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Vianoce v divadle 2017:  Česká scéna
Nie je ľahké zostať triezvy v našom kraji. Povestná poctivá slivovica z Myjavy priláka každého znalca aj zvedavcov. Piť či nepiť? To je otázka. Na vaše 

zdravie!V malom množstve je to liek. A vo veľkom? Kde sú tie pomyselné mantinely? Kedysi sa pilo asi viac a častejšie. Ale sa aj ťažšie pracovalo a viac 
vypotilo. Na poli, v hore či pri statku. Dnes máme menej pohybu, viac áut, počítače, televízne obrazovky a rozvinutý, expanzívny farmaceutický priemysel... 
Voľakedy stačili bylinky a kvalitná pálenka. Ich kombinácia dokázala zázraky bez vedľajších účinkov... To bolo to malé množstvo, ten liek na zdravie. Ráno 
štamperlík na červíka a večer na dobrú noc. Staršia generácia takto funguje dodnes.... 

Alkohol je v našej spoločnosti hlboko zakorenený a je veľa zvykov a príležitostí, kedy sa podáva. Hlavne mladí ľudia po objavení alkoholu zistia, že mierna 
opitosť im privodí príjemné pocity. Zlepší im sebavedomie aj náladu. Všetko by bolo v poriadku, keby ľudské telo nemalo vlastnosť zvanú tolerancia. Párkrát 
si trocha vypijete a telo sa tomu prispôsobí tak, že neskôr síce vypijete toľko, čo vždy, ale akosi sa už nedostavia tie príjemné účinky. Alkoholizmus začína mať 
neprehliadnuteľné následky. Časté pitie človeka oslabuje telesne i psychicky. To má následky na pracovnom výkone aj  vo vzájomných vzťahoch.  Alkoholik 
je nespoľahlivý a ako k takému sa k nemu okolie začína správať. Ocitá sa na okraji spoločnosti.

Dnes je alkoholizmus hlavný problém verejného zdravia. Je to život ohrozujúca závislosť, ktorá patrí k najrozšírenejším. Ničí a rúca osobnosť aj sociálne 
zväzky. Od pradávna podliehajú alkoholu muži, ale čoraz častejšie sa stretávame s alkoholizmom u žien.

A práve toto je téma tragikomic-
kého príbehu popredného súčasného 
amerického spisovateľa a scenáristu 
Neila Simona. Predstavenie Drobečky 
z perníku naštudovalo divadlo A.Dvo-
řáka v Příbrami. Je to jediné tohtoročné 
predstavenie  českej divadelnej scény, 
ktoré máte možnosť vidieť v rámci 
nášho festivalu, v sobotu 9. decembra 
2017 o 19.00 hod. v kultúrnom dome 
na Myjave.  

Predstavenie rieši niekoľko bež-
ných životných situácií, ktorými pre-
chádza alkoholička práve prepustená 
z liečenia. Uvidíte dojemnú komédiu 

inšpirovanú skutočným príbehom 
barovej speváčky Evy Mearovej. Je to 
osoba plná lásky a života, ktorá miluje 

zábavu a svojich priateľov z brandže. 
Starnúcu hereckú krásku Toby a večne 
neúspešného herca Jimma, ku ktorým 
sa vracia z protialkoholickej liečebne 
domov. K jej životu patrí aj o desať 
rokov mladší milenec, gitarista Lu  
Tenner, ktorý nikdy nemal svoju 
vlastnú strechu nad hlavou. V tejto 
spoločnosti, podporujúc sa navzájom 
láskou a humorom, je jediný zdravý 
prútik Polly, nedospelá dcéra Evy Mea-
rovej, ktorá je dospelejšia než jej matka  
a všetci jej kamaráti. Svojou gurážou 
ukáže matke správnu cestu, ako žiť... V hlavnej úlohe uvidíte význam-

nú českú herečku Simonu Stašovú.  
Skvelý herecký výkon, ktorý predvied-
la v predstavení si všimla aj Herecká 
asociácia, nezávislá profesná odborová 
organizácia výkonných umelcov,  ktorá 
každoročne udeľuje ocenenia tým 
najlepším. V roku 2007 dostala za 
hlavnú úlohu v tomto predstavení cenu 
THÁLIE v kategórii činohra. (Cena je 
pomenovaná po múze komédie, Thálii.)

Hlavná úloha v predstavení Dro-
bečky z perníku bola vždy snom hereč-
ky Simony Stašovej.  Ako sama o tom 
hovorí, závažné, hlboké témy riešené 
s humorom, to je presne tá poloha, 
ktorá jej vyhovuje a ktorá je jej veľmi 
blízka. Tragikomédia je špeciálna 
žánrová kategória, ktorá si vyžaduje 
veľké herecké umenie.  

Máte  ojedinelú príležitosť uvidieť 
v akcii túto charizmatickú herečku 
s talianskym temperamentom. 

Posledné lístky na predsta-
venie sú v predaji v kultúrnom 
dome na Myjave, alebo cez 
portál: www.kultura.myjava.sk.

Tí z vás, ktorí  by sa radi ocitli  
v úplnej blízkosti herečky Simony 
Stašovej majú možnosť zúčastniť sa 
aj slávnostného ceremoniálu na Tera-
se kultúrneho domu, kde si tento rok 
odhalí svoju pamätnú tabuľku.

Želáme vám nezabudnuteľný kul-
túrny zážitok!                          faktArT
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