obranného systému Varšavské smlouvy, jakož i jiných vícestranných i dvoustranných orgánů i forem spolupráce socialistických zemí. Totalita [online].[cit. 2014-05-10].Protokol o jednání delegace ČSSR a SSSR. (Tzv.Moskevský protokol)Dostupné
z WWW:<http://www.totalita.cz/txt/txt_prot_mosk_1968.php<.
1098
Více o cestě D S+H – na EXPO67 - do Ameriky od.5.1.4.
1099
Z důvodu zamítnutí poskytnutí subvence souboru, muselo divadlo cestu uskutečnit na vlastní náklady jako soukromou cestu o 10
lidech. I přesto byla ze strany příslušných institucí vznesena otázka „jak chtějí soukromníci kompenzovat opotřebování šateček na
zapůjčených loutkách, které jsou majetkem magistrátu.“-KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno:
Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.39
1100
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.239
1101
Přílohač.24 - Martin Klásek - interpret Spejbla a Hurvínka (1974-současnost), od r. 1990 – šéf uměleckého.souboru. D S+H Český rozhlas [online].[cit.2013-06-14].Boj o Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW: <http://www.radio.cz/cz/rubrika/ocem/boj-o-spejbla-ahurvinka>.
1102
Od 70.let se Kirschnerův zdravotní stav zhoršoval, přidaly se oční potíže v důsledku těžké cukrovky, kterou trpěl. Co chvíli byl v rukou
lékařů, léčil se v lázních. Ve funkci ředitele působil i nadále, ale ostatní činnosti musel omezovat. Hlas Spejbla a Hurvínka postupně svěřil
jeho odchovanci, hlasově tvárnému Martinu Kláskovi. - ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - (1968-1989):
Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202 s. ISBN 978–80–7008–251–7. s.119
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namáhavé zahraniční cesty, pokračoval M. Klásek i v tradici cizojazyčných1103 verzí, neboť
divadlo od éry Miloše Kirschnera hrálo vždy v jazyce té země, kde právě hostovalo. Klásek
navazoval i na tradici autorské dílny divadla. V roce 1990 se Klásek stal uměleckým šéfem
divadla, a v roce 1996, po smrti Miloše Kirschnera, již třetím otcem hlavních protagonistů
divadla.1104(Kirschnerová,D.,2010) Hra v režii Karla Makonje byla krátce po premiéře
uvedena na Skupově Plzni, ale pro její staromódní patinu příliš nezaujala.1105 Porota ale
z jakéhosi šibalského rozmaru udělila Miloši Kirschnerovi právě v tomto ročníku individuální
cenu – „Za několik rolí“, stálo v diplomu.(Grym, P., 1988) Nováčci absolvovali křest
nastudováním představení „Broučků“ = Hurvínek mezi broučky - (Josef Skupa a Frank
Wenig), které se na scénu vracelo již popáté. V den premiéry 6. prosince 1974 se v předsálí
objevilo, stejně jako na jaře roku 1956, prohlášení1106 ředitele divadla. Tentokrát však Miloše
Kirschnera, který obecenstvu oznamoval, že se v roli Spejbla a Hurvínka představí nový1107
interpret.1108 (Kirschnerová, D., 2010) Hra byla dokonce natolik úspěšná, že se hrála po
dobu 10 let, a tak jejím reprízováním vysoce převýšila počet 1000 představení, počet
v loutkovém divadle opravdu ojedinělý. Hrála se až do roku 1985 i v němčině a
ruštině.1109(Grym, P., 1988) Jako další, dobovým normalizačním, denním masovým tiskem,
tentokrát úspěšné (+) recenzované inscenace,1110 můžeme jmenovat

děts.hr. Hurvínkova

1103

Příloha č.24 - Foto: Návrat z divadelního hostování v Japonsku, kam byli umělci pozváni opětovně – v roce 1978, 1980, 1982 a 1986 KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
1104

Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit 2013-09-03].V.I.P. Divadla Spejbla a Hurvínka – Martin Klásek. Dostupné
z WWW:<http://mujweb.cz/spejblhurvinek/cz/vip.html#klasek<. a KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách
osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.přední přebal knihy -Viz. Příloha č.24 - Martin Klásek interpret Spejbla a Hurvínka (1974-současnost), od r. 1990 – šéf uměleckého.souboru. D S+H - Český rozhlas [online].[cit.2013-06-14].Boj
o Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW: <http://www.radio.cz/cz/rubrika/ocem/boj-o-spejbla-a-hurvinka>.
1105
Ladislav Daneš podotkl, že možná mohl autor textu více zazářit vtipem, i přispět k pevnější kompozici představení. L.D.:„Někde
je znát, že dialog je jen pomocným můstkem mezi dvěma atraktivními scénami.“Ocenil ale špičkovou úroveň principálského obsazení, v němž
Miloš Kirschner s Helenou Štáchovou opět zvládli s podivuhodnou bravurou všechny role. (Grym, P., 1988) Dobrou práci odvedli i další
loutkoherci, vedle zkušených i nováčcci jako René Hájek a Martin Klásek. Jednotlivé postavy a „pohyblivé divy“, inspirované tradičními
figurkami z poutí a postupy starých loutkářů, byly prvořadými elementy večera. To vše pospojováno s přiměřenou dávkou fantazie i určitého
filozofického jadérka.“ (Ladislav Daneš, Lidová demokracie, 3.7.1974 –kráceno S.R.).-GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha:
Panorama, 1988. 363 s. s.266-267
1106
Prohlášení M.Kirschnera o alternaci rolí S+H novým interpretem M.Kláskem -viz.od.6.3.
1107
Jeho recenzi v Čs. loutkáři napsal dr. Miroslav Česal. Inscenaci jako celek novinář akceptoval, i když se mu zdála příliš pietní, a
Kláskův první pokus o Hurvínka se mu jevil jako pouhá reprodukce. Co vyzvedl, bylo Šulcovo a Kirschnerovo pedagogické působení na
mladší část souboru. Zapochyboval však nad textem hry, a to i tam, kde se nikdy sporný nejevil: dětské obecenstvo si prý nevědělo rady
s Faustem a nechápalo Hurvínkovo zmenšení, znázorněné postupným zvětšováním detailů na diapozitivech. - GRYM, Pavel. Klauni
v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.285 Česal vyslovil i podivení nad tím, jak tuto v podstatě agitační hru, naplněnou
didaktičností, děti nadšeně přijímaly: „Hurvínkovi je dovoleno poučovat, přičemž činí toto poučování stravitelným. Inu, co dokáže populární
komický hrdina!“ Česal didaktický záměr přitom častokrát ve hrách předešlých divadlu vyčítal. (dr.Miroslav Česal, Čsl.loutkář, č.3/1975 –
kráceno S.R.) -GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.284 -286
1108
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.44
1109
1110

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.284 a 286
Recenze na hr.D S+H zaobíraly v obd.let (1974-1989/90) největší prostor v mas.den.tisku viz.tabulka č.d. -příloha č.25
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strašidýlka-Kirschner/Grym -76. Počin divadla Hurvínkova strašidýlka1111 – Grym/Kirschner
byl pojat jako hravá moralita s poučením do každodenního života. Vodičsky a mluvičsky byla
hra bez kazu, což se u této populární scény stalo už pravidlem.1112 Dětské představení
Hurvínek a dvanáct měsíců – J.Středa bylo shledáno MF – 12/77 jako klasická, příjemně
působící hra, s ukázkami obyčejů a zvyků našich předků.1113 Na zajímavém scénickém řešení
hry Katastrofa v katastrofu O – Plachetka/Kirschner se podílel tým z hradeckého divadla
Drak – režisér J.Krofta, výtvarník P.Matásek a skladatel J.Vyšohlíd. M.Kirschner exceloval v
dvojroli S+H a dokázal jeho hereckou všestrannost i v úloze odhalovatele pomníku.
Katastrofa v katastru O byla na pražských jevištích ojedinělým a úspěšným pokusem o
ideovou, aktuální satiru.1114 Jako přínosnou byla vyzdvižena klaunská typologie – naivního
Spejbla a bystrého Hurvínka, Kroftův antiiluzivní styl hraní herce s loutkami, přičemž
Kirschner se Štáchovou odehráli rolí hned několik, a navíc v meziscénách hráli živě postavy
slavnostního řečníka a hostesky. Nicméně, v druhé polovině představení, hra ztratila na
adresnosti (dialogy) i satirickém náboji. Stínový taneční obraz, symbolizující odlištěnou
společnost, byl již nadbytečným prvkem. Zajímavý, nápaditý text hry se místy jevil jako
nehotový.1115 Jako vtipně napsaná inscenace s poutavým přehledem o osudech divadelních
osobností D S+H, provedená profesionálním způsobem, a s citlivými výkony v podání
Kirschnera, Štáchové, Šulce a Homoly, tak byla zrecenzována jinotajná historická hra V
Praze je blaze -Kirschner/Středa.1116 (Grym,P.,1988) V jeho herecké premiéře, ve hře O
fousatém Hurvínkovi1117 – Skupa/Wenig/Středa, obstál Martin Klásek výborně, a to i přesto,
že zejména Spejblův hlas zněl jinak, než jak, tomu bylo obecenstvo zvyklé.1118(Grym,P.,1990)
Mladá fronta Dnes -1990 se zaujetím okomentovala herecké dovednosti Heleny Štáchové,
která se představila divákům v inscenaci hostujícího režiséra z divadla Drak, Josefa Krofty 1111

Viz.Příl.24 - Na nahrávání audio reprodukcí se podílela řada známých osobností – Josef Větrovec, Gsbriela Vránová, Svatopluk
Beneš – Foto : Z nahrávání LP desky – Hurvínkova strašidýlka - s Františkem Filipovským – Supraphon, 1978 – Cena dětského diváka
Skupovy Plzně - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80251-25281112
J.K.L.: Hurvínkova strašidýlka. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 4.2.1977, roč.XXXIII, č.29, s.5-8.
ISSN 0323-1143.- kráceno S.R.
1113
H.P.: Katastrofa u protikožců. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.12.1977, roč.XXXIII, č.297 (10 341),
s. 4-8. ISSN 0323-1941.
1114
H.P.: Katastrofa u protikožců. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.12.1977, roč.XXXIII, č.297 (10 341),
s. 4-8. ISSN 0323-1941.
1115
F.K.: Spejbl a Hurvínek ve vesmíru. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 26.1.1978, roč.XXXIV, č.22, s. 58. ISSN 0323-1143.
1116
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 315
1117
Ke Skupovu výročí v r.1982 se na scénu ve Středově adaptaci vrátila klasická hra skupovského repertoáru O fousatém
Hurvínkovi; Hurvínka tu hrál Martin Klásek. – GRYM, Pavel.Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama,1988.363 s.
1118

GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.132
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Capocomico, v níž se Štáchová ukázala jako dobrá činoherní umělkyně. Capocomico bylo
první vlaštovkou, a okamžitou „perličkou“ mezi novým repertoárem v loutkářsky tradičním
divadle.1119 Záporné postavě ze hry Hurvínek na šikmé ploše-Fousek/Šimek, panu Flódovi,
bylo zdůrazněno, že sice jednal zlotřele, ale ne s logickým úsudkem. Kritika měla výhrady k
použití jazykových prostředků v představení, a nelíbila se jí též nedivadelnost
inscenace.1120(Grym,P.,1988) Nejnovější premiérou praž.D S+H se stala komedie P.Gryma
Pohádky pro Hurvínka. Vyprávění nemělo pevný dramatický tvar, bylo spíše sledem více i
méně zdařilých variací na klas.pohád.situace; někdy sympaticky akčních; jindy trochu
mnohomluvných. Nicméně, dětem od 4-12 let, poskytly Pohádky pro Hurvínka příjemně
nezávaznou podívanou.1121 Pohádky splňovaly kritéria aktuálního vyznění. Narozdíl od
dřívějška, byl Hurvínek ukázněnější, a tedy dramaticky pasivnější. Bylo otázkou, do jaké
míry, byl tento posun zásluhou mladého interpreta M.Kláska. Hlavní komediální účinek hry
plynul z užití jazyk.prostředků, z konfrontace jazyka dneš.dětí a jazyka (nepoměr.bohatšího),
jímž se vyjadřují klas.pohád.postavy. Fabule hry snesla více nápadů, alespoň takových, jakým
bylo svedení Otesánka a kouzelného stolečku do jedné scénky.1122 Premiéra pohádkové
komedie Frant.Nepila Hurvínek a drak1123 se uskutečnila v D S+H v pátek v Praze. Hra, která
se původně jmenovala Na řadě dr.Spejbl, se vrátila na scénu divadla po 20 letech, v
nastudování režiséra Jos.Henkeho. V hlav. rolích se alternovali nár.umělec M.Kirschner a
Martin Klásek.1124Kladných ohlasů na představení1125 D S+H bylo za obd.1974-90
zaznamenáno tiskem 6.,negativní 3.1126Pokud se jedná o pozitivně (+) konotované recenze, tak
jejich nejčastějším pisatelem byly křesťansko demokratická – konzervativní Lidová
demokracie a levicová socialistická Mladá fronta. Nejpravidelnější hodnotitelé inscenací byli
2x NN, 2x Jana Kuhnelová – JK, JKL, a 2x redaktor s iniciály HP. Nejvíce povšimnutým
1119

N.N.: Benefice pro(loutko)herečku.Mladá fronta Dnes. Praha: M a F a.s., 5.12.1990, roč.1, č. 82, s.4-8. ISSN 1210 – 1168.
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 320-321
1121
S.P.A.: Hurvínek á la Arabela. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),18.6.1985, roč. 41,
č.141, s.5-8. ISSN 0231-732X.
1122
F.K.: Hurvínek v říši pohádek.Lidová demokracie.Praha: Československá strana lidová, 10.7.1985, roč.XLI, č.160, s.5-8. ISSN
0323-1143.
1123
Recenze psaná v LD-6/88 vytkla hře Hurvínek a drak neobrazotvornost děje, nedostatek napětí a humoru. Ocenila jen Kláskovy
charakterist.rozmluvy taťuldy Spejbla a synka Hurvínka, které děti pobavily. Scény na zámku u rozmazlené princezny a u ženitbychtivého
tříhlav. draka byly zdlouhavé. Zklamáním byl rovněž mluvič.projev souboru. D S+H alias Divadlo satiry a humoru nesplnilo kritéria ukrytá
v jeho názvu.- D.V.: Spejbl a Hurvínek dětem. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 25.6.1988, roč. 44, č. 148, s.5-8.
ISSN 0323-1143.
1124
Z.A.: Premiéra pohádkové komedie. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 4.6.1988, roč. 68, č.130 (Právo lidu
ročník 91), s.2-8. ISSN 0032-6569.
1125
Viz. číselné údaje o záznamech novinových žánrů z číselné tabulky z přílohy č.25.
1126
Záporné postavě ze hry Hurvínek na šikmé ploše-Fousek/Šimek, panu Flódovi, bylo zdůrazněno, že sice jednal zlotřele, ale ne s
logickým úsudkem. Kritika měla výhrady k použití jazykových prostředků v představení, a nelíbila se jí též nedivadelnost inscenace. GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 320-321
1120
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tématem/osobností bylo v rámci publikovaných recenzí podmanivé herectví Heleny1127
Štáchové1128 a Miloše1129 Kirschnera.1130Na předních stránkách novin byly otištěny zprávy o
předání Řádu práce Miloši Kirschnerovi k jeho 60. narozeninám

za jeho angažovanou

činnost, podíl na výchově nejmladší generace, za přispívání k rozkvětu čsl.social.kultury.
Celkem o poctě udělené Kirschnerovi referovaly 4 masově, periodicky, vycházející deníky –
RP/871131, LD/871132, SS/871133 a MF/87.1134Tyto 4 oznamující zprávy byly sepsány 4
neznámými editory. Kromě RP, u všech 3 deníků, byla zpráva oznamující Kirschnerovu
honoraci, umístěna na 1.straně listů. Nejčastěji citovaná osoba na 1.straně deníků byla
postava Miloše Kirschnera – 3x zpráva, v relaci na udělení Řádu práce. Na přední straně
MF/871135 se čtenáři mohli dočíst o oslavě 30.výročí normalizace vztahů mezi ČSSR a
Japonskem. Na počest tohoto výročí jako dárek bylo souborem D S+H uvedeno pásmo
Kaleidoskop 86 – Kolektiv autorů, v japonském jazyce, pod záštitou pořadatelů – Japonského
výboru čsl.společnosti pro mezinárodní styky, a pod patronací D S+H.1136Dohromady byly
nalezeny 4 články/zprávy1137 v hlavě novin – 1.strana. Nejčastějším listem, který zachytil
významná dění okolo D S+H na přední straně novin, byla socialistická, levicově orientovaná
– MF-2x.1138 Nejběžněji byl pod článkem podepsán editor v anonymitě – NN – 3x. Všechny 4
zprávy vyzařovaly pozitivní tonalitu. Nejčastěji citovanou osobou na 1.straně novin byl Miloš
Kirschner – 3x,1139při příležitosti udílení Řádu práce, které jako vzácná událost, bylo

1127

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 315
N.N.: Benefice pro(loutko)herečku.Mladá fronta Dnes. Praha: M a F a.s., 5.12.1990, roč.1, č. 82, s.4-8. ISSN 1210 – 1168.
1129
H.P.: Katastrofa u protikožců. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.12.1977, roč.XXXIII, č.297 (10 341), s. 4-8.
ISSN 0323-1941.
1130
GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 315
1131
N.N.: Propůjčení Řádu práce.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,17.3.1987, roč.67, č.63 (Právo lidu ročník 90), s.2-8.
ISSN 0032-6569
1132
N.N.: Řád práce M.Kirschnerovi.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 17.3.1987, roč.43, č.83, s.1-8. ISSN 03231143.
1133
N.N.: Propůjčení Řádu práce.Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),17.3.1987, roč.43, č.63, s.1-8.
ISSN 0231-732X.
1134
N.N.: Řád práce M.Kirschnerovi.Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže, 17.3.1987, roč. 43, č.63, s.1-8. ISSN 03231941.
1128

1135

S.T.E.: S a H po japonsku. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže, 26.3.1987, roč. 43, č. 71 (13 199), s.1-8. ISSN
0323-1941.
1136
S.T.E.: S a H po japonsku. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže, 26.3.1987, roč. 43, č. 71 (13 199), s.1-8. ISSN
0323-1941.
1137
Viz. číselné údaje o záznamech nejčastějších novinových žánrů z číselné tabulky z přílohy č.25.
1138
S.T.E.: S a H po japonsku. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže, 26.3.1987, roč. 43, č. 71 (13 199), s.1-8. ISSN
0323-1941. N.N.: Řád práce M.Kirschnerovi.Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže, 17.3.1987, roč. 43, č.63, s.1-8. ISSN
0323-1941.
1139
N.N.: Řád práce M.Kirschnerovi.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 17.3.1987, roč.43, č.83, s.1-8. ISSN 03231143.,N.N.: Propůjčení Řádu práce.Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),17.3.1987, roč.43, č.63, s.1-8.
ISSN 0231-732X., N.N.: Řád práce M.Kirschnerovi.Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže, 17.3.1987, roč. 43, č.63, s.18. ISSN 0323-1941.
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zachyceno denními listy na 1.straně nejčastěji-3x.1140 Z (p)ohledu prestižní záležitosti pro
jednotlivé umělce, ale i celý soubor kolektivu herců D S+H, je dlužno připomenout
skutečnost, že členové souboru D S+H, byli ověnčeni za jejich zásluhy pro kulturní rozkvět
ČSSR, čestnými řády a tituly. Konkrétně, Miloši Kirschnerovi jich bylo uděleno hned
několik: v roce 1975 získal Kirschner titul zasloužilého1141 umělce, v roce 1980 mu byla
udělena Cena Jaroslava Průchy,1142o rok později roku 1981, byl ředitel D S+H vyznamenán
titulem1143 národního1144 umělce,1145 a posledně roku 1987 byl Kirschner honorován Řádem
práce.1146Kirschnerovo jméno bylo v souvislosti s čestnými tituly a řády v tisku zmíněno 4x
(nejvícekrát). Titulem zasloužilého umělce byli oceněni také vodičové loutek – Spejbla a
Hurvínka, Luboš Homola v roce 1984 za vodičství postavy Spejbla,1147 Bohuslav Šulc roku
1985 za vodičství figury Hurvínka.1148Nejvíce frekventovaným publicistickým žánrem,
otištěným v letech 1974-1990, byla zpráva1149 – 19x,1150nejběžněji od neznámého redaktora –
NN -16x. Nejrozsáhleji byly články publikovány křesťansko demokratickou konzervativní Lidovou demokracií -24x. 28x byl článek zabarven do pozitivna. Za neopomenutelné

1140

N.N.: Řád práce M.Kirschnerovi.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 17.3.1987, roč.43, č.83, s.1-8. ISSN 03231143.,N.N.: Propůjčení Řádu práce.Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),17.3.1987, roč.43, č.63, s.1-8.
ISSN 0231-732X., N.N.: Řád práce M.Kirschnerovi.Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže, 17.3.1987, roč. 43, č.63, s.18. ISSN 0323-1941.
1141
N.N.: Vyznamenání k 1.máji. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 30.4.1975, roč. 55, (Právo lidu ročník 78), č. 101, s. 28. ISSN 0032-6569.
1142
N.N.: Cena Jaroslava Průchy.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 18.10.1980, roč. 61, č. 247 (Právo lidu ročník 83),
s.2-8. ISSN 0032-6569. – K 50-ti letí D S+H,snahy pokrač.ve Skup.odkazu.
1143
Titul národ.umělce byl M.Kirschnerovi přiřknut za dlouhod.významn.a společ.angaž.čin. s S+H. Proměnil charakt.loutek ze zastaralé do
moderní podoby uvažování. -–N.N.: Čestné tituly a řády nejlepším -vyznamenání jednotlivců a kolektivu za vynikajicí výkony.Lidová
demokracie. Praha: Československá strana lidová,30.4.1981,roč.XXXVII,č.101,s.3-8. ISSN 0323-1143. a N.N.: Hold tvořivé práci –
propůjčení čestných titulů a řádů.Mladá fronta.Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,30.4.1981,roč.XXXVII,č.101 (11378),s.3-8.ISSN
0323-1941. Viz.příl.24 – M.Kirschner přebírá diplom národního umělce z rukou prezidenta ČSSR Gustáva Husáka, rok 1981 – GRYM,
Pavel.. Národní umělec Miloš Kirschner -60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka,1987.46 s.
1144
N.N.: Čestné tituly a řády nejlepším -vyznamenání jednotlivců a kolektivu za vynikajicí výkony.Lidová demokracie. Praha:
Československá strana lidová,30.4.1981,roč.XXXVII,č.101,s.3-8. ISSN 0323-1143. a N.N.: Hold tvořivé práci – propůjčení čestných titulů a
řádů.Mladá fronta.Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,30.4.1981,roč.XXXVII,č.101 (11378),s.3-8.ISSN 0323-1941. Viz.příl.24 –
M.Kirschner přebírá diplom národního umělce z rukou prezidenta ČSSR Gustáva Husáka, rok 1981 – GRYM, Pavel.. Národní umělec Miloš
Kirschner -60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka,1987.46 s.
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Viz.příloha č.24 - Miloš Kirschner - interpret Spejbla a Hurvínka (1953-1996), ředitel D S+H (1966-1996) – Dobový snímek – Spejbl a
Hurvínek blahopřejí jejich tatínkovi k titulu národního umělce, rok 1981 - Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi
do roku 1990. a Miloš Kirschner přebírá diplom národního umělce z rukou prezidenta ČSSR Gustava Husáka, rok 1981- GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.
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N.N.: Propůjčení Řádu práce.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,17.3.1987, roč.67, č.63 (Právo lidu ročník 90), s.2-8.
ISSN 0032-6569., N.N.: Řád práce M.Kirschnerovi.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 17.3.1987, roč.43, č.83, s.1-8.
ISSN 0323-1143.,N.N.: Propůjčení Řádu práce.Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),17.3.1987, roč.43,
č.63, s.1-8. ISSN 0231-732X., N.N.: Řád práce M.Kirschnerovi.Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže, 17.3.1987, roč.
43, č.63, s.1-8. ISSN 0323-1941.
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N.N.: Noví zasloužilí umělci.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,8.51984, roč.64, č.108 ( Právo lidu ročník 87), s.5-8.
ISSN 0032-6569.
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N.N.: Noví zasloužilí umělci.Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ,9.5.1985, roč.65, č.108 ( Právo lidu ročník 88), s.8-8.
ISSN 0032-6569.
1149
Viz. číselné údaje o záznamech nejčastějších novinových žánrů z číselné tabulky z přílohy č.25.
1150
Viz.tabulka číselných hodnot a publik.public.žánrů – příloha č.25
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považoval socialistický tisk připomenout si různá výročí, tj. otiskl buďto blahopřejné věty
v podobě gratulací, nebo zavzpomínal na již zesnulou osobnost, jejíž kulturně-společenské
zásluhy si čtenáři mohli uvědomit přečtením vzpomínkových medailónu na tu onu dotyčnou
odešlou osobu. V březnu roku (1977) se noviny zmiňovaly k jubileu, a to k dovršeným 50.
narozeninám Miloše Kirschnera. Její gratulaci otiskla jak Lidová demokracie,1151 tak také
Mladá fronta.1152 V článku Mladé fronty se psalo, že tajemník ÚV KSČ J. Havlín zaslal
blahopřejný dopis zasloužilému umělci M. Kirschnerovi, řediteli Divadla Spejbla a Hurvínka,
k jeho 50. narozeninám. V dopise poděkoval umělci za mnohaletou záslužnou práci,1153
kterou získává populárním loutkovým postavám nové generace příznivců a našemu
divadelnictví obdiv doma i v zahraničí. Vyzdvihl také Kirschnerovu aktivní práci ve Svazu
českých dramatických umělců.1154 V březnu 1982 M.Kirschner oslavil 55.narozeniny, o
nichž dala znát Mladá fronta, která pochválila Kirschnera, že dal nový náboj úspěšným
tradicím, čehož důkazem byla celá řada úspěšných zahraničních cest/vystoupení.1155Ke
Kirschnerovým 60.narozeninám Pavel Grym publikoval v LD/87 fejeton1156 k životu
M.Kirschnera, v němž bilancoval Kirschnerovy úspěchy v rámci jeho lout.profesní cesty,
zdůraznil proměny typů loutek S+H, a vyzdvihl jazykové umění/talent, které zajistilo
Kirschnerovi pozornost diváků celosvětově.1157 Miloš Kirschner zajistil kontinuitu existence
S+H, aktualizováním jejich projevu /humoru, do moderního pohádkového příběhu, který byl
schopen šířit po celém světě.1158K 60.narozeninám loutkového umělce, Vlad.Hrouda1159 za
RP – 3/87, otiskl kritiku listu Oberhessische Presse -3/70. V těchto končinách považovali
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K.R.: Padesátka Miloše Kirschnera. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 16.3.1977, roč. XXXIII, č. 63, s.5-8.
ISSN 0323-1143.
1152
N.N.: Poděkování umělci. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,17.3.1977, roč.XXXIII, č.64 (10 108), s. 2-8. ISSN
0323-1941
1153
V článku bylo též možno nahléd.do Kirschn.dětství na jeho vztah k div., po otci, kt.byl ochotníkem. V D S+H vykonával hned několik
funkcí –multiprofesní záb.- byl scénárist.,dramaturg.,režis.pedagog,a manažer. S+H si získali slávu ve 25 zem.4 kontin., a promluv.díky
Kirschner.14 jazyk.,v r.75 získ.titul zaslouž.um., pracov.pro div.,rozhl.,tv., a natáčel gramof.des., 10 let byl uměl. ved. D S+H, od úmrtí J.S.
r.1957.- K.R.: Padesátka Miloše Kirschnera. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 16.3.1977, roč. XXXIII, č. 63, s.5-8.
ISSN 0323-1143.a N.N.: Poděkování umělci. Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,17.3.1977, roč.XXXIII, č.64 (10 108),
s. 2-8. ISSN 0323-1941
1154
Svaz českých dramatických umělců –SČDU- dobrovolná výběrová organizace divadelních, rozhlasových a televizních umělců
a divadelních vědců; založeno na jaře roku 1971, sídlo v Praze, předsedkyně Jiřina Švorcová. - JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému:
příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech.1.vyd.Praha: Academia, 2010. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8.s.106
1155
J.D.: Miloš Kirschner -55.Mladá fronta.Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.3.1982, roč. XXXVIII, č.63 (11 649), s.4-8. ISSN
0323-1941.
1156
P.G.: Život plný loutek.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová,14.3.1987, roč.43, č.81, s.5-8. ISSN 0323-1143.
1157
P.G.: Život plný loutek.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová,14.3.1987, roč.43, č.81, s.5-8. ISSN 0323-1143.
1158
TOMKOVÁ, Marie.: Skupův pokračovatel.Mladá fronta.Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,14.3.1987, roč.43, č.61, s.6-10. ISSN
0323-1941.
1159
HROUDA, Vladimír.: Skupův pokračovatel-K životnímu jubileu národního umělce Miloše Kirschnera.Rudé právo. Praha: Orgán
Ústředního výboru KSČ,16.3.1987, roč.67, č.62 (Právo lidu ročník 90), s.5-8. ISSN 0032-6569. - (Oberhessische Presse, 27.3.1970)
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M.Kirschnera, pokračovatele J.Skupy, za vynikajícího interpreta S+H.1160Při životním jubileu
Kirschnera se nechalo/dalo číst též Svobodné slovo – 3/87. Jako herec, autor, dramaturg,
ředitel divadla a režisér rozvinul výraz obou oblíbených loutek a změnil je do dnešní podoby.
Našemu loutkoherectví dal přitom pečeť vysoké profesionality.1161 Stručný medailonek SS1/77 připomněl Skupovy divadelní počátky a jeho šířící se odkaz do budoucna: „Zítra tomu
bude dvacet let, co ztratili odchodem národního umělce Josefa Skupy jeho Spejbl a Hurvínek
jejich laskavého tátu. Profesor Skupa...vyrostl v pokrokovém uměleckém ovzduší Plzně,
spolupracovník Divadla feriálních osad a tvůrce revolučního Kašpárka, výrazně zapsán do
kulturní historie západočeské metropole. Až Spejbl a Hurvínek si však jejich neodolatelným
kouzlem podmanili doslova celý svět, v němž už několik desetiletí šíří slávu českého
loutkářství.“1162 K 90.výročí Skupova narození – 1/82 byla uvedena aktualizovaná verze hry
O fousatém Hurvínkovi1163 – Skupa/Wenig/Středa -3/82. Režisér J.Středa hru oprostil od
dobových1164 reálií a od sentimentu.1165Za herecké provedení rolí S+H byl pochválen Martin
Klásek- VP-82.

1166

(Kirschnerová, D.,2010)(Grym,P.,1990) (r. Večerní Praha 1.4.1982, o

premiéře hry O fousatém Hurvínkovi, uvedené v březnu 1982 k nedožitým 90. narozeninám
prof. Skupy.) (Grym,P.,1990) Pozoruhodný Skupův život byl připomenut rovněž tiskem, kdy
v den Skupových nedožitých 90. narozenin – 16. ledna 1982, byly publikovány články
ve Svobodném slovu Jindřichem Rosendorfem, a v Rudém právu Milošem Kirschnerem,
rekapitulující Skupova význačná stádia jeho dlouholeté loutkářské životní dráhy. 1167V 1/87 –
se slavila 2 výročí, týkající se památky na Josefa Skupu. Bylo tomu 30 let od Skupova úmrtí a
95 let od jeho narození. Svobodné slovo přišlo se vzpomínkovou notickou, která upomínala na
1160

HROUDA, Vladimír.: Skupův pokračovatel-K životnímu jubileu národního umělce Miloše Kirschnera.Rudé právo. Praha: Orgán
Ústředního výboru KSČ,16.3.1987, roč.67, č.62 (Právo lidu ročník 90), s.5-8. ISSN 0032-6569. - (Oberhessische Presse, 27.3.1970)
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Z.Č.: Jubileum loutkáře.Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich),17.3.1987, roč.43, č.63, s.5-8. ISSN
0231-732X. - kráceno S.R.
1162
A.B.: Neoznačeno. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich), 7.1.1977, roč. XXXIII, č. 5, s. 5-8. ISSN
0231-732X.- kráceno S.R.
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Viz. příloha č. 24-obr. Ke Skupovu výročí v r.1982 se na scénu ve Středově adaptaci vrátila klasická hra skupovského repertoáru O
fousatém Hurvínkovi; Hurvínka tu hrál Martin Klásek. - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
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Potichu vyklidila pozice paní Drbálková, místo metařova čarování odsoudily Hurvínka poškozené věci, a Hurvínek se musel z jeho
provinění vykoupit aktivním činem, ne už s přispěním obecenstva. Na Hurvínka si postěžovaly věci, které poškodil jeho vandalstvím, /např.
slečny z reklamy, kterým přimaloval knír/. -GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 318 a
KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Otázky k DP Spejbl a Hurvínek [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 24. února 2013 21:13 [cit.
2014-04-20]. Osobní komunikace.
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GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s. 318
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KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
s.50 a GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.s.132
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KIRSCHNER, Miloš.: Český loutkář – vzpomínka k nedožitým devadesátinám národního umělce Josefa Skupy.Rudé právo. Praha:
Orgán Ústředního výboru KSČ,16.1.1982, roč. 62, č.13 (Právo lidu ročník 85), s.5-8. ISSN 0032-6569.
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osobnost J.Skupy, coby loutkářské legendy, která vynesla čsl.loutkářství na vysokou
úroveň.1168 Mladá fronta publikovala nostalgický titulek, který zněl ´S+H vzpomínají´. Pro
jeho všestranný um byl Josef Skupa osobností výjimečnou. Tuto výjimečnost dával do služeb
jeho lásce největší – loutkovému divadlu a Spejblovi s Hurvínkem, loutkám, jež díky němu
zná snad celý svět.1169 Krátce po oslavách Skupových nedožitých narozenin, scénárista
divadla Pavel Grym uveřejnil v deníku Lidová demokracie fejeton, sledující Skupovo dětství,
dospívání, a celkově zrod a vývoj jeho záliby v loutkářském řemeslu.1170
V 3/87 uběhlo 50 let od premiéry inscenace Hurvínek mezi broučky1171 – Skupa/Wenig. Hra
byla hrána v 5 nastudováních již 1300x. Byla hrána i v němčině a ruštině, a byla nahrána na
desky v německém jazyce. Při obnovené premiéře dialogy S+H hlasově připodobnil Martin
Klásek.- v 5/87.1172V 6/88 se konala repríza pohádkové komedie F.Nepila Hurvínek a drak1173
(pův.n. Na řadě Dr. Spejbl). Hru po 20 letech zrežíroval J.Henke, a role S+H nastudoval
Martin Klásek v alternaci s Milošem Kirschnerem. Scény na zámku u rozmazlené princezny a
jejího komorníka nebo u ženitbychtivého tříhlavého draka byly zdlouhavé, těžkopádné.
Zklamáním byl rovněž mluvičský projev souboru.

1174

V roce 1980 dovršilo D S+H 50.výročí

existence, jak o události informovalo SS-8/80.1175Redaktor Jindřich Rosendorf okomentoval
reminiscentně vznik figur S+H ve 20.letech, založení 1.profesionálního loutkového divadla,
známého jako Plzeňské loutkové divadélko prof.J.Skupy ve 30.letech. Popsal Skupův profesní
vývoj, jeho multi profesní záběr/talent, kterým loutkářský artista prošel, a kterým si zajistil
světové renomé (v Evropě) jeho loutek. Rosendorf též připomněl Skupovo jmenování
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P.G.: Odkaz Josefa Skupy.Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich), 8.1.1987, roč.43, č.6, s.5-8. ISSN
0231-732X.
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M.A.T.: S+H vzpomínají.Mladá fronta. Praha: Ústřední svaz socialistické mládeže,16.1.1987, roč.XLIII, č.12 (13 140), s.4-8. ISSN
0323-1941.
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GRYM,Pavel.: Dárce radosti a optimismu.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová, 20.1.1987, roč.XLIII, č.15, s.4-8.
ISSN 0323-1143.
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Příloha č.24 - Scéna – Hurvínek vyvolává ducha – výjev z historicky nejúspěšnější hry historie D S+H (Hurvínek se učí
čarovat/Hurvínek mezi broučky – 1937, 1946,1954,1964,1974,1987) – Josef Skupa/Frank Wenig - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a
Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
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G.M.: Broučci po padesáti letech.Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová 13.5.1987, roč.XLIII, č.109, s.5-8. ISSN
0323-1143.
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Protože byla hra napsána s jemným nonsens humorem typickým pro autora, dočkala se i gramofonové nahrávky. V Supraphonu se
v režii Jiřího Šrámka stali spoluhráči Spejbla a Hurvínka herci zvučných jmen, jakými byli Svatopluk Beneš, Vlastimil Brodský, Vladimír
Hrubý, Rudolf Hrušínský a František Hanus. I tato nahrávka měla velký úspěch, byla zařazena do zlatého fondu Supraphonu, a v roce 2004
vyšla jako jedna z archivních nahrávek reediční řady na nosičích CD. Hra se dočkala rovněž rozhlasového zpracování v režii Josefa
Henkeho.- KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.53
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Z.A.: Premiéra pohádkové komedie. Rudé právo. Praha: Orgán Ústředního výboru KSČ, 4.6.1988, roč. 68, č.130 (Právo lidu ročník 91),
s.2-8. ISSN 0032-6569.
1175
ROSENDORF, Jindřich.: Tvůrce a jeho loutky. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich), 23.8.1980,
roč.36, č.199, s.11-16. ISSN 0231-732X.

237

národním umělcem (48), a taktéž vyzdvihl Skupovy altruistické tendence – pomáhat vždy
v boji proti bezpráví.1176Nejvíce citovanou osobou v období let 1974-90 denním masovým
tiskem byl Miloš Kirschner, a to celkem ve 27 případech. Nejčastěji žurnalisty probíraným
námětem byly recenze inscenací D S+H – 17x, v nichž nejvíce figurovalo jméno Martina
Kláska, dohromady 5x. - ve hrách – To je něco pro Hurvínka !1177 (74´), O fousatém
Hurvínkovi1178 (82´), Hurvínek a Přeslička1179 (84´),1180 Pohádky pro Hurvínka1181
(85´),1182Hurvínek a drak1183 (Na řadě Dr.Spejbl) – (88´). I přes menší či větší výhrady
kritiků, Martin Klásek v mluvičských rolích S+H obstál. Jako hodnověrný následovník Miloše
Kirschnera, prokázal jeho imitátorský talent/schopnosti, čímž se měl možnost stát již třetím
pokračovatelem generace interpretů Spejbla s Hurvínkem.
Berlínské vydavatelství Henscheverlag publikovalo soubor divadelních textů dialogů otce a
syna v němčině, poprvé v roce 1975,Berlin, NSR – V knize jsou obsaženy ukázky z novodobé
tvorby Divadla S+H, autoři – M.Kirschner a P.Grym.1184

Slavná dvojice byla též součástí

tzv. estrádové zábavy, v rámci níž bavila neotřelými gagy přítomné hosty i televizní diváky
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ROSENDORF, Jindřich.: Tvůrce a jeho loutky. Svobodné slovo. Praha: Československá strana socialistická (Melantrich), 23.8.1980,
roč.36, č.199, s.11-16. ISSN 0231-732X.
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divy“, inspirované tradičními figurkami z poutí a postupy starých loutkářů, byly prvořadými elementy večera. To vše pospojováno
s přiměřenou dávkou fantazie i určitého filozofického jadérka.“ (Ladislav Daneš, Lidová demokracie, 3.7.1974 –kráceno S.R.) - GRYM,
Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s. s.266-267
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Šlo o vcelku tradiční představení; zmínku si zasloužila příjemná hudba Miroslava Pokorného,Martin Klásek, který Spejblovi i
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1182

Hru nastudoval po období zdravotních potíží opět Miloš Kirschner a pro potřeby alternace i Martin Klásek, který opět potvrdil herecký
růst v obou rolích. Hra se dodnes těší velké oblibě, (2010), a má na jeho kontě ke 300 reprízám. - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a
Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.51
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charakteristických rozmluv, které děti pobaví. - D.V.: Spejbl a Hurvínek dětem. Lidová demokracie. Praha: Československá strana lidová,
25.6.1988, roč. 44, č. 148, s.5-8. ISSN 0323-1143.
1184
Příloha č.24 - Buchfreund [online].[cit.2013-05-13]. Spejbl und Hurvinek Texte.Dostupné z WWW:<http://www.buchfreund.de/Spejblund-Hurv-nek-Texte-Spejbl-und-Hurvinek-Texte-ausgewaehlt-und-herausgegeben-von-und-Pavel-Grym-Mit-einem-Vorwort-von-PavelGrym-Uebers-Vera-Labsk%C3%A1-Fotogr-Vladim-r-Sirucek-Dialog-Kirschner-Milos-un,47205274-buch<.
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– Snímek z tradičních Silvestrů Československé televize – Scénka – Nad dopisy diváků –
Šéfredaktor čehokoliv – rok 1977.1185
V galaprogramu Z Prahy až do Monte Carla, který byl určen hostům mezinárodního
televizního festivalu v Monaku (1980), hrála cimbálová kapela živým tanečníkům. Na pořadu
se podílel1186 celý soubor D S+H.1187(Grym,P.,1988) Knižně vyšla vyprávění Spejbla a
Hurvínka pro děti před spaním – Hurvínkovy Večerníčky pro kluky i pro holčičky –
M.Kirschner/V.Straka – Západočeské nakladatelství, 1981 a 1986.1188 V 1/82 byla ČST
reprízována série prvních 13-ti dílných1189 Večerníčků.1190 (Kirschnerová,D.,2010)
Díky Kirschnerově

a Štáchové jazykovému nadání mohli oba herci velice často

vystupovat v zahraničí,1191 kde hry Spejbla a Hurvínka uváděli v místní řeči té oné země.
Cizích jazyků se za jejich divadelní profesní realizaci naučili až 16, navštívili desítky států
na 4 kontinentech.1192 V 10/82 – byl natočen pořad Zadáno pro Karla Gotta,1193 pořad, který
byl určen k vánočnímu vysílání ČST, a kde S+H figurovali jako hostitelé popového zpěváka.
Dějiny kontra Spejbl1194 – (1970) - A.Kneifel - se staly historicky nejúspěšnějším recitálem
H.Štáchové a M.Kirschnera. Hra byla oceněna Skupovou cenou (1970) a patří do zlatého
fondu D S+H. Humorně převyprávěné dějiny lidstva byly uvedeny v repríze r.1980 a poté
1185

Youtube [cit 2013-02-11].Silvestr 1977 Hurvínek a Spejbl – Nad dopisy diváků -parodie. Dostupné
z WWW:<https://www.youtube.com/watch?v=ykYQ6LKWmRg<.
1186
Pořad z Prahy až do Monte Carla H.Štáchová a M.Kirschner moderovali ve francouzštině. - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a
Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.49
1187
Viz. obr.příloha č.24 - GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
1188
Příloha č.24 - Antikvariát Bohumín [online].[cit.2012-09-11]. Hurvínkovy večerníčky pro kluky i pro holčičky.Dostupné
z WWW:<http://www.antikvariat-bohumin.cz/cz/knihy/pohadky-detske/2449-hurvinkovy-vecernicky-pro-kluky-i-pro-holcicky.html>.
1189
Příloha č.24 obr. - Tolik oblíbené Večerníčky se Spejblem a Hurvínkem v hlavní roli byly v novém tisíciletí namluveny Kirschnerem a
Štáchovou do německého jazyka a vydány na videokazetách a DVD nosičích ve 2-dílných setech. - Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka (1972)
– (Wie alles begann 1 a 2 - VHS -2003, DVD - 2004) a Znovu u Spejbla a Hurvínka (1974) – (Das leben ist schon 1 a 2 -VHS -2003, DVD 2004 ) - Filmarena [cit 2014-04-29].Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka (DVD).Dostupné z WWW:<http://www.filmarena.cz/dvd-nanavsteve-u-spejbla-a-hurvinka<.a Popron [online].[cit. 2014-06-13].Znovu u Spejbla a Hurvínka, 2 DVD pošetka.Dostupné z WWW:
<http://www.popron.cz/znovu-u-spejbla-a-hurvinka-2-dvd-posetka/s-377771/<.
1190

Příloha č.24 - Fotografie z natáčení série 13-ti dílného černobílého Večerníčku pro ČST v režii Libuše Koutné – Na návštěvě u Spejbla
a Hurvínka (1972), scénář M.Kirschner,J.Kubíček – Podoba tehdejší loutky Máničky - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na
nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
1191

Příloha č.24 -Foto: Návrat z divadelního hostování v Japonsku, kam byli umělci pozváni opětovně – v roce 1978, 1980, 1982 a 1986. KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.
1192

Příloha č.24 obr. Manželé Kirschnerovi a program ze zájezdu do Japonska - Sdružení profesionálních loutkářů [online].[cit. 2013-0211]. Manželé Kirschnerovi. Dostupné z WWW: <http://www.profiloutkari.org/?q=node/267>.
1193

Příloha č.24 - Zadáno pro Karla Gotta – fotografie – Mánička zpívá s Karlem Gottem hit Zítra stromek zazáří, 1982 - Youtube [cit
2013-02-11].Karel
Gott
&
Helena
Štáchová
(Mánička)
Zítra
stromek
zazáří
(1982).
Dostupné
z WWW:<https://www.youtube.com/watch?v=HeToM2-rTZ0<.
1194

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s
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zfilmovány do televizní podoby (1984,r.Ivo Paukert) – Snímek zachycuje H.Štáchovou jako
Kleopatru a M.Kirschnera jako Caesara v předscénovém výstupu1195. (Grym,P.,1988)
Gramofonová

produkce

Kirschnera

a

Štáchové

(S+H)

měla

obrovskou

prodejnost/oblíbenost, takovou, že roku 1985 získali Zlatou desku Supraphonu za milion
prodaných desek. - Foto: LP – Abeceda slušného chování – Kirschner /Straka - 1984 a MC
/CD– Hurvínek trochu zlobí – Kirschner/Straka - ( z r.1969 a 1978/vyd.1996/2002).1196
Divadlo S+H se honosí i četnou audio produkcí pro německý trh1197 - Hurvineks Schneemann
-1973 – MC -2002, a Hurvinek , Mánička und Herr Spejbl zum Geburstag -1974-CD2002).1198

V 4/86 byl reprízován 13-ti epizodní barevný Večerníček – Znovu u S+H –

Barchánek, Grym, Kirschner a Straka.1199
Josef Henke byl autorem hry pro děti – Hurvínek mezi loutkami aneb frajšpás čili
komedie pro malé i velké diváky s figurami ze starých loutkářských her - (29.9.1989). Během
pravidelného podzimního turné po Německu a Švýcarsku absolvoval Martin Klásek jeho
cizojazyčný debut v interpretaci S+H. Miloš Kirschner se kvůli onemocnění očí1200 nemohl
turné zúčastnit. Martin Klásek tak byl postaven před dosti náročný úkol, neboť zásluhou
Kirschnera si Spejbl s Hurvínkem získali v německy mluvících zemích značnou popularitu.

1195

GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s
Příloha č.24 - E-trafika antikvariát [cit 2014-04-29].LP Abeceda slušného chování, 2album, Miloš Kirschner, Vladimír Straka,
1983Dostupné z WWW:<http://www.e-trafika.cz/trafika/eshop/13-1-LP-Gramodesky-Antikvariat/1415-2-Spejbl-a-Hurvinek/5/17914-LPAbeceda-slusneho-chovani-2album-Milos-Kirschner-Vladimir-Straka-1983<.
Zdroj: Aukro [online].[cit.2013-05-13]. 8 x Kazeta: SPEJBL A HURVÍNEK .Dostupné z WWW:<http://archiv.aukro.cz/8-x-kazeta-spejbla-hurvinek--i3158305925>.
1196

1197

Příloha č.24 - Foto: LP - Spejbls Urlaub mit Hurvinek (Spejblova dovolená s Hurvínkem) - Miloš Kirschner /Vladimír Straka – 1982,
Supraphon - Ebay [cit 2014-04-29].LP Spejbl & Hurvinek - SPEJBLS URLAUB MIT HURVINEK Supraphon.Dostupné
z WWW:<http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/lp-spejbl-hurvinek-spejbls-urlaub-mit-hurvinek-supraphon/158297449-75-3849<.
1198

Amazon [online].[cit.2012-09-11]. Spejbl & Hurvínek - Hurvineks Schneemann, 1 Cassette Hörkassette – 1. September 2002.Dostupné
z WWW:<http://www.amazon.de/Spejbl-Hurvinek-Hurvineks-Schneemann-Cassette/dp/3898304337>. a Amazon [online].[cit.2012-09-11].
Hurvinek, Manicka und Herr Spejbl zum Geburtstag.Dostupné z WWW:<http://www.amazon.de/Hurvinek-Manicka-Herr-SpejblGeburtstag/dp/B002TW1BP0>.
1199

Příloha č.24 - Režisérka L.Koutná natočila v roce 1974 další epizody Večerníčků, nyní již v barvě – Znovu u Spejbla a Hurvínka, scénář
M.Kirschner, V. Straka, J.Barchánek a P.Grym – Foto zachycuje další podobu Máničky, která byla speciálně pro sérii TV pohádek,
vyrobena s blond vlasami.- Československá filmová databáze [online].[cit.2014-03-28].Znovu u Spejbla a Hurvínka.Dostupné
z WWW:<http://www.csfd.cz/film/230271-znovu-u-spejbla-a-hurvinka/galerie/?type=1>.
1200
Od 70.let se Kirschnerův zdravotní stav zhoršoval, přidaly se oční potíže v důsledku těžké cukrovky, kterou trpěl. Co chvíli byl
v rukou lékařů, léčil se v lázních. Ve funkci ředitele působil i nadále, ale ostatní činnosti musel omezovat. Hlas Spejbla a Hurvínka postupně
svěřil jeho odchovanci, hlasově tvárnému Martinu Kláskovi. - ČERNÝ, František. Divadlo v bariérách normalizace - (1968-1989):
Vzpomínky.1.vyd.Praha: Divadelní ústav v Praze, 2008. 202 s. ISBN 978–80–7008–251–7. s.119
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Zahajovací představení však bylo odehráno ve vyprodaném sále Městského divadla Fürth
nedaleko Norimberku. A Martin Klásek uspěl, (a nejen tehdy).1201 (Kirschnerová,D.,2010)
Jako vrcholné období umělecké tvorby, i doba největšího rozsahu mediálního zásahu
(pokrytí) tiskovými zprávami, se dá nazvat doba mezi léty 1974-1990. Divadlo Spejbla a
Hurvínka slavilo výsostné úspěchy ve vlasti i za hranicemi domoviny. Pokud se jedná o
divadelní tvorbu, divadlo představilo reprízu hry Hurvínek mezi broučky –Skupa/Wenig –
12/74, v níž v rolích S+H se alternovali Martin Klásek s Milošem Kirschnerem.
Hra byla natolik zajímavá, že se dočkala 1000. reprízování, a stala se mega úspěšnou
inscenací, součástí zlatého fondu D S+H. Hra byla uváděna v rámci divadelního repertoáru po
dobu 10 let, až do r.1985, též v německém a ruském jazyce.
Na půdě divadla došlo k dramaturgickému zařazení několika nových inscenací, které
byly kvitovány čsl.masovým tiskem jako povšimnutíhodné. Jednalo se o těchto 6 her:
Hurvínkova strašidýlka-76, Hurvínek a dvanáct měsíců-77, Katastrofa v katastru O-77,V
Praze je blaze-81, O fousatém Hurvínkovi-82, a Capocomico-90. Byla to doba, kdy D S+H
vyjíždělo na zahraniční zájezdy na základě opakovaného entuziastického pozvání japonských
pořadatelů, viz. turné do Japonska, (celkem 4x v údobí mapovaných let (1974-90), v r. 1978,
1980, 1982, a v r.1986.) K 60.narozeninám loutkového umělce, Vlad.Hrouda1202 za RP –
3/87, otiskl kritiku listu Oberhessische Presse -3/70. V těchto končinách považovali
M.Kirschnera, pokračovatele J.Skupy, za vynikajícího interpreta S+H.1203
Suma sumárum, Kirschner byl v tomto období oceněn hned několika oceněními za
jeho loutkářskou profesionální činnost - (titulem zasloužilého umělce-75, Cenou Jaroslava
Průchy-80, titulem národního umělce - 81 a Řádem práce-87),což se promítlo jako velké
události tiskem. Vyzdvižena byla také Kirschnerova aktivní práce ve Svazu českých
dramatických umělců.1204

1201

KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-2512528-1. s.53
1202
HROUDA, Vladimír.: Skupův pokračovatel-K životnímu jubileu národního umělce Miloše Kirschnera.Rudé právo. Praha: Orgán
Ústředního výboru KSČ,16.3.1987, roč.67, č.62 (Právo lidu ročník 90), s.5-8. ISSN 0032-6569. - (Oberhessische Presse, 27.3.1970)
1203

HROUDA, Vladimír.: Skupův pokračovatel-K životnímu jubileu národního umělce Miloše Kirschnera.Rudé právo. Praha: Orgán
Ústředního výboru KSČ,16.3.1987, roč.67, č.62 (Právo lidu ročník 90), s.5-8. ISSN 0032-6569. - (Oberhessische Presse, 27.3.1970)
1204

Svaz českých dramatických umělců –SČDU- dobrovolná výběrová organizace divadelních, rozhlasových a televizních umělců
a divadelních vědců; založeno na jaře roku 1971, sídlo v Praze, předsedkyně Jiřina Švorcová. - JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním sytému:
příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech.1.vyd.Praha: Academia, 2010. 679 s. ISBN 978-80-200-1720-8.s.106
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Navíc kromě hraní na divadelních prknech se D S+H profilovalo bohatou knižní,
televizní a gramofonovou tvorbou. Za giganticky obří prodej desek získalo divadlo Zlatou
desku Supraphonu – 1985, za 1 milion prodaných audio nosičů (LP,MC, a CD), z níž část
byla distribuována též na německý trh. Do širokého povědomí zájmu diváků se Spejbl
s Hurvínkem dostali účinkováním v rámci televizní produkce zábavy (v podobě estrádního
čísla/skeče na Silvestru 77´, na Mezinárodním televizním festivalu – Z Prahy až do Monte
Carla -80´, vánočním pořadem Zadáno pro Karla Gotta-82´, prezentováním původně
divadelní inscenace v televizním formátu – Dějiny kontra Spejbl-84´, a posledně, a to
především reprízou oblíbených Večerníčků pro děti.(-82´ a 86´.) Konečně je nutno doložit
existenci i knižního formátu textů dialogů S+H, které byly vydány německým vydavatelstvím
Henscheverlag - 74/75´, a 76´a 78´, a které opět posunuly oblíbenost postaviček do
nadnárodního prostředí. Uvnitř československé kotliny vyšla knížka příběhů –Hurvínkovy
Večerníčky pro kluky a pro holčičky – Straka/Kirschner, Západočeské vyd., 1981 a 1986.
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Závěr
Hurvínek: „Tatí...“ Spejbl: „Co je?“ Hurvínek: „Lampa dodělává!“ Spejbl: „Ať
dodělává – ať dodělá, ale já nesmím dodělat ! „Já chci žít ! Slyšíš? Chci žít !“ Hurvínek: (s
dojímavou prostotou) „Ano, tatí. Taky já chci žít.“ (ze hry D S+H, Ať žije zítřek, 1941)
Cíl a metodologie
Cílem absolventské práce bylo v prvé řadě, (v první části teoretické studie), postihnout
z literárně-historického pohledu, profil divadelních osobností 1. profesionální loutkové scény
v Československu,1205 jejích aktérů, zajímavých a důležitých milníků v historii divadla Spejbla
a Hurvínka, od okupačních let Čech a Moravy v letech 1939, skrze měnící se podobu vládnutí
Komunistické strany v zemi, až

k demokratické přeměně státních složek v roce 1989.

Zaznamenala jsem, jakým způsobem, měly jednotlivé historicky měnící se politické a
ekonomické vlivy, a sociální podmínky, dopad na chod divadla, a na tvořící osoby uvnitř něj.
Rovněž jsem se zaměřila na zmonitorování tvorby divadla skrze sběr recenzních a dalších
tiskových dokumentací, z doby jednotlivých etap existence divadla S+H, které jednotlivé
dobové, masové, československé denní noviny pro laickou obec, otiskly v průběhu ubíhajích
let, (tedy v mnou zkoumaném období – 1939-1990), a na novinářskou percepci výstupů o
divadle Spejbla a Hurvínka. Hlavním záměrem (a druhou analytickou částí práce), bylo
stanovit reflexní analýzu tisku, která měla vytvořit náhled na vývoj reálií z tvůrčích výjevů
divadelníků Divadla Spejbla a Hurvínka, jež byly monitorovány a zaznamenávány denním
dobovým tiskem, přístupným pro běžného masového čtenáře novin, a též zjistit zda, bylo
divadlo nějakým způsobem postulováno/ovlivňováno, nedemokraticky se chovajícími
podmínkami, a cenzurními zásahy do kulturní oblasti, během let jeho divadelní činnosti. K
analýze jsem využila nahodile vyhledaných tiskových materiálů, a to z důvodu velké šíře
dějinného záběru historie tématu. Nebylo by tudíž možné látku zpracovat jinak než velice
zobecněně. Použité tiskové zdroje byly tyto: ultrapravicové fašistické časopisy Vlajka (193940) a Árijský boj (1940), levicové, socialisticky orientované noviny Rudé právo
1205

Viz.Příloha č.1: Originální registrační známky na loutky Spejbla a Hurvínka z r.1929 (foto) a Příloha č.2: Originální registrační
známka na loutky Spejbla a Hurvínka z r.1929 v licenční knize (foto). Třicátá léta přinesla také další rozvoj revuálních a kabaretních pořadů
v loutkových divadlech. V tomto směru byl patrný zejména vliv Skupův; od r.1930 měl Skupa vlastní profesionální divadelní koncesi, a na
zájezdech po republice uváděl pro dospělé publikum starší i nové revuální a varietní pořady, které získaly značnou popularitu. Revuální a
kabaretní výstupy psali zejména autoři z okruhu časopisu Naše loutky. Zde se zrodily postavy Čochta a Čochtálek, jejichž filiace se
Spejblem a Hurvínkem byla evidentní. Šlo vesměs o krátké kabaretní skeče s nejrůznějšími náměty, často cítěné více činoherně než loutkově.
- BEZDĚK, Zdeněk. Dějiny české loutkové hry do roku 1945. 1.vyd. Praha: Divadelní ústav v Praze, 1983. 174 s.s.106-107
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(1948,52,53,55,57,58,59,67,72,75,79,80,82,83,84,85,86,87,88),

Svobodné

slovo

(1959,66,69,77,80,82,83,84,85,87), Mladá fronta (1957,66,75,77,81,82,84,87), křesťanskodemokraticko-konzervativní Lidová demokracie (1966,71,74,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88),
večerní tisk – Večerní Praha (1969,82), a pravicově zaměřený, kapitalistický list – Mladá
fronta Dnes (1990). Mým úkolem bylo zjistit, jak se v odlišných historicko-politických
etapách, a stávajících politických režimních opatřeních, a za různých sociálně-ekonomických
podmínek, té oné doby československé historie, promítly v tisku aktéři Divadla Spejbla a
Hurvínka, jeho události, umělecká tvorba, a postavy Spejbla a Hurvínka, a jak vypadal,
osciloval, pohled na ně skrze dobový denní masový tisk. Analytická 7. kapitola je rozdělena
do 7 sekcí, podle časového střídání abdikujících principálů Divadla S+H,1) 1939-45 – Josef
Skupa – plzeňské období během 2.sv.války, 2) D S+H 1945-1957- Josef Skupa – pražské
období po 2.sv.válce, 3) Divadlo S+H 1957- 63 -za Jiřiny Skupové, 4) D S+H 1963-66 za Oty
Poppa, 5) D S+H 1966-74 za Miloše Kirschnera, a za 6) D S+H 1974-1990 za Miloše
Kirschnera, a 7) závěrečná analýza – 1939-90, přičemž těchto 7 kapitol uvádí nejvýznamější
události divadla, zachycené skrze dobové masové denní noviny, v stanoveném čase
československých dějin 1939-89, jež byly nějakým způsobem pro marionetové divadlo
rozhodujícími z mediálního pohledu, a bylo tak o nich napsáno společensky angažovanými
žurnalisty té dané doby. Pro zjištění údajů, byla aplikována metoda typické kvantitativní a
kvalitativní (obsahové) analýzy, nicméně, z důvodu nutnosti elaborovat široký objem
historických dat a článků za dobu 50 let existence divadla, nebylo proveditelné načrtnout
výsledky bádání těmito cestami, které jsou proveditelné jen pro kratší časové úseky trvání
kauz, ale výstup dat byl dodán popisnou, generalizovanou formou, nahodile vybranými
zdrojovými materiály. Výsledkem je tedy pseudoanalytický přehled dobových událostí
divadla, s použitím známých atributů medializované analýzy obrazu nějaké medializované
problematiky, se zaměřením na hlavní témata/kauzy, osobnosti, nejčastěji přispívající
novináře, nejčastější název a politickou polarizaci novin, konzumentské zaměření listů,
nejužívanější publicistické žánry, nejběžnější velikost zpráv, jejich nejčastější vyznění,
nejpravidelnější umístění stránkové, a na případné časové shody či rozpory v jejich obsahu,
nebo na skutečnosti, zda byla nějaká témata novinami opomíjená, či jim byla věnována
nezvykle rozsáhlá pozornost. V tiskové analýze dobových československých novin denního
tisku, který se zmiňoval o historických zlomech divadla S+H, jsem si vytyčila zdůraznit 3
hlediska, která dokresluje tabulka číselných dat v příloze č. 25. Tato hlediska jsem shledala
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jako vhodná pro posouzení vývoje a proměn vnímání divadelní scény tiskem, a pro konečné
potvrzení či vyvrácení mých subjektivních předpokladů o neměnící se oblíbenosti loutkové
scény Divadla S+H během šetřených 50 let. V mediální analýze jsem zohlednila následující
hlediska:

výskyt

publicistických

žánrů,

publikované

publicistické

žánry,

výskyt

nejdůležitějších kauz klíčových pro tisk v daném časovém úseku, dále jsem zkoumala, zda na
obsah článků, a uplatňované novinové žánry a jejich vyznění, měl nějaký vliv existující
politický stav, a sociální podmínky ve státě. Taktéž jsem věnovala pozornost tiskovým
zprávám, které vycházely na první straně novin v 6 obdobích divadelní historie, a jaké bylo
jejich tématické zaměření, a tonalita. Posledně, jsem prostudovala divadelní recenze na
představované inscenace divadla, a zjišťovala kritické náhledy, jejich vyznění v tisku.
Kulturní fenomén divadelních loutek S+H je téměř stejně starý jako celá historie dříve
československého, nyní českého státu. Jeho nepřetržitou kontinuitou v čase, navzdory dobově
politickým turbulencím, vytváří naprosto unikátní kulturně-společenskou stopu v našich
dějinách. Jednak stopu samotného díla divadla S+H, kterou je možné, např. z teatrologického
hlediska evokovat reprodukcí audiovizuálních archiválií, či četbou textů jednotlivých skečů a
her.
První, teoretická část této práce zmapovala historický vývoj Divadla Spejbla a
Hurvínka velmi podrobně, a to počínaje obdobím Protektorátu Čechy a Morava (1939-45),
přes totalitní éru (1945-1990), po politickou tranzici do kapitalistické podoby fungování státu
(do r.1990). Po seznámení se s touto kapitolou si uvědomíme, jak z původně lokální a
subkulturní záležitosti se postupem času a vývojem témat scének a her, stává celospolečensky
relevantní fenomén, jenž zanechává značnou mediální reflexi v dobovém tisku.
A tím se dostáváme k hlavní náplni této diplomové práce, kterou je právě stopa
mediálního obrazu tohoto fenoménu. (7. závěřečná kapitola, praktického, analytického
rozboru mediálních hledisek o divadle S+H.) Tento téměř 100 let trvající mediální stalking
osudů dvou dřevěných figur a jejich dramatických vztahů nám totiž umožňuje mnohem více,
než jenom pouhý sběr historických provozních a recenzních informací, kterým se definuje
prvních 6 oddílů mé teoretické části práce.
V mnoha sledovaných období, kdy se tištěná i jiná média dostávají pod přímý
politický dohled, vliv a tlak, jsme schopni, díky dvěma, víceméně neměnným panáčkům v
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dřevácích, sledovat velmi dynamické proměny projevu tištěné mediální scény, v závislosti na
dějinných změnách společensko-politických. Pochopíme, že i v kulturní oblasti, která ale pro
střídavší se režimy byla zároveň sférou do znatelné míry politickou, byla média mnohdy
nástrojem ideologické, propagandistické a restrikční komunikace. Hovoříme zde o situaci od
Protektorátu Čech a Moravy roku 1939 do roku 1990, jejíž mapováním se studie zabývala.
Fenomén S+H je jakýmsi zrcadlícím se etalonem proměn naší kulturně-politické mediální
sféry v uznávaných etapách našeho historicky-politického vývoje: první a druhé čsl.
republiky,1206doby Protektorátu Čechy a Morava, krátkého poválečného období do roku 48,
let padesátých, období uvolnění 60. let, a od roku 68, normalizace až po perestrojkové finále
konce let osmdesátých, zakončených sametovou revolucí. V mediálním odrazu fenoménu
S+H vidíme všechna dobová ideologická klišé a floskule, příznačné pro dané historické etapy
a konkrétní společenské konstelace. Můžeme rozeznat období uvolněnější, či naopak přísnější
komunikace médií vůči veřejnosti i vůči tvůrcům /interpretům/.
Na základě zhotovené mediální analýzy tuto skutečnost o rigiditě režimu, v našem
případě fašistického, analýza potvrzuje tím, že během okupace 1939-1945, byly směrem
k Divadlu S+H vydávány ve většině případů negativně zaměřené články ve formě pamfletů.
Za komunistického režimu 1945-1989/1990 se averze vůči divadlu vytratila, a to se promítlo i
do publikovaných článků, které měly neutrální až pozitivní nádech, a v mnoha případech byly
publikovány na první straně novin. To je pozoruhodné, že divadlo nebylo trnem v oku, vyjma
zřídka negativně mířených recenzí, a to i přes to, že nepřestalo během zákazu satiry směle
provokovat jeho alegorickými hrami. Je pravděpodobné, tedy můžeme se domnívat, že za
kladným přístupem k divadlu během totalitního režimu a vlády KSČ stál fakt, že loutkáři
Divadla S+H jezdili reprezentovat vlast do zahraničí, kde získávali pro Československo tolik
potřebné valuty. Proto je možné konstatovat, že v historii fenoménu S+H se odráží i česká
historie kulturně-politické komunikace masmédií.

1206

Od r.1930 měl Skupa vlastní divadelní koncesi a na zájezdech po republice uváděl pro dospělé publikum starší i nové revuální a
varietní pořady, které získaly značnou popularitu s jeho manželkou Jiřinou Skupovou – 1932 -Kabaret pro děti /Skup.,1934- O hodné
Máničce a neposluš.H./J.Skupová, - 1934 – Vesel.variet.H+S/Skupa, 1936 – Hurvínkův a Spejblův bujarý Sivlestr/Skupa. Tato doba ale z
mediál.hlediska ve studii zahrnuta nebyla. - KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press,
2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1. s.přední přebal knihy a BEZDĚK, Zdeněk. Dějiny české loutkové hry do roku 1945. 1.vyd. Praha:
Divadelní ústav v Praze, 1983. 174 s.,cit.s.106-107 Hry – z amatér.d. – pohádky – Kašpárek a čarodějnice – Sojka, Kašpárek dvor.lékařem –
Průcha, revuální poř.s S+H (Tip top revue, Páté přes deváté), profesion.d- Kneifel – Spejbl kontra dějiny (1932), Wenig/Leiss/Skupa – Je
Spejbl Spejblovič vinen (1934), polovin. 30.l- hry pro děti i dosp., zájezdy do ČSSR, zahran. (Rak, Pobaltí). -KOLEKTIV, AUTORŮ. Česká
divadla – Encyklopedie českých, moravských a slezských divadelních souborů.1.vyd.Praha: Divadelní ústav, 2000. 615 s. ISBN 80-7008107-4.s. 392-393
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Z počátku práce prvotní stanovená hypotéza o tom, že Divadlo S+H bylo za všech
režimů v očích tisku populární, se na základě obdržených informacích, ze zpracované
analýzy, vyvrátila, je tedy nepravdivá.

Summary
Hurvinek: „Daddyyy..“ Spejbl: „What´s the matter?“ Hurvínek: „The lamp is dying!“
Spejbl: „Let it die – let it go out, but I mustn´t die ! „I want to live ! Did you hear me ? Want
to live !“ Hurvinek: (with a poignant innocence) „Yes, daddy. So do I want to live.“ (S+H
theatre, May tomorrow live, 1941)
The goal and methodology
The goal of the graduate work was primarily, (in the first part of the theoretical study), to spot
st

from the literal-historical insight the theatre personalities profile of the 1 professional
marionette scene in the Czechoslovakia, its acteurs, its interesting and important millstones in
the history of the Spejbl and Hurvinek theatre, since the occupational years of Bohemia and
Moravia in 1939, through the changing forms of ruling of the Communist party in the country,
up to the democratical transition of the state organs in 1989. I took a note of how individual
historically transformating political and economical aspects, and social conditions, had an
impact on the theatre operations, and on the artistic creators inside of it. Also, I focused on
the monitoring of the artistic theatre works through the review and other press documentary
recollection from the single eras of the S+H theatre existence, which individual period mass
Czechoslovak daily lists for the layman society, published, in the course of the years, (ex.,in
by me monitored term - 1939-1990), and on the journalistic perception of the Spejbl and
nd

Hurvinek theatre outputs. The main purpose, (and the 2 analytical section of the work), was
to set up the analytical reflection of the press, which had to create an overview of the Spejbl
and Hurvinek Theatre life facts development and the artistic performances, which were
monitored and noticed by the daily period press, available for the common mass list reader,
and to figure out too, if the theatre was inflied somehow, to some point, by the
antidemocratically behaving conditions, and by the censorship interventions into the cultural
sphere during the days of its theatrical activities. For the analysis I used the randomly seeked
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out press material, and that was because of the great width of the historical range of the
historiography of the topic. There would not be the way how to conceive the subject in
another way than very generally. The applied press sources were subsequent: the far-right
wing fascist magazines Vlajka (1939-40) and Árijský boj (1940), the left orientated, socialistic
newspapers
Svobodné

Rudé

právo

slovo

(1948,52,53,55,57,58,59,67,72,75,79,80,82,83,84,85,86,87,88),
(1959,66,69,77,80,82,83,84,85,87),

(1957,66,75,77,81,82,84,87),the

Christian-Democratic-Conservative

Mladá
paper

fronta
Lidová

demokracie(1966,71,74,77,78,79,81,82,84,85,86,87,88), the Evening Press – Večerní Praha
(1969,82), and the right-wing, capitalistic paper – Mladá fronta Dnes (1990). My task was to
find out, how the Spejbl and Hurvinek marionette theatre acteurs, events, pieces of work,and
Spejbl and Hurvinek figures projected in the press in the historically-politically different eras,
and under existing political regimal measures,

and under various social-economical

conditions, of this and that Czechoslovak history, and how the press perspective on them
th

oscillated in the daily period mass press. The analytical 7 chapter is divided into 7 sections
according to the time changing of the resigning S+H theatre principals, 1) 1939-45 – Josef
Skupa – Pilsen era during 2
nd

after 2

nd

WW, 2) S+H theatre 1945-1957 – Josef Skupa – Prague era

WW, 3) S+H theatre 1957-63 under Jiřina Skupová, 4) S+H theatre 1963-66 under

Ota Popp,5) S+H theatre 1966-74 – under Miloš Kirschner, and 6) S+H theatre 1974-1990
under Miloš Kirschner, where these 6 chapters present the most significant theatre events,
captured by the period mass daily press, in the given time of the Czechoslovak history 193989, which were for the marionette theatre in some way determinative from the media
viewpoint, and thus they were described by the socially engaged journalists of the given era.
For the data survey, it was applied the typical quantitative and qualitative (content) analysis
method, yet for the duty of the processing of the wide volume of historical records and articles
from the 50 time-year period of the theatre existence, it was impracticable to outline the
investigation results through these ways, which are feasible only for the shorter time stretches
of the case/affair continuation, but the data output was added in a descriptive, generalized
form, by randomly selected resource materials. The outcome is then the pseudoanalytical
overview of the period theatre events with the employment of recognized attributes of the
medial analytical image of some medialized problematics, with the focus on the major
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topics/cases, personalities, the most frequently contributing journalists, the most frequent
name and political polarization of the newspaper, consumer determination of the list, the most
commonly used journalistic genres, the most regular news size, their most frequent tone, the
most usual news page placement, and on the potential news time concurrence in their content,
or on the facts, whether there were some topics/cases which were ignored by the newspaper,
or they were dedicated uncommonly great attention. In the press analysis of the period
Czechoslovak lists of the daily newspaper, which was reffering about the S+H theatre
historical turns, I marked out to stress 3 features, which are drawn in the number data chart in
the annexe n.25. I found these features applicable for the reviewing of the S+H theatre
development and time transformations, as perceived by the press, and for the final
acknowledging or disproving of my subjective suppositions about unvarying S+H marionette
theatre popularity within 50 investigated years. In the media analysis, I took account of the
following features: the journalistic genres occurrence, published journalistic genres, the most
important

key cases/affairs for the press within the given time course, furthermore, I

examined whether the existing political state and state social conditions had some influence
on the news content, and the asserted newspaper genres and their meaning. Likewise, I paid
attention to the press news, which were published on the head/first page of the newspaper in
the 6 periods of the theatrical history, and what was their subject, and tone. Eventually, I
studied the theatre reviews on the presented theatrical plays, and ascertained critical
standpoints, their impression in the press.
The cultural phenomenon of the theatre marionettes S+H is as old as the long history
of the former Czechoslovak state, of the present day, The Czech Republic land. By its
continuous persistence in the time, and inspite of the period political turbulences, it forms up
an utterly unrivalled culturally-social trace in our history. For one thing, the trace of the S+H
theatre pieces of work, which is possible to bring back, from the teatrological position,
through recordings of the audiovisual archives, or by reading individual theatrical sketches
and plays.
First, theoretical part of the diploma work mapped historical development of S+H
theatre in detail, and that was from the protectoral time Bohemia and Moravia (1939-45),
through totalitarian era (1945-1990) up to the political transition into the capitalistic form of
ruling (to the 1990).
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Bringing back all of these peeks into the past, we are about to realize, how from the
originally locally based and subcultural issue, has been shaped in the course of time, and with
the plays/scenes genres development, the society-wide and relevant phenomenon, which had
left a substantial medial reflection in the period press. And we are getting to the main topic of
th

the diploma work, which is the trace of medial image of this phenomenon. (7 final chapter,
practical,analytical research of media viewpoints about the S+H theatre.) This almost 100
years enduring medial stalking of the two wooden figures destinies, and of their dramatic
relationship is providing us with much more than with the simple historical operational and
critical review information, by which is being defined the first 6 units of my theoretical set of
work. In many tracked periods, when press and other media are succumbed to the direct
political supervision, influence, and oppression, we are able thanks to the two, moreless
immutable clog shoes figurines, to observe very dynamical changes in the press medial scene
expressions, reliant on the social-political transformations. We will understand that in the
cultural field as well, which however for the transformating regimes, was at the same time, to
the

noticeable measure, the political sphere, media was in many circumstances, an

ideological, a propagandist, and a restrictional instrument. We are talking about the situation
since the Protectorate of Bohemia and Moravia in the year 1939 until the year 1990, by which
mapping my study is dealing with. The S+H phenomenon is a kind of mirroring benchmark of
our culturally-political medial sphere changes, in the officially recognized epochs of our
historical-political development: The First and the Second Czechoslovak Republic,1207 the
time of the Protectorate Bohemia and Moravia, of the brief afterwar era until the year 1948, of
th

th

the 50 years, of the 60 years time of the liberalization of the country, and from the year
th

1968, the Normalization, until restructuralization final of the 80 years, ended with the Velvet
Revolution. Within the medial reflection of the S+H phenomenon we can see all the period
ideological cliches and common place phrases typical for the given historical epochs and the
particular social state of affairs. We can distinguish more liberal times, or inversially, a
stricter media communication to the public as well as towards the theatre authors/ performers.

1207

The era of the First and Second Czechoslovak Republic had not been included in the study from the media perspective.
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On the basis of the worked out medial analysis this fact about the regime rigidity, in
our case fascistic is being confirmed by the reality that during Czechoslovak occupation 19391945 there were published mostly negatively directed styles of the articles –pamphlets
towards S+H theatre. During the Communistic regime 1945-1989/90 the aversion for the
theatre took away, and that matter of fact projected to the published articles, which were
either of the neutral or positive tone, and in many cases they were published on the first page
of the newspaper. It is notable that the S+H theatre was not a thorn in the eyes, exception to
the unfrequently negatively focused theatre plays reviews, and that despite not ceasing a
bold provoking with the satiric allegoric genre in its dramatic plan during the time the satire
was forbidden. It is probable, we can assume that the positive attitude to the S+H theatre
through the totalitarian regime and the Communist party ruling was non-conflictive for the
reason that the S+H theatre was representing native country abroad, where it got foreign
currencies, so much needed, attractive for the Czechoslovakia. This is why we can state that
in S+H phenomenon history is being reflected the Czech history of the culturally-political
mass media communication.
At first prime standed hypothesis viewing S+H theatre as popular in the press
binocular under each regime was on the basis of the obtained information from the worked
out analysis disproved, it means that it is false, untrue.
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Příloha č. 1: Originální registrační známky na loutky Spejbla a Hurvínka z r.1929 (foto)

Zdroj: Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA),
materiály o Josefu Skupovi do roku 1930.
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Příloha č. 2: Originální registrační známka na loutky Spejbla a Hurvínka z r.1929

v licenční knize (foto)
Zdroj: Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA),
materiály o Josefu Skupovi do roku 1930.
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Příloha č.3: Cenzurovaný scénář hry Ať žije zítřek ! (1941) (dokument)

Zdroj: Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA),
materiály o Josefu Skupovi do roku 1950.
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Příloha č.4: Kritické články listu Vlajka z roku 1940 (články)

Zdroj: Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA),
materiály o Josefu Skupovi do roku 1940.
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Příloha č. 5: Kopie originálu udání nadstrážmistra J.Renftela z 6.12.1941 (dokument)

Zdroj: Archiv města Plzně, Plzeň, fond Josefa Skupy, Zatčení prof. Josefa Skupy (1944-45),
sign.4-494, inv.č.13,kart.13.
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Příloha č. 6: Opis udání nadstrážmistra J.Renftela z 6.12.1941 (dokument)
Opis z originálu udání vrch.četn.strážm.Renftela z Bělé pod Bezdězem podané dne 6.XII 1941 Gestapu
v Ml.Boleslavi a Oberlandratu v Jičíně.

Četnická úřadovna, Bělá pod Bezdězem, okres Mnichovo Hradiště.
Jednací číslo 252/ 1941

Bělá pod Bezdězem, 6.12.1941

Pozn.tužkou:

Pro Oberlandrat Jičín

Prof. Josef Skupa z Plzně

Místnímu krajskému úřadu v Mnichově Hradišti ohlašuji následující stížnost:
Představení hry – Ať žije zítřek ! - nenese / nesplňuje pohled dnešních politických poměrů.
Zdá se, jako by hra sledovala cíl utvrdit Čechy v naději na lepší zítřky. To se zdá být potvrzeno skutečností, že
při častém výskytu věty – ´Ať žije zítřek !´, diváci silně aplaudují.
Návštěvníci divadla vyjadřovali jejich živým potleskem, že doufají v lepší zítřky. Takováto představení v Bělé
pod Bezdězem, která byla v jeden den dvě - jedno pro děti odpoledne a druhé pro dospělé večer, byla hojně
navštěvována. Rovněž přijížděli návštěvníci ze vzdálených obcí, z čehož je možné usuzovat, že návštěva divadla
byla silně propagována. Tato domněnka se jeví jako opodstatněná z toho důvodu, že ačkoliv byly vstupenky
prodávány za nezvykle vysoký poplatek - od 6 do 16 Kčs - byla zaznamenána velká návštěvnost. Licence
vystavená policejním inspektorátem v Plzni je kvůli přejezdům (dnes bychom asi řekli hostování), využívána ve
všech okresech. Doprava je provozována vlastním autobusem. Tímto dochází k nepříznivému ovlivňování
celého obyvatelstva. Pro informaci předkládám tuto zprávu v kopii tajné policii (Gestapo) v Mladé Boleslavi pro
Vaši informaci.
Vojenský velitel
Četnická úřadovna nadstrážmistra Renftela

Zdroj: Archiv města Plzně, Plzeň, fond Josefa Skupy, Zatčení prof. Josefa Skupy (1944-45),
sign.4-494, inv.č.13,kart.13.
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Příloha č.7: Mapa Protektorátu Čechy a Morava z roku 1941 (obrázek)

Zdroj: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod [online].[cit. 2014-02-16]Mapa
Protektorátu
Čechy
a
Morava
z
roku
1941.Dostupné
z WWW:
<http://www.oahshb.cz/staremapy/full/1941-22.jpg<
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Příloha č.8: Prohlášení národního umělce Josefa Skupy, přiložené k žádosti o
prezidentskou milost pro Vratislava Jandu (dokument)

Zdroj: Ústav pro studium totalitních režimů.[online].[cit.
Janda.Dostupné z WWW:<http://www.ustrcr.cz/cs/vratislav-janda<.
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2014-04-26].Vratislav

Příloha č.9: Odůvodnění odnětí licence k provozu činnosti loutkového divadla
prof.J.Skupou (dokument)

Zdroj: Archiv města Plzně, Plzeň, fond Josefa Skupy, Zatčení prof. Josefa Skupy (1944-45),
sign.4-494, inv.č.13,kart.13.
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Příloha č.10: Děkovný dopis J.Skupy strážmistrovi Zikmundu Franzovi (dokument)

Zdroj: Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA),
materiály o Josefu Skupovi do roku 1950.
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Příloha č.11: Odpověď na dopis J.Skupovi od strážmistra Zikmunda Franze, Chrást u
Plzně (dokument)

Zdroj: Archiv města Plzně, Plzeň, fond Josefa Skupy, Zatčení prof. Josefa Skupy (1944-45),
sign.4-494, inv.č.13,kart.13.
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Příloha č.12: Rozpočet na zájezd do Velké Británie pro D S+H v roce 1948 (dokument)

Zdroj: Národní archiv (NA) Praha, fond Ministerstva informací 1945-1953 – dodatky, sign.
1450, inv.č. 541, kart. 156, Divadla, subvence MIO na činnost, zájezdy do zahraničí, zprávy o
činnosti divadel 1947-1948, 1950, 1952-1953.
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Příloha č. 13: Návrh nové organizace práce v oblasti kulturních styků se zahraničím
1955-1956. (dokument)

Zdroj: Národní archiv (NA) Praha, fond Ministerstva kultury 1953-1956, sign.1451/02,
inv.č.425,kart.266, Návrh nové organizace práce v oblasti kulturních styků se zahraničím
1955-1956.
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Příloha č. 13: Návrh nové organizace práce v oblasti kulturních styků se zahraničím
1955-1956. (dokument)

Zdroj: Národní archiv (NA) Praha, fond Ministerstva kultury 1953-1956, sign.1451/02,
inv.č.425,kart.266, Návrh nové organizace práce v oblasti kulturních styků se zahraničím
1955-1956.
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Příloha č.14: Gratulační dopis Klementa Gottwalda Josefu Skupovi k jmenování
národním umělcem, 1948 (dokument)

Zdroj: Archiv města Plzně, Plzeň, fond Josefa Skupy (1892 – 1970), sign.XV/36,inv.č.8,
kart.8.
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Příloha č.15: Odpověď Josefa Skupy na dopis Klementu Gottwaldovi, 1948 (dokument)

Zdroj:Archiv města Plzně, Plzeň, fond Josefa Skupy (1892 – 1970), sign.XV/36,inv.č.8,
kart.8.
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Příloha č. 16: Zakládací listina Spolku slepců (dokument)

Zdroj:Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o
Josefu Skupovi do roku 1950.
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Příloha č.17: Žádost o vystavení akreditivu pro D S+H na zájezd do Anglie a Francie,
1955 (dokument)

Zdroj:Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o
Josefu Skupovi do roku 1960.
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Příloha č.17: Žádost o vystavení akreditivu pro D S+H na zájezd do Anglie a Francie,
1955 (dokument)

Zdroj:Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o
Josefu Skupovi do roku 1960.
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Příloha č.17: Žádost o vystavení akreditivu pro D S+H na zájezd do Anglie a Francie,
1955 (dokument

Zdroj:Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o
Josefu Skupovi do roku 1960.
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Příloha č. 18: Kopie originálu Diplomu Československé ceny míru pro J.Skupu, 1955
(dokument)

Zdroj:Archiv města Plzně, Plzeň, fond Josefa Skupy 1948 -1956, sign. XV/36,
inv.č.33,kart.33.
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Příloha č. 19: Diplom čestného uznání Karlu Kovalovi z roku 1955 (dokument)

Zdroj:Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o
Josefu Skupovi do roku 1960.
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Příloha č. 20: Článek o Josefu Skupovi, Londýně a ostatním, Sylva Langová, 1992
(článek)

Zdroj: SKUPA, Pavel. Ad předchozí email – dodatek [online].Message
sabina.reifova@seznam.cz. 21.4.2014 14:42 [cit. 2014-04-27]. Osobní komunikace.
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to:

Příloha č. 21: Závěť prof.Josefa Skupy z roku 1933 (dokument)

Zdroj: Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o
Josefu Skupovi do roku 1940.
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Příloha č.22: Prověrkový spis STB o Miloši Kirschnerovi z roku 1983 (dokument)

Zdroj:Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o
Josefu Skupovi do roku 1990.
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Příloha č. 23: Statistika poklesu návštěvnosti Divadla Spejbla a Hurvínka v roce 1989.
(graf/tabulka)

Vysvětlivky k nápisům vpravo: Největší pokles diváků oproti předešlému roku –
rok 1988/1989
Nejmenší průměrná návštěvnost za 11 let – rok 1990
Zdroj: REIFOVÁ, Gabriela. Hurvajs [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz. 15.
dubna 2014 18:32 [cit. 2014-07-20]. Osobní komunikace.
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Příloha č.24: Fotografie a obrázky osobností, událostí a tvorby Divadla S+H (foto +
obrázky)

Prof.Josef Skupa - otec a interpret Spejbla a Hurvínka (1926-1956) - ředitel Plzeňského loutkového divadélka prof.J.Skupy (19301944 a D S+H – 1945-1956) Záběr z filmu Národní umělec Josef Skupa z r.1952
Zdroj: Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1960.
Předválečná reklama na pohostinství – Spejbl a Hurvínek – Vašata
Zdroj: GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.

Grafika Josefa Skupy z roku 1923 – tzv. Rochňatka – stvoření s rybí hlavou – možný archetyp Hurvínka
Zdroj: GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.
Dřívější podobizna Hurvínka – reprodukce J.Skupy z r.1930
Zdroj: Divadelní noviny [online].[cit.2013-01-01]. Kašpárek v kómatu.Dostupné z WWW:<http://www.divadelni-noviny.cz/kasparek-vkomatu>.
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Interpretky a podoby Máničky – Anna Kreuzmannová 30.léta a Božena Weleková 40.léta
Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.
Interpretka a podoba Máničky – Božena Weleková 60.léta
Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.

Spejbl a Hurvínek v alegorické hře na okupaci území ČSR fašisty- Ať žije zítřek ! (1941)
Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.
Paní Drbálková (1938-1953) v úspěšném představení Ať žije zítřek ! (1941) - Jiří Kubeš /Jan Malík
Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.
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Interpret pí.Drbálkové a dobrý přítel Josefa Skupy osobitý kabaretiér Jan Vavřík Rýz (pol.30.l.- 1953)
Zdroj: GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.
Scéna – Hurvínek vyvolává ducha – výjev z historicky nejúspěšnější hry historie D S+H (Hurvínek se učí čarovat/Hurvínek mezi
broučky – 1937, 1946,1954,1964,1974,1987) – Josef Skupa/Frank Wenig
Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.

Jiřina Skupová – vodička Hurvínka (1930-1957), ředitelka D S+H (1957-1963)
Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.
Skupa na divadelním hostování ve V.B. s poutačem na jeho představení - 1947, 1948?
Zdroj: Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1950.
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Interpretka pí.Švitorkové (1951-56) ideoložka Míla Mellanová v D S+H působila v letech (1951-1960)
Zdroj: Československá filmová databáze [online].[cit.2014-03-28].Míla Mellanová.Dostupné z WWW:<http://www.csfd.cz/tvurce/28238mila-mellanova/>.
Paní Švitorková ve hře Míly Mellanové z roku 1955 – Haló, tady Hurvínek ! s Máničkou Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a
Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-2528-1.

Miloš Kirschner - interpret Spejbla a Hurvínka (1953-1996), ředitel D S+H (1966-1996) – Dobový snímek – Spejbl a Hurvínek
blahopřejí jejich tatínkovi k titulu národního umělce, rok 1981
Zdroj: Rodinný archiv Skupových (RA), Brno, Soukromý digitální archiv (SDA), materiály o Josefu Skupovi do roku 1990.
Josef Skupa vydal za jeho dobu působení v D S+H desítky gramofonových desek s příběhy dvou hrdinů Spejbla a Hurvínka –
Hurvínek se učí příslovím,- Václav Wassermann, 1951, Supraphon
Zdroj: Gramofonove-desky [cit 2013-02-11].78ot 2x gram deska šelak Hurvínek se učí příslovím. Dostupné
z WWW:<http://www.gramofonove-desky.cz/78ot-2x-gram-deska-selak-hurvinek-se-uci-prislovim/d-77537/<.
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Na konci 90.let byly na kazetách a CD vydány záznamy z let 1929 (1-3) a 1953-56 (4-9) – v ucelené kompilaci nazvané Klasický
Spejbl a Hurvínek Josefa Skupy – Josef Skupa, Josef Barchánek, Zdena Šafaříková, Supraphon,1998
Zdroj: Aukro [online].[cit.2013-05-13]. 8 x Kazeta: SPEJBL A HURVÍNEK .Dostupné z WWW:<http://archiv.aukro.cz/8-x-kazeta-spejbl-ahurvinek--i3158305925>.
a
Alza
[online].[cit.2012-09-11].Klasický
Spejbl
a
Hurvínek
Josefa
Skupy.Dostupné
z WWW:<http://www.alza.cz/klasicky-spejbl-a-hurvinek-josefa-skupy-d423781.htm>.
Josef Skupa i Miloš Kirschner namluvili spoustu rozhlasových pořadů slovy Spejbla s Hurvínkem. Foto – Skupa namlouvající
scénku Hurvínek na brigádě – Olga Kuchynková, 1955, Čsl.rozhlas
Zdroj: Příběh rozhlasu [online].[cit. 2014-06-13]. Hurvínek. Dostupné z WWW: <http://www.pribehrozhlasu.cz/tenkrat-vrozhlase/1955/1955_4<.

Ve studiu Jiřího Trnky vznikl barevný loutkový film Cirkus Hurvínek – Jiří Trnka, 1955 – VHS
Zdroj: Animovaný svět [online].[cit.2012-09-11]. Cirkus Hurvínek.Dostupné z WWW:<http://www.animsvet.cz/film/1203-cirkushurvinek/>.
Roku 1956 byl natočen krátkometrážní barevný trikový film v režii Břetislava Pojara - Spejbl na stopě – Spejbl jako vášnivý
čtenář detektivních románů
Zdroj:Hanada
[cit
2013-02-11].Spejbl
na
stopě.
Dostupné
z WWW:<http://www.hanada.kr/%EC%B2%B4%EC%BD%94%EC%95%A0%EB%8B%88%EB%A9%94%EC%9D%B4%EC%85%98%EB%B8%8C%EC%A0%9C%ED%8B%B0%EC%8A%AC%EB%9D%BC%EB%B8%8C-%ED%8F%AC%EC%95%BC%EB%A5%B4%EA%B0%90%EB%8F%85-%EA%B1%B8%EC%9E%91%EC%84%A0/<.
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Členové experimentální skupiny Salamandr (1957-1961) – Nahoře vlevo: Miloš Kirschner, Miroslav Vomela, Luboš Homola, Jan
Dvořák a Miloš Haken
Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.
V roce 1958 Salamandr reprezentoval divadlo na Čsl.dnech v Bruselu v rámci mezinárodního světového festivalu EXPO58. Program D S+H z Expa 58
Catawiki [online].[cit.2013-05-13]. Enchères .Dostupné z WWW:<http://encheres.catawiki.eu/kavels/352869-affiche-expo-bruxelles-1958
th-atre-de-marionnette<.

Divadelní počin skupiny Salamandr – Velegrandteátr Spejbl (1959)
Zdroj: GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.
Podle návrhu Vojtěcha Cinybulka vznikla čsl.poštovní známka s portrétem Spejbla a Hurvínka , 1961
Zdroj:
Infofila
[online].[cit.
2013-01-01].Československé
loutky
Spejbl
a
Hurvínek.Dostupné
<http://www.infofila.cz/ceskoslovenske-loutky-spejbl-a-hurvinek-s-3-d-1-id-1954-cenik-znamek<
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z WWW:

Pohlednice Spejbl a Hurvínek na rybách - z období Loutkového divadla feriálních osad (1917-1936) ručně malovaná J.Skupou
Zdroj: Philashop [online].[cit. 2014-06-13].Aukční stránky Internetové obchodní filatelie
.Dostupné z WWW:
<http://philashop.cz/asp/polozka.asp?id=550&start=0<.
Soubor pohlednic výjevů ze života Spejbla s Hurvínkem neznámého data tisku
Zdroj: Beránek - levné knihy [online].[cit.2013-05-13]. Pohlednice .Dostupné z WWW:<http://beranekknihy.cz/pohlednice/31676-souborpohlednic-spejblrumcajskocky-10ks.html>.

Představení Srdečné metamorfóry (1964) s vizuálními scénami Miloše Hakena a předscénovými dialogy Miloše Kirschnera
Zdroj: GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
Hra pro dětské diváky s názvem Hurvínkovi k narozeninám byla natolik oblíbená, že se na scénu divadla vrátila celkem 3x, hrána v
let.1965, 1976 a 1983
Zdroj: GRYM, Pavel. Divadlo dřevěných hvězd. Praha: Merkur, 1990. 247 s.
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Helena Štáchová (1966- současnost) -interpretka Máničky (1967- souč.) a paní Kateřiny/bábinky (1971-souč.)
Zdroj: ŠTÁCHOVÁ, Helena. Život na nitích. Praha: Tvarohová – Kolář, 2005. 298 s. ISBN 80-86738-07-8.
V létě 1967 Helena Štáchová a Miloš Kirschner reprezentovali vlast na Světové výstavě EXPO67 v Montrealu, Canada, kde odehráli
velice úspěšné výstupy Spejbla a Hurvínka v čsl.reprezantačním pavilonu, a kde natočili televizní pořad pro místní televizi.
Zdroj: Ebay [cit 2014-04-29].EXPO67 MONTREAL, PLACE DES NATIONS, OPEN-AIR THEATRE.Dostupné
z WWW:<http://www.ebay.de/itm/EXPO67-MONTREAL-PLACE-DES-NATIONS-OPEN-AIRTHEATRE/261540516665?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%
3D20131017132637%26meid%3D8644427144313415436%26pid%3D100033%26prg%3D20131017132637%26rk%3D1%26rkt%3D4%26
sd%3D261540516665<.

Příběhy dřevěných hrdinů vyšly i v knižní podobě – Veselá dobrodružství Kašpárka, Spejbla a Hurvínka,
naps.F.Wenig,ilust.J.Skupa, Západočeské nakladatelství, 1968
Zdroj: Antikvariát Bosorka [online].[cit.2012-09-11]. Wenig Frank- Veselá dobrodružství Kašpárka,Spejbla a Hurvínka.Dostupné
z WWW:<http://www.antikvariat-bosorka.cz/antikvariat-bosorka-cz/eshop/46-1-Detske-knihy-pohadky/0/5/505-Wenig-Frank-Veseladobrodruzstvi-Kasparka-Spejbla-a-Hurvinka>.
Pro německé příznivce postaviček byla roku 1970 vydána gramofonová deska – populární hry Spejbl und Hurvinek unter den
Kaferchen (Hurvínek mezi broučky – Skupa/Wenig)
Zdroj: Ebay [cit 2014-04-29].LP Spejbl & Hurvinek Hurvinek unter den Käferchen 1970 signiert 8 Unterschriften.Dostupné
z WWW:<http://www.ebay.ca/itm/LP-Spejbl-Hurvinek-Hurvinek-unter-den-Kaferchen-1970-signiert-8-Unterschriften-/390655293218<.
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Dějiny kontra Spejbl – (1970) - A.Kneifel - se staly historicky nejúspěšnějším recitálem H.Štáchové a M.Kirschnera. Hra byla
oceněna Skupovou cenou (1970) a patří do zlatého fondu D S+H. Humorně převyprávěné dějiny lidstva byly uvedeny v repríze
r.1980 a poté zfilmovány do televizní podoby (1984,r.Ivo Paukert) – Snímek zachycuje H.Štáchovou jako Kleopatru a
M.Kirschnera jako Caesara v předscénovém výstupu.
Zdroj: GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
Fotografie z natáčení série 13-ti dílného černobílého Večerníčku pro ČST v režii Libuše Koutné – Na návštěvě u Spejbla a
Hurvínka (1972), scénář M.Kirschner,J.Kubíček – Podoba tehdejší loutky Máničky
Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.

Tolik oblíbené Večerníčky se Spejblem a Hurvínkem v hlavní roli byly v novém tisíciletí namluveny Kirschnerem a Štáchovou do
německého jazyka a vydány na videokazetách a DVD nosičích ve 2-dílných setech. - Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka (1972) – (Wie
alles begann 1 a 2 - VHS -2003, DVD - 2004) a Znovu u Spejbla a Hurvínka (1974) – (Das leben ist schon 1 a 2 -VHS -2003, DVD 2004 )
Zdroj: Filmarena [cit 2014-04-29].Na návštěvě u Spejbla a Hurvínka (DVD).Dostupné z WWW:<http://www.filmarena.cz/dvd-na-navsteveu-spejbla-a-hurvinka<.a Popron [online].[cit. 2014-06-13].Znovu u Spejbla a Hurvínka, 2 DVD pošetka.Dostupné z WWW:
<http://www.popron.cz/znovu-u-spejbla-a-hurvinka-2-dvd-posetka/s-377771/<.
Divadlo S+H se honosí i četnou audio produkcí pro německý trh Hurvineks Schneemann -1973 – MC -2002, a Hurvinek ,
Mánička und Herr Spejbl zum Geburstag -1974-CD-2002)
Zdroj: Amazon [online].[cit.2012-09-11]. Spejbl & Hurvínek - Hurvineks Schneemann, 1 Cassette Hörkassette – 1. September
2002.Dostupné z WWW:<http://www.amazon.de/Spejbl-Hurvinek-Hurvineks-Schneemann-Cassette/dp/3898304337>. A
Amazon [online].[cit.2012-09-11]. Hurvinek, Manicka und Herr Spejbl zum Geburtstag.Dostupné
z WWW:<http://www.amazon.de/Hurvinek-Manicka-Herr-Spejbl-Geburtstag/dp/B002TW1BP0>.
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Martin Klásek - interpret Spejbla a Hurvínka (1974-současnost), od r. 1990 – šéf uměleckého.souboru. D S+H
Zdroj: Český rozhlas [online].[cit.2013-06-14].Boj o Spejbla a Hurvínka.Dostupné z WWW: <http://www.radio.cz/cz/rubrika/ocem/boj-ospejbla-a-hurvinka>.
Režisérka L.Koutná natočila v roce 1974 další epizody Večerníčků, nyní již v barvě – Znovu u Spejbla a Hurvínka, scénář
M.Kirschner, V. Straka, J.Barchánek a P.Grym – Foto zachycuje další podobu Máničky, která byla speciálně pro sérii TV pohádek,
vyrobena s blond vlasami.
Zdroj:Československá
filmová
databáze
[online].[cit.2014-03-28].Znovu
u
Spejbla
a
Hurvínka.Dostupné
z WWW:<http://www.csfd.cz/film/230271-znovu-u-spejbla-a-hurvinka/galerie/?type=1>.

Berlínské vydavatelství Henscheverlag publikovalo soubor divadelních textů dialogů otce a syna v němčině , poprvé v roce
1975,Berlin, NSR – V knize jsou obsaženy ukázky z novodobé tvorby Divadla S+H, autoři – M.Kirschner a P.Grym
Zdroj: Buchfreund [online].[cit.2013-05-13]. Spejbl und Hurvinek Texte.Dostupné z WWW:<http://www.buchfreund.de/Spejbl-und-Hurvnek-Texte-Spejbl-und-Hurvinek-Texte-ausgewaehlt-und-herausgegeben-von-und-Pavel-Grym-Mit-einem-Vorwort-von-Pavel-Grym-UebersVera-Labsk%C3%A1-Fotogr-Vladim-r-Sirucek-Dialog-Kirschner-Milos-un,47205274-buch<.
Slavná dvojice byla též součástí tzv. estrádové zábavy, v rámci níž bavila neotřelými gagy přítomné hosty i televizní diváky –
Snímek z tradičních Silvestrů Československé televize – Scénka – Nad dopisy diváků – Šéfredaktor čehokoliv – rok 1977
Zdroj: Youtube [cit 2013-02-11].Silvestr 1977 Hurvínek a Spejbl – Nad dopisy diváků -parodie. Dostupné
z WWW:<https://www.youtube.com/watch?v=ykYQ6LKWmRg<.

324

Díky Kirschnerově a Štáchové jazykovému nadání mohli oba herci velice často vystupovat v zahraničí, kde hry Spejbla a Hurvínka
uváděli v místní řeči té oné země. Cizích jazyků se za jejich divadelní profesní realizaci naučili až 16, navštívili desítky států na 4
kontinentech.
Zdroj:
Sdružení
profesionálních
loutkářů
[online].[cit.
2013-02-11].
Manželé
Kirschnerovi.
Dostupné
z WWW:
<http://www.profiloutkari.org/?q=node/267>.
Foto: Návrat z divadelního hostování v Japonsku, kam byli umělci pozváni opětovně – v roce 1978, 1980, 1982 a 1986
Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.

Na nahrávání audio reprodukcí se podílela řada známých osobností – Josef Větrovec, Gsbriela Vránová, Svatopluk Beneš – Foto :
Z nahrávání LP desky – Hurvínkova strašidýlka - s Františkem Filipovským – Supraphon, 1978 – Cena dětského diváka Skupovy
Plzně
Zdroj: KIRSCHNEROVÁ, Denisa. Spejbl a Hurvínek – na nitkách osudu.1.vyd.Brno: Computer Press, 2010. 72 s. ISBN 978-80-251-25281.
V galaprogramu Z Prahy až do Monte Carla, který byl určen hostům mezinárodního televizního festivalu v Monaku (1980), hrála
cimbálová kapela živým tanečníkům. Na pořadu se podílel celý soubor D S+H
Zdroj: GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
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Miloš Kirschner přebírá diplom národního umělce z rukou prezidenta ČSSR Gustáva Husáka, rok 1981
Zdroj: GRYM, Pavel. Národní umělec Miloš Kirschner - 60.Praha: Divadlo Spejbla a Hurvínka, 1987. 46 s.
Knižně vyšla vyprávění Spejbla a Hurvínka pro děti před spaním – Hurvínkovy Večerníčky pro kluky i pro holčičky –
M.Kirschner/V.Straka – Západočeské nakladatelství, 1981 a 1986
Zdroj: Antikvariát Bohumín [online].[cit.2012-09-11]. Hurvínkovy večerníčky pro kluky i pro holčičky.Dostupné
z WWW:<http://www.antikvariat-bohumin.cz/cz/knihy/pohadky-detske/2449-hurvinkovy-vecernicky-pro-kluky-i-pro-holcicky.html>.

Ke Skupovu výročí v r.1982 se na scénu ve Středově adaptaci vrátila klasická hra skupovského repertoáru O fousatém
Hurvínkovi; Hurvínka tu hrál Martin Klásek.
Zdroj: GRYM, Pavel. Klauni v dřevácích.1.vyd.Praha: Panorama, 1988. 363 s.
Foto: LP - Spejbls Urlaub mit Hurvinek (Spejblova dovolená s Hurvínkem) - Miloš Kirschner /Vladimír Straka – 1982, Supraphon
Zdroj: Ebay [cit 2014-04-29].LP Spejbl & Hurvinek - SPEJBLS URLAUB MIT HURVINEK Supraphon.Dostupné
z WWW:<http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/lp-spejbl-hurvinek-spejbls-urlaub-mit-hurvinek-supraphon/158297449-75-3849<.
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Zadáno pro Karla Gotta – fotografie – Mánička zpívá s Karlem Gottem hit Zítra stromek zazáří, 1982
Zdroj: Youtube [cit 2013-02-11].Karel Gott & Helena Štáchová (Mánička) - Zítra stromek zazáří (1982). Dostupné
z WWW:<https://www.youtube.com/watch?v=HeToM2-rTZ0<.
Gramofonová produkce Kirschnera a Štáchové (S+H) měla obrovskou prodejnost/oblíbenost, takovou, že roku 1985 získali Zlatou
desku Supraphonu za milion prodaných desek. - Foto: LP – Abeceda slušného chování – Kirschner /Straka - 1984 a MC /CD–
Hurvínek trochu zlobí – Kirschner/Straka - ( z r.1969 a 1978/vyd.1996/2002)
Zdroj: E-trafika antikvariát [cit 2014-04-29].LP Abeceda slušného chování, 2album, Miloš Kirschner, Vladimír Straka, 1983Dostupné
z WWW:<http://www.e-trafika.cz/trafika/eshop/13-1-LP-Gramodesky-Antikvariat/1415-2-Spejbl-a-Hurvinek/5/17914-LP-Abecedaslusneho-chovani-2album-Milos-Kirschner-Vladimir-Straka-1983<.
Zdroj: Aukro [online].[cit.2013-05-13]. 8 x Kazeta: SPEJBL A HURVÍNEK .Dostupné z WWW:<http://archiv.aukro.cz/8-x-kazeta-spejbla-hurvinek--i3158305925>.

Současná podoba loutek -Spejbla,Hurvínka, Máničky, paní Kateřiny a psa Žeryka od 70.let
Zdroj:Prague-stay [online].[cit. 2014-06-13].Divadlo Spejbla a Hurvínka | Rodinka
.Dostupné z WWW:<http://cz.praguestay.com/lifestyle/clanek/882-divadlo-spejbla-a-hurvinka/#PhotoSwipe1406762137051<.
V roce 2013 zemřel dlouholetý člen D S+H -Miroslav Polák, od 80.let interpret Žeryka, tiskový mluvčí divadla
Zdroj: Divadlo Spejbla a Hurvínka [cit 2014-04-29].Soubor. Dostupné z WWW:<http://www.spejbl-hurvinek.cz/novinky/76-zemrelmiroslav-polak<..
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Příloha č.25: Tabulka číselných dat z tisku o D S+H z novin a časopisů (Vlajky,Árijského
boje,Rudého
práva,Lidové
demokracie,Svobodného
slova,Mladé
fronty,Večerní
Prahy,Mladé fronty Dnes z let 1939-1990) - Použité publicistické žánry; Četnost umístění
zpráv na titulní straně; Tonalita recenzí (vše v daných obdobích)(graf/tabulka)
Období
1939 -1945 1945-1957
1957-1963
Výskyt publicistických žánrů
Fejeton
Glosa
Gratulace
1
Komentář
1
Medailón –
Portrét
Nekrolog
1
Oznámení
1
Pamflet
5
Recenze
2
Reportáž
2
2
Rozhovor Interview
Zpráva
8
3
Počet zpráv umístěných v tisku na titulní straně
5
2
Tonalita recenzí
Pozitivní
2
Negativní
-

1963-1966

1966-1974

1974-1990

-

1

2
3
1
9

4
-

5
-

3
17
4

-

2

19

-

1

4

2
2

3
-

6
3

Zdroj: REIFOVÁ, Gabriela. Tabulka [online].Message to: sabina.reifova@seznam.cz.
komunikace.
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