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Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s.
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestfiebí

Ve ‰kolním roce 2017/2018 nabízíme studium
v ‰estiletém oboru (pro Ïáky ze 7. tfiíd Z·)
a ãtyfiletém oboru (pro Ïáky z 9. tfiíd Z·).

Tel.: 516 432 181, 603 588 369, www.gymnaziumrajec.cz
e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Den otevfien˘ch dvefií bude 
4. listopadu 2016 od 8.30 do 17.00 hodin

MoÏná trochu skeptik kdyÏ pro-
hlásil: „Je-li úkolem divadla vyslo-
vovat se ke stavu svûta, pak je pro
souãasnost vhodná uÏ jen forma ko-
medie nebo fra‰ka”. Tak vznikla
„komedie soukromé banky”, coÏ je
podtitul hry Frank V. Praktiky
a morálka penûÏního podniku jsou
vedením i zamûstnanci prezentová-
ny sice s humorem a ironií, ale hu-
mor je ‰ibeniãní a z ironie mrazí.
Jedin˘m cílem je okrást kaÏdého
zákazníka a razí se zásada neuza-
vfiít ani jeden poctiv˘ obchod. KdyÏ
je nûkter˘ zamûstnanec je‰tû trochu
slu‰n˘, ‰up s ním do sklepa, odkud
uÏ nikdy nevyjde Ïiv˘. Frank vzpo-
míná s nostalgií, jak mûl podnik
i 200 zamûstnancÛ, „a teì mám se-
dm gaunerÛ a hrdlofiezÛ”. V‰ichni
ale mluví a sní o tom, Ïe by chtûli

b˘t slu‰ní lidé, mít domek, rodinu
a ‰Èastné dûti. JenÏe o tom jenom
mluví (obãas i zpívají), ale neudûla-
jí nic. Dvû utajované dûti má i Frank
se svou Ïenou Ottilií (Jan Mazák
a Alena Antalová). Jsou to právû
oni, Herbert (Vojtûch Blahuta)
a Francizka (Eli‰ka Skálová), ktefií
bez skrupulí pfievezmou podnik
a nastolí nov˘ pofiádek. Jestli lep‰í
a spravedlivûj‰í, to uÏ se nedovíme.

Uvedení Franka V. dalo pfiíleÏi-
tost hercÛm Mûstského divadla
Brno k vytvofiení nûkolika mimo-
fiádn˘ch rolí. Alena Antalová si 
vyzkou‰ela polohu striktní, bezo-
hledné ‰éfové, která se nezastaví
ani pfied vraÏdou. Personální ‰éf
v podání Igora Ondfiíãka je noãní

mÛrou v‰ech zamûstnancÛ.
V˘born˘ je Ladislav Koláfi, Radka
Coufalová i Michal Isteník. Po prv-
ním uvedení hry (Curych 1959)
kritici psali, Ïe lidé, které autor 
ukazuje, neexistují, prostû nemo-
hou existovat. Sám autor si tím 
nebyl tak jist uÏ tenkrát. A co tepr-
ve my po ‰edesáti letech?

Hra se uvádí v pfiekladu Jifiího
Stacha z r. 1980. ReÏírovala nám
známá Hana Bure‰ová. Hudební
doprovod Karel Cón. PÛjdete-li na
toto pfiedstavení alespoÀ trochu pfii-
praveni, pfiinese vám skvûl˘ záÏitek
a podnût k zamy‰lení.

Pro Listy regionÛ Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Komedie 
soukromé banky

Jméno ‰v˘carského dramatika Friedricha Dürrenmatta si moÏná nûktefií
spojí spí‰ s „Náv‰tûvou staré dámy” nebo „Fyziky”. Jeho hru Frank V.
z konce 50. let uvedl u nás nejdfiíve Miroslav Horníãek v Divadle ABC, pak
Milan Pásek v Brnû u Mr‰tíkÛ. To bylo tûsnû pfied zákazem hry, protoÏe 
autor vefiejnû protestoval proti invazi Ruska v r. 1968. Ve své vlasti platil za
nepohodlného vizionáfiského ‰Èourala. Teprve po jeho smrti (1990), v dobû,
která ve spoleãnosti doznala tolik zmûn skoro ve v‰ech evropsk˘ch zemích
se ukázalo, jak byl pfiedvídav˘.

Alena Antalová a Michal Isteník 
v komedii o jedné bance.


