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obsazení:



hugo pludek

Hugo: „Zdravíčko, šerife!“



„...ale to je prej nějaký trapný, ne?“

„…hele zvažte to, aby vám tam někdo přišel.“

„…a kde bude ta zahradní slavnost?“

„…to jsem nikdy neviděl, ale vím, kdo to napsal.“

„…jen aby to někdo pochopil.“

„…to je ale hrozně nudný.“

„…a o čem to je?“

„…no, to si troufáte.“

Rozhodli jsme se od ledna 2019 zkoušet hru, která ve své 
době, při premiéře roku 1963 v Divadle Na zábradlí lámala 
rekordy návštěvnosti, měla přes sto repríz, někteří diváci 
ji viděli během krátké doby i patnáctkrát za sebou. Pro-
lomila ledy, aby pak v roce 1968 byla na 21 let zakázána. 
Odborníci ji nazvali klíčovou událostí moderního českého 
divadla. Hrála se v cizině a díky ní se vědělo o Václavu 
Havlovi a kulturním dění v naší zemi před rokem 1989.

leden, 2019

„…no, tak jsme si troufli.“

hugo pludek

Absurdní divadlo má za cíl diváka šokovat a klást mu  
provokativní otázky.



Pludek: „Milý synu, kdo ví kde má čmelák žihadlo, tomu  
 nejsou kalhoty nikdy krátké!...“

božena pludková

oldřich pludek



Tajemník: „Tak co doma? Co děti? Zlobí? Zlobí?“

tajemnice

tajemník

božena pludková

Tajemnice: „Ani ne – nemám děti – nemám.“



Amálka

božena pludková

Pludková: To nic děvče. Já když začínala, dostávala jsem     
 ještě menší role!“
Amálka: „To byla ale jiná doba, milostpaní! Sbohem!“



Amálka

Ředitel: „No tak – kolegyně likvidační tajemnice – pro    
 jedno kvítí slunce nesvítí – jste přece žena – tak se   
 vzmužte!“

ředitel

tajemnice



Medailonek václava havla, 
který napsal pro Mladý svět v roce 1967

„Mám prý napsat něco o sobě. Píšu o sobě nerad, nepovažuji 
svůj život ani za důležitý, ani za zajímavý – zvlášť pro 
tak široký okruh čtenářů, jako má Mladý svět – proto budu 
stručný: je mi 30 let, dělal jsem různá zaměstnání  
a studoval různé obory, až jsem nakonec zakotvil u diva-
dla. V raném mládí jsem psal poezii (naštěstí nikdy ne-
vyšla), po vojně jsem začal psát divadelní hry. Jsem už 
sedmý rok zaměstnán v Divadle Na zábradlí, kde jsem vy-
střídal různé funkce, od kulisáka až po dramaturga, a pro 
které také píšu. Nejprve jsem se na dvou hrách podílel 
jako spoluautor, samostatně jsem pak napsal hry „Zahradní 
slavnost“ (uvedena v roce 1963) a „Vyrozumění“ (uvedeno  
v roce 1965). Teď dodělávám další hru. Typogramy, otisk-
nuté na této stránce, jsou ze sbírky „Antikódy“, která 
společně s dvěma jmenovanými hrami a dvěma esejemi vyšla 
loni v knížce nazvané „Protokoly“. To je všechno. Pokud je 
nutné, abych uvedl ještě zpěvačku, která se mi líbí (prý 
to váš časopis žádá), tak je to Marta Kubišová.“



Hry Václava Havla
 
1960 Ela,Hela a stop
1960 Rodinný večer
1960/61 Motomorfóza
1963 Motýl na anténě
1963 Zahradní slavnost
1965 Vyrozumění
1968 Anděl strážný
1968 Ztížená možnost soustředění
1971 Spiklenci
1972 Žebrácká opera
1973 RR (HRRA)
1975 Audience
1975 Vernisáž
1976 Horský hotel
1978 Protest
1983 Chyba
1984 Largo desolato
1985 Pokoušení
1988 Zítra to spustíme
1988/89 Osudná noc podle Vasila Biľaka
1989 Perpetuum mobile
2007 Odcházení



Plzák: „Umění – tomu říkám slovo do pranice! Sám mám umění      
 tak nějak osobně rád – považuji je za koření života!  
 A naše doba přímo volá po velkých dramatech se šťavnatými    
 hrdiny – po odvážných, smělých krajinomalbách – současný  
 divák potřebuje stále víc současné hry – stále současněj-    
 ší! Umění by se mělo stát organickou součástí života  
 každého z nás.“

Zahradní slavnost
Václav Havel
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