
        

Jardo, Vrchlabský divadelní spolek 
LIPANY, jehož jsi členem, kde, kdy 
a za jakých podmínek vznikl?

      Vznikl na popud našeho principála    
Jana Švimberského v září roku 2014 za 
účelem odehrání jediného představení 
pro kamarády a známé. Jenže ohlas byl 
tak příznivý, že jsme si řekli, že by byla 
škoda naše působení na prknech, jež 
pro někoho znamenají svět, ukončit.

Jelikož jsem měla tu čest, Tě poznat i 
jako vynikajícího tanečníka, naskytla 
se někdy příležitost zúročit i Tvé pohy-
bové schopnosti?

Vladimíra Jirková
recepce.cz@argo-hytos.com

 JAROSLAV
DVOŘÁČEK

 * Oddělení:  Konstrukce - předvývoj       

 * Pracovní pozice:    Konstruktér - ventily      

 * V AHCZ od:             

 * Herec, člen divadelního spolku LIPANY

Jelikož jsme soubor, který se převážně 
zaměřuje na hry z pera našeho veliká-
na Járy da Cimrmana, který psal hry 
pro náročnější, věkově pokročilé publi-
kum, není příliš prostoru k nějakým ta-
nečním variacím. To jsem si však vyna-
hradil ve hře Dívčí válka od Františka 
Ringo Čecha, kde jako božský Lumča 
křepčím po celém jevišti.

Vraťme se k tématu, jak se technicky 
zaměřený muž – konstruktér, dostane 
k umělecké činnosti, jako je hraní di-
vadla?

Mno, já bych o nějaké umělecké hloub-
ce u našeho divadla příliš nahlas ne-
hovořil, jelikož většinu času na jevišti 
buď trneme strachem abychom neza-
pomněli text, nebo se smějeme ostat-
ním kolegům, že ho zapomněli a tak 
na prožívání role v podstatě nezbývá 
čas. Já se se svými kolegy o Cimrma-

nova díla zajímám již 25 let. Dříve jsme 
se mezi sebou bez hlášek z jeho her v 
podstatě ani nemohli bavit. I dnes, přes-
tože jsme texty slyšeli na zkouškách a v 
představeních snad tisíckrát, nám stále 
připadají vtipné. Z toho a z mého vro-
zeného exhibicionismu logicky vyplývá 
že jsem ani jinde, než v divadle skončit 
nemohl. Mé technické zaměření mi na-
opak pomáhá při vymýšlení kulis a me-
chanismů potřebných ke hrám.

Vím, že máš velice osobitý smysl pro 
humor, naskýtá se mi otázka – co takhle 
napsání vlastní divadelní hry, nepře-
mýšlel jsi nad něčím takovým?

Abych se přiznal, tak přemýšlel. Jenže 
jak jsem s překvapením zjistil, není to 
tak úplně jednoduché. Vymyslet sou-
vislý propracovaný text a ještě o ně-
čem,  co nikdo přede mnou nenapsal, 
je pro mne prakticky nemožné. Pokaž-
dé,  když jsem začal psát jsem zjistil, že 
jsem již podobný námět četl, nebo vi-
děl. Bude to zřejmě tím, že trávím příliš 
času čtením a sledováním filmů a diva-
dla. Kdybych tento hendikep neměl, na-
psal bych hru raz dva.

Nemrzí Tě, že na úkor Tvých skvělých 
divadelních postav jsi stále pro spoustu 
kolegů „jen“ jeden z členů z konstruk-
ce…

Nemrzí. Jak se říká: „Každá sláva pol-
ní tráva“ a „Kolik v poli čmeláků, tolik 
v těle boláků“. (Vida, nikdy by mě ne-
napadlo že použiju divadelní text v této 
souvislosti). Takže těch 10 000 diváků, 
kteří zhlédli za ta léta naše představe-
ní, mi prozatím stačí. Ono jich je také 
mnoho i odsud, a jak často vidím, tak se 
dokonce i baví.



…a to mě nabádá k další otázce, což 
takhle sehrát divadelní představení 
pouze pro naše zaměstnance a třeba 
přímo v prostorách firmy?

Já jsem pro a myslím, že by to ani ne-
měl být problém, pokud budeme mít 
podporu vedení.

Jaké Tvé divadelní role patří k Tvým 
nejoblíbenějším?

Tak to je velmi těžká otázka. Před dvoj-
rolí prince Jasoně a Drsoně ve hře 
Dlouhý, široký a krátkozraký, kterou 
právě hrajeme, jsem principálovi říkal, 
zda bych si konečně nemohl zahrát ně-
jakou normální roli. Do té doby jsem 
hrál pouze blbečky (Varel Frištejnský) 
,transsexuály (Vlasta) a homosexuály 
(Lumír). Roli prince jsem tedy nakonec 
dostal, ale přesto mám nejradši Varla. 
Je asi přece jen nejblíže mé jednoduché 
povaze.

Měl bys pro nás nějaké vtipné, zajíma-
vé historky, kuriozity, které se přihodily 
během Vašich divadelních představení?

Vždy je velká legrace, když některý z 
herců zapomene část kostýmu, nebo 

se nevezme některá rekvizita. Již jsme 
hráli se zapůjčenou sběračkou z hospo-
dy, žebrali jsme o košík jablek u souse-
dů a pomocí lepící pásky vytvářeli něco 
co se alespoň vzdáleně bude podobat 
jakékoliv zbrani. Pro mé kolegy byl 
velký zážitek, když jsem si za kulisami 

prohodil pomocné texty Jasoně a Drso-
ně, takže jsem je začal říkat v obráce-
ném pořadí. Tedy nejdříve odpověď a 
pak otázku.

Co bereš jako zatím Tvůj největ-
ší úspěch na „prknech, co znamenají 
svět“?

Zúčastnili jsme se se hrou Záskok sou-
těžního kola ochotnických divadel Ji-
ráskův Hronov. Na konci soutěžního 
dne je vždy hodnocení poroty, která se 
většinou skládá z divadelního učitele, 
režiséra a kulturního kritika. Kolo jsme 
nevyhráli, ale velice nás potěšilo zdů-
vodnění poroty. Prý jsme to hráli úplně 
přesně, jako to hrají originální Cimr-
mani. Což oni brali jako chybu, kdež-
to my jako velký úspěch. Krom toho mi 
málem dali ocenění za nejlepší ženskou 
roli (Vlasta), ale vymluvili se na to, že 
jsem chlap. A tak se ptám, kde je tedy 
ta genderová rovnost?

Říká se Vám Vrchlabští „Cimrmani“, 
nepokoušeli jste se i o vlastní tvorbu, 
samozřejmě v podobném duchu?

Jak říká náš principál: „Nesnažme se 
být lepší než originál.“ A toho se drží

me. Spíše připravujeme divadelní be-
sídku scének, která se ale vůbec nepo-
dobá Besídce divadla Sklep.

Hrajete pouze ve Vrchlabí a okolí, nebo 
účinkujete i v divadlech větších měst?

Hrajeme převážně v okolí Vrchlabí, kde 
máme již poměrně stálou diváckou zá-
kladnu. Nebojíme se však ani delších 
výletů do větších měst a dokonce i do 
zahraničí, třeba na Moravu, kde jsme 
hráli již tři sezóny po sobě. Máme na-
plánované představení Polívkové po-
hádky na březen 2020 v Jelení Goře v 
Polsku a možná v červnu 2020 v ru-
munském Banátu.

Co Tě na tom všem nejvíce baví?

Jednoznačně to, že rozesměju a poba-
vím diváky a ti mne za to odmění pot-
leskem. Také zkoušení a tvůrčí růst hry 
společně s dobrými kamarády a kama-
rádkami ze souboru je pro mě veliká 
hodnota.

Kolik Váš divadelní spolek Lipany má 
vůbec členů a jste ochotni mezi sebe 
přizvat další, nové potencionální kole-
gy?

Nyní nás je 22, ale příchodu nových 
členů se nebráníme. Pokud bude mít 
někdo zájem a projde obtížným vstup-
ním pohovorem, kde na něm nenechá-
me nit suchou, bude vítán.

Na jakých kulturních akcích se může-
me s Tebou potkat a co chystáte nové-
ho?
Náš spolek plánuje, jak jsem již nazna-
čil Besídku, hry Blbec k večeři a Hrdý 
Budžes, kde bude mít hlavní roli Jit-
ka Urbanová. Nicméně schůze na pří-
ští sezónu se bude teprve konat, takže 
může být ještě nějaké překvapení.

Kromě divadla máš nějaké další koníč-
ky, záliby?

V pondělí nám začala nová florbalová 
sezóna, takže nohy bolí ještě dnes ve 
čtvrtek. Dokončuji stavbu krbu a ven-
kovní kuchyně na zahrádce i když bratr 
říká že je to spíš Angkor Wat. Čtu co mi 
přijde pod ruku a rád poslouchám mu-
ziku. Také hraji, teď už spíše rekreačně, 
šipky. Dalším mým velkým a drahým 
koníčkem je cestování do exotických 
zemí, poznávání tamních domorodců a 
jejich kuchyně.

Jardo, děkuji Ti za Tvůj drahocenný 
čas, velice zajímavý rozhovor a přeji 
mnoho úspěchů do budoucna.
 


