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Radmila Hrdinová

První premiéra Daniely Špi-
nar po jejím odchodu z  postu 
šéfky Činohry Národního diva-
dla v Praze se odehrála 29. října 
v produkci Divadle Letí ve Vile 
Štvanice. Rusalka odkazuje ke 
Dvořákově opeře, podtitul hlad-
ní vodina spíš k tomu, že ne vše 
bude tak, jak jsme zvyklí.

Málokterý coming out byl tak 
mediálně sledovaný tak, jako 
když režisérka Daniela Špinar 
před rokem oznámila, že pro-
chází tranzicí z  muže na ženu. 
Teď se rozhodla pro divadelní 
coming out v podobě inscenace, 
v  níž nesoulad těla a  identity 
učinila stěžejním tématem. 

Příběhu předchází diskuse 
s diváky moderovaná herečkou 
Zuzanou Zlatohlávkovou, která 
posléze ztělesní postavy Čaro-
dějky a Cizí kněžny, a to na té-
ma transgenderu. Na první re-
príze byli diváci poměrně sdílní 
a až na jednu výjimku k tématu 
vstřícní. Mezi diváky jsou usa-

zeni a diskuse se účastní i herci 
Marie Machová (Rusalka) a Pa-
trik Děrgel (Princ).

Po zhruba patnácti minutách 
se rozbíhá příběh Rusalky, jež 
pro svou lásku k  Princi pod-

stoupí proměnu své identity ví-
ly na tu lidskou. Iniciační obřad 
s ní provede Čarodějka, která ji 

obdaří tělem, ženskými šaty 
a  lodičkami na vysokých pod-
patcích, v nichž Rusalka klopý-

tá k  novému životu. Hraje se 
seškrtaný text libreta Jaroslava 
Kvapila, v němž Princ je upou-
tán Cizí kněžnou a Rusalka bo-
lestně prožívá jeho zradu.

Nic však příliš nenaznačuje 
avizované téma, až když do 
Kvapilovy básně začnou proni-
kat autorské texty Daniely Špi-
nar, jež ovšem s postavami pů-
vodního příběhu příliš neladí. 
Cizí kněžna poté, co Prince 
svádí okatě ženskými prostřed-
ky, vzápětí pronáší plakátový 
monolog, v němž horlí proti své 
ženské roli. 

Poněkud překvapivě a  ne-
zmotivovaně provádí na konci 
svůj coming out Princ, který se 
stává ženou, a  (ještě překvapi-
věji) na sebe bere Rusalka jeho 
mužské šaty. 

Postavy jednají nikoli po lo-
gice příběhu, ale z  autorské 
vůle režisérky se stávají až pří-
liš zřetelně jejími mluvčími 
a celá inscenace působí vykon-
struovaně jako pohádka zakon-
čená avizovaným i zahozeným 
happy endem. 

Je to škoda, protože právě 
skrze Rusalčinu nejistou iden-
titu v  lidském světě měla po-
tenciál k tématu promluvit. Zů-
stalo ale jen u  nedotaženého 
pokusu o  divadelní coming 
out. A to i při ocenění hodných 
hereckých výkonech všech tří 
představitelů.

Rusalka jako divadelní coming out

Patrik Děrgel a Marie Machová v inscenaci Rusalka – hladní vodina.
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Hraje se seškrtaný 
text libreta Jaroslava 
Kvapila, v němž 
Princ je upoután Cizí 
kněžnou a Rusalka 
bolestně prožívá 
jeho zradu

Hodnocení� 50�%

Cílem nové kampaně praž-
ského mobilního hospicu Cesta 
domů #darujCestuDomu je vy-
brat peníze na péči o umírající 
a  jejich blízké v  jejich domo-
vech. Hlavní idea odkazuje na 
dva týdny života – průměrnou 
dobu, po kterou zařízení peču-
je o své pacienty. 

Kampaň pracuje s  kontras-
tem mezi všedním životem 
běžného člověka a  posledními 
okamžiky pacientů. 

Cesta domů je mobilní hos-
pic, který poskytuje paliativní 
péči umírajícím lidem, dospě-

lým i dětem, a nabízí podporu 
jejich blízkým.

Jde o neziskovou organizaci, 
která umožňuje lidem, kteří si 
to přejí, umřít důstojně a v  je-
jich přirozeném prostředí. „Na-
ším hlavním cílem je zlepšit 
péči o lidi na konci života a ra-
zit filozofii, že umírání je důle-
žitá a přirozená součást lidské-
ho života, kterou bychom měli 
vědomě přijmout. Z celého srd-
ce jim děkuji, že do toho s námi 
šli,“ říká Ruth Šormová, ředi-
telka neziskové organizace 
Cesta domů.  (cie)

Cesta domů spustila 
kampaň na prvodárce

Vykolejený nákladní vlak ve 
stanici Horní Počernice v Pra-
ze zastavil včera na několik ho-
din provoz ve směru do centra. 
Při nehodě nebyl nikdo zraněn. 
Mimo koleje se krátce po půl-
noci dostala jedna náprava va-
gonu, proč se tak stalo, vyšet-
řuje Drážní inspekce.

Cestující putovali během vý-
luky náhradními autobusy na 
Černý Most a zpět, informoval 
mluvčí Českých drah Lukáš 
Kubát. Před 10. hodinou ranní 
se doprava obnovila po jedné 
koleji, zhruba od 11 hodin 
mohly vlaky začít jezdit po 
obou kolejích.  (cie, ČTK)

Vykolejil vlak

Opraví ulici 
Rekonstrukce Žabovřeské uli-

ci na Zbraslavi potrvá více než 
dva roky. Projekt počítá s obno-
vou povrchů vozovky a chodní-
ků, renovací vodovodu, kanali-
zace, plynovodu, elektrických 
sítí i autobusových zastávek. 

První etapa začne 21. listopa-
du, zabere měsíc. Zavřený zů-
stane úsek mezi ulicemi Paško-
va a U Včely, informovala obec 
na webu. Práce si vyžádají znač-
ná dopravní omezení, a  s  tím 
spojené odklony linek městské 
hromadné dopravy. (cie)

Do budovy 
se vrátí škola

Projekt rekonstrukce a rozší-
ření budovy vedle radnice Pra-
hy 3 na Havlíčkově náměstí na 
základní školu vypracuje archi-
tektonické studio Loxia Archi-
tectes Ingenierie. Škola v  ní 
byla už dřív, v roce 2014 se rad-
nice rozhodla přestěhovat tam 
úředníky. To se nikdy nestalo 
a objekt je od té doby prázdný. 

O rekonstrukci za stovky mi-
lionů korun rozhodlo zastupi-
telstvo Prahy 3 v červnu z dů-
vodu nové výstavby a blížícího 
se nedostatku míst ve školách. 
Součástí projektu bude rekon-
strukce budovy a  novostavba 
na sousední parcele, kde by 
měla vzniknout školní jídelna 
a tělocvična. (ČTK)

PSÍ KALENDÁŘ PRO MATHILDU. Ve výstavní síni Atrium na pražském Žižkově se minu-
lý týden křtil již potřinácté charitativní kalendář Nadačního fondu Mathilda. Dvanáct českých 
osobností spolu s asistenčními psy zapózovalo před objektivem. Výtěžek z prodeje kalendáře 
slouží právě k financování výcviku těchto nenahraditelných pomocníků těžce zrakově postiže-
ných. Křtu se ujaly herečka Růžena Merunková a zpěvačka Lenka Filipová (vpravo). Kalendář 
lze zakoupit na www.mathilda.cz/shop.  (MAŠ)
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Obytný komplex Vivus Kol-
benova roste v blízkosti stanice 
metra Kolbenova ve Vysoča-
nech v Praze 9. Na místě se pů-
vodně rozprostíraly průmyslo-
vé areály. Aktuálně developer 
dokončil první etapu, která za-
hrnuje dva osmipodlažní domy 
propojené dvoupodlažním su-
terénem. Na kolaudaci navazují 
další dva obytné domy. 

„Budoucí obyvatelé jistě oce-
ní, že pomocí nuceného větrání 
s rekuperací se dá v topné sezóně 
ušetřit cca 30 procent nákladů,“ 
hovoří o aktuální otázce energe-
tických úspor hlavní inženýr pro-
jekt Martin Chromjak z projekč-
ní a stavebně-poradenské kance-
láře Obermeyer Helika. 

Nová bytová čtvrť leží mezi 
ulicemi Kolbenova, Na černé 
strouze a  Smržových. V  mís-
tech, kde budoucí areál hraničí 
s Kolbenovou, vznikne náměstí 
s obchody a kancelářemi v par-
terech budov. Nechybějí roz-
sáhlé zatravněné plochy s  par-
kovou úpravou a dětské hřiště. 

„Budoucí náměstí je navrženo 

jako multifunkční pobytová plo-
cha, kterou bude možné využít 
pro příležitostný trh, veřejné 
produkce, prezentace či divadel-
ní vystoupení,“ říká Chromjak 
s  tím, že toto místo může být 
chápáno jako budoucí centrum 

této rozvojové oblasti, kde nové 
bydlení postupně nahrazuje are-
ály nejen ČKD. Bude plnit jak 
veřejnou shromažďovací, tak po-
bytovou funkci. Navíc poslouží 
jako významný orientační bod. 

Investor Vivus Kolbenova 

rozvrhl práce do pěti etap, do-
končení plánuje zhruba v  roce 
2027. Ve Vysočanech postaví 
tři dvojice obytných domů 
a dva samostatné obytné domy, 
které nabídnou přes tisíc no-
vých bytů. (cie)

Ve Vysočanech přibudou další bytyPřibude Lavička 
Václava Havla

Lavičku Václava Havla od-
halí symbolicky v  den výročí 
sametové revoluce město Mni-
chovo Hradiště na Mladobole-
slavsku. Lavička bude odhale-
na 17. listopadu v  17 hodin 
v parku u nádraží. O umístění 
rozhodli místní obyvatelé. 

Město vyhlásilo veřejnou 
sbírku. Do roka se podařilo na-
střádat potřebných 250 tisíc ko-
run na pořízení samotného 
uměleckého díla navrženého 
architektem a Havlovým příte-
lem Bořkem Šípkem. Instalace 
sestává ze dvou kovových kře-
sílek a  kulatého stolku, jehož 
středem prorůstá strom.

Město získalo i  požehnání 
Dagmar Havlové a  rozhodlo 
o umístění lavičky v někdejších 
Tyršových sadech, v parku mezi 
dopravním terminálem a  měst-
ským kinem. V parku bude na-
vazovat na pomník Obětem bojů 
za svobodu v  letech 1914–1918, 
1939–1945 a 1948–1989, u kte-
rého si Mnichovo Hradiště při-
pomíná státní svátky.  (rap)

Průmyslová lokalita se postupně proměňuje, rostou tu bytové domy.
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