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Divadlo Radost zahajuje osmou dekádu 
své profesionální činnosti 

13. plat • penzijní připojištění • příspěvek na dopravu

SEŘIZOVAČ

NÁSTROJAŘ

příplatek za směnnost

bonus za produktivitu
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NÁSTUPNÍ MZDA

až 37 500 Kč + 30 000 Kčnáborový příspěvek

NÁSTUPNÍ MZDA

až 36 500 Kč
+ 30 000 Kčnáborový příspěvek

	 V	pondělí	17.	srpna	začala	71.	divadelní	sezóna.	Do	nové	sezóny	vstupuje	
divadlo	 s	 novým	 ředitelem.	 Po	 květnovém	 výběrovém	 řízení	 se	 jím	 stal		
Mgr.	 Pavel	 Hubička	 Ph.D.	 (*	 1966),	 absolvent	 mj.	 Střední	 uměleckoprů-	
myslové	školy	v	Praze	a	Katedry	alternativního	divadla	DAMU	–	obor	scé-
nografie.	Jako	scénograf	pracoval	mj.	v	Naivním	divadle	Liberec,	v	domá-
cích	 i	 zahraničních	divadlech,	převážně	na	divadelních	 scénách	v	Polsku,		
v	 ČR,	 ale	 i	 ve	 Švédsku,	 Estonsku,	 Maarsku	 atd.	 Na	 svém	 kontě	 má	 cca		
170	scénografických	prací.	Jeho	jméno	ostatně	není	neznámé	i	v	souvislosti	
s	Divadlem	Radost.	Připomínáme	např.	inscenace	Málinka,	bobr	a	král	na	
střeše	(2002),	Tři	pohádky	pro	rošáky	(2011),	Kytice	(2012),	Kouzelná	flétna	
(2014),	Zlatovláska	(2019).
	 Kromě	 víc,	 než	 dvacítky	 inscenací,	 které	 jsou	 na	 repertoáru	 divadla		
(a	 nabízejí	 divadelní	 zážitek	 široké	 divácké	 obci	 prakticky	 bez	 omezení	
věku),	uvede	Divadlo	Radost	ještě	do	konce	letošního	roku	dvě	novinky.	
	 KRÁSKA	A	ZVÍŘE	 je	prastarý	příběh,	magická	pohádka	o	obětavosti		
a	 lásce,	 která	 svou	 silou	 osvobozuje	 a	 „polidšuje“.	 Scénář	 pro	 inscenaci		
připravili	 Pavel	 Trtílek	 a	 Marek	 Zákostelecký.	 (První	 jmenovaný	 je	 dra-	
maturg	 Divadla	 Radost,	 druhý	 zároveň	 režisérem	 i	 výtvarníkem	 inscena-	
ce.)	Autorem	scénické	hudby	je	Vítězslav	Šrámek,	premiéra	je	23.	října	2020	
v	18	hodin.
	 Komorní	 hru	 (bude	 uváděná	 na	 Malé	 scéně	 pro	 děti	 od	 tří	 let)	 BRAT-	
ŘÍČCI	SVATÉHO		FRANTIŠKA		napsala	polská	autorka	Marta	Guśniowska,	

smutné		a	učit	je	dívat	se	na	svět	s	nadějí.	Světová	premiéra	hry	byla	v	pol-	
ském	Teatrze	Lalek	v	Opole.	Inscenační	tým	tvoří	režisér	Jacek	Poplawski,		
výtvarník	Pavel	Hubička	a	autor	scénické	hudby	Pavel	Helebrand.
	 „Do	 nové	 sezóny	 vstupujeme	 společně	 po	 dlouhé,	 pracovní	 a	 tvůrčí		
přestávce,	 vynucené	působením	coronaviru.	Pandemie	není	 ještě	 ani	 zda-	
leka	 zažehnána	 a	 spolu	 s	 ní	 i	 všechna	 rizika,	 z	 vnější	 ohrožující	 chod		
našeho	 divadla.	 Rád	 bych	 ale,	 abychom	 se	 při	 kreativní	 práci,	 která	 nás		
čeká,	 pokusili	 o	 změnu	 perspektivy	 nazírání	 a	 obrátili	 naši	 pozornost		
od	 prostorů	 vnějších	 směrem	 k	 vnitřním.	 Témata	 obou	 příštích	 inscenací	
ostatně	o	vnitřních	světech	a	obrazech	pojednávají.	Bude	mne	těšit,	pokud		
se	 nám	 společně	 podaří	 postupně	 nalézat	 dialog	 s	 naším	 dětským	 publi-	
kem	právě	v	 rovině	mnohdy	složitě	uchopitelných	vnitřních	obrazů,	 jimiž		
je	 bohatý	 právě	 dětský	 svět.	 Kontakt	 se	 světem	 vnitřních	 metaforických		
obrazů		a	hledání	způsobu	jejich	prezentace	na	scéně	nám	i	našemu	dětské-
mu	 diváku	 snad	 pomohou	 v	 lepším	 chápání	 světa	 vnějšího“	 dodal	 Pavel		
Hubička.		

Text: Petr Jančařík

která	 nechává	 Fran-
tiška	z	Assisi	putovat	
světem,	 potkávat	 li-	
di	i	zvířátka,	usmiřo-
vat	jejich	spory,	těšit	
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