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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

Lucerna pro v‰echny generace

Nestává se ãasto, Ïe po zhlédnutí odpoledního
pfiedstavení chtûjí dûti vidût totéÏ je‰tû veãer. Spí‰e se
stává, Ïe kdyÏ rodiãe vezmou dûti na veãerní pfiedstavení
tak Ïe pfii nûm usnou. Pfii pfiedstavení Nového divadla
se stalo obojí. V pátek jedno dítko unavené v‰edními
starostmi usnulo. V sobotu zas holãiãka pfiemluvila
rodiãe, aby si dali repete. A vÛbec se nestává, Ïe rodiãe
s takovou chutí sv˘m ratolestem vyhoví. ·koda, Ïe v
pátek zmínûn˘ klouãek usnul. Pfii‰el o
nezapomenutelnou scénu, kdy mladého vodníka
Michala krotí paní Klásková. Vodník se ‰klebí, kfiení,
dûlá obliãeje a snaÏí se dostat k pro nûj dÛleÏité vodû,
ale Klásková, jak jsme mohli vidût v jin˘ch scénách, je
pfii krocení muÏsk˘ch Ïena nadmíru zdatná a vodníka si
za pomoci provázku ochoãí jako pejska. V‰ak on Klásek
by o tom mohl vyprávût, co mu v‰echno zakazovala a
jak ho uzurpovala. JenÏe Klásek je dobrák od kosti,
podobnû jako herec Nového divadla Jifií ·koda, a na
svou Ïenu si nestûÏuje. Naopak v‰ude ji chválí.
Zmínûná holãiãka, která jako ostatní dívenky jejího

vûku miluje princezny, se zfiejmû zamilovala do
pfiekrásné knûÏny. Nejen ona, málem se to podafiilo i
mlynáfiovi, kter˘ ji provázel po lese s Lucernou k

zámeãku. Tato scéna byla sledována obzvlá‰tû
dospívající mládeÏí. Nutno fiíci, Ïe kdyby se jednalo o
souãasnou soap operu, tak by knûÏna mlynáfie svedla,
ten by mûl v˘ãitky a CTV by to dokázala roztáhnout na
tfiicet pokraãování. Nestalo se tak a mlynáfi vãas nasadil
zpáteãku. âímÏ si zachoval nejen charakter, ale ani
neztratil pfiízeÀ star‰í, spí‰e puritánsky zaloÏené,
generace.
Sobotnímu pfiedstavení rovnûÏ pfiedcházela

pfiedvolební schÛze v hale svatého Václava. Pfiíznivci
Zelen˘ch se plnû ztotoÏnili s mlynáfiem a jeho
poÏadavkem zachránit lípu. Sociální demokraté naopak
vidûli hlavní problém v uãitelském pomocníkovi Zajíãkovi
a mohli pozitivnû hodnotit zlep‰ení jeho ekonomické
situace. Pfiíznivce ODS naopak potû‰il dÛraz na
soukromé vlastnictví. Feministky si pfii‰ly na své, kdyÏ
Haniãka uhájila svou nezávislost. Kdyby na pfiedstavení
byl pfiítomen Václav Havel jistû by vyzvedl mlynáfiÛv
odpor, jeho  disidentství a boj za lidská práva.
Vidûli jsme i generaãní problém: star˘ vodník Ivan

versus vodník mlad‰í Michal. Pfii tom jsme si mohli
uvûdomit, jak to mlad‰í generace nemûla nikdy lehké.
Ani u vodníkÛ. NechuÈ pfienechat rybník, jezírko ãi

kor˘tko je v‰eobecnû známá a staré struktury ovládaly
ãeskou politiku nejen v dobách, kdy existovalo
nevolnictví, ale i v dobách Aloise Jiráska na pfielomu
století a situace se nezmûnila dodnes. AÈ se jednalo o
starého vodníka nebo mladého oba nakonec získali
srdce divákÛ, protoÏe nikoho neutopili. Jen já jsem
závidûl panu Mácovi, kter˘ hrál toho mlad‰ího vodníka
krásné ãervené boty. Chtûl jsem je odkoupit, ale pohotoví
zástupci BaÈova muzea mne pfiedbûhli a dají je do
vitrínky hned vedle ‰piãat˘ch bot Johna Lennona z roku
1964.
MÛj pfiítel Jifií Voãka na dotaz komu fandí ve fotbale,

odpovûdûl, Ïe na fotbal nechodí fandit, ale pouze
kritizovat. Já zase do divadla nechodím kritizovat, ale
fandit a tentokrát jsem fandil vítûznému t˘mu. Po
takovém zápase vût‰inou skandují diváci: „Ho‰i,
dûkujem!“ Chtûl bych zakonãit „Herci, dûkujem!“ Je
zapotfiebí podûkovat nejen hercÛm, ale jak napoãítal
Pavel Král v programu, v‰em dvaatfiiceti lidem, ktefií se
na pfiedstavení podíleli. âili „Nové divadlo! Dûkujem!“
A nejen jim a nejen za toto pfiedstavení…

Ale‰ Bfiezina
***

Z Lucerny - vlevo: vodníci - Pavel Král a Bohouš Máca; vpravo nahoře: kněžna - Jana Fabiánová, mlynář - Pavel Novák, Hanička - Majka Fraňková,

učitelský mládenec -Petr Smetana; dole: vrchní - Petr Kohout, Klásková - Lenka Nováková a ještě jednou mlynář.


