
 

 

  
   

 

 

PŘÍLOHA – STR. 1 

 

 

 

MASARYKOVA NEMOCNICE, nemocnice s poliklinikou Rakovník  

Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník 

 

LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA 

Ošetřující doktor: MUDr. Popelka Rakovníková 

Příjmení a jméno pacienta: club rozněžnělých slečinek (4 muži, 7 žen) 

Místo trvalého pobytu pacienta: Janáčkova akademie múzických umění, Brno 

 

Ambulantní vyšetření urgentního příjmu ze dne 09. 11. 2018, 23:09 

Dnes kolem 7:30 hod. zavaleni osobními tlumoky ciz. hostujících účastníků národní 

přehlídky Popelka Rakovník, přišlápnutí a exkoriace kotníku v oblasti  

P nohy, narušení diskret. zóny, prudké prohloubení spánk. deficitu – sval. disfnc.  

a ochablost, chronic. expozice hluku – příč. je halasná disharmonie sibilu 

– instrument. Čtení při slabém světle foyer ochabilo zrakové vnímání, odchylná 

fnc. zornic, zpom. reakce na světlo, zánět spoji., astigmatismus. V důsledku 

dlouhodob. absence pohyb. aktivity – defor. L a P části hýžď. svalu, paralyzace 

zad, paréza kostrče a zápěstí. Vydýchaný vzduch v uzavř. prostřed., ochab. 

mozkové buňky – urgentní napráv. vzduch naturalis v empiric. prostředí. 

Závěr:  mental. úpadek – cyklic. deprese, anorexia nervosa v pokr. stádiu, zvýš. PH 

ve stomachu,  zvýš. konzum alkohol – disfunk. P lumbu, P heparu, nastup. 

narkolepsie. 

Doporučení: lázeňský pobyt v Brně, nástup 

v neděli 11. 11. 2018 večer 

 

  

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! 

Jen dvě strašidla? No to je ubohý! ... Ten myslivec neměl obličej! ... Bylo super, když 

chytla střecha! ... Jak se proměnil v osla? Nasadil si masku. A jak zpátky? Prostě si ji 

sundal. ... Divadlo je živější, užiju si to víc než film. ... Stromy při bouřce nedosáhly až na 

zem, trapas. ... Je mi líto, že tam nedali ty dobré hlasy jako ve filmu. ... Rozkošní skřítci. 

Opravdový pták! ... Když rytíř spadnul, vypadalo to spíš jako poštovní schránka. 

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! – AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! 

 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA – STR. 2 

DS VOJAN DESNÁ – MLADÁ HALUZ: AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ! 

 

 

NOVÉ DIVADLO NITRA, SLOVENSKO: ANNA FRANKOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

N e n í   r e p r o d u k c e   j a k o   r e p r o d u k c e . . . 

 

Až umřu, 

nic na tomto světě 

 se nestane a nezmění, 

 jen srdcí několik se zachvěje 

jak v rose kopretiny... 
 

S bolestí v srdci oznamujeme všem 

pozůstalým, že nás v poměrně mladém 

věku 41 let opustilo 
 

dílo 
 

Ať žijí duchové! 
 

Poslední rozloučení v pátek 9. listopadu 

2018 v dopoledních hodinách 

v Tylově divadle v Rakovníku. 
 

Jménem pozůstalých: 

Oldřich Lipský 

Zdeněk Svěrák 

Jiří Melíšek 

Jaroslav Uhlíř 

a další... 
 

Ale jeho duch žije dál. 

 

Státní vyznamenání 
 

ŘÁD Ctrl+C Ctrl+V: Hudební divadlo? Televizní 

muzikál? Okopírovaný film? Kopírka byla asi 

trochu pokažená. Originalita dramaturgie  

a režie tkví v pouhých škrtech a občasném 

nápadu např. loutkovém zpracování Rytíře 

Brtníka. 
 

 ŘÁD ZAKRNĚLÝ: Pionýři? Soudruh? Komunistická jednota? Držíte se 

předlohy a děj se odehrává v socialismu? Pokud ano, mělo by to 

být důsledně. Nebo se snažíte o aktualizaci? Boty – čím víc pruhů, 

tím víc Adidas. 
 

ŘÁD STATICKÉ SCÉNY A NEJJEDNODUŠŠÍ CHOREOGRAFIE: Strojové 

provedení choreografie – tanec s taškou s vrcholem v točení 

nebo tanec krok sem, výkop nohou, krok tam, výkop nohou... 

Bezdůvodnost.  
 

ŘÁD HLUCHONĚMÝCH: Zpěv? Pokusy o zpěv? Mluvení v hudbě? 

Pouhé otevírání úst? Tak proč Ať žijí duchové?! A proč bez 

autorských úprav nebo větších snah? 
 

ŘÁD OZONOVÉ DÍRY V ATMOSFÉŘE: V hledišti děti šustí sáčky od 

bonbonů, povídají si. Pozornost na jevišti je stejná jako v hledišti. Ta 

herečka si spravuje kalhoty, nebo se dokonce škrábe na pozadí? 
 

 ŘÁD ZESNULÝCH: Charaktery? 

Vztahy postav? Motivace  

k jednání? Mrtvolný děj, umírající 

dramatické situace, pohřební 

gradace. 
 

ŘÁD ČARODĚJNICKÝ: Kouzelná 

pohádka? Ne. Hudební divadlo. 

Komedie? Ne. Televizní muzikál. 

Ne! Jen snaha okopírovat film. 

 

Jak asi žijí Kabáti? 
 

Milý deníčku, 
 

obvykle mám neodbytnou potřebu stavit se proti davu (ADaVu) 

smát se tomu, čemu se směje publikum 

mlčet, když se mlčí 

tančit, když se tančí ... mnohdy tak, jak herec píská * 

TO NENÍ NIC PRO MĚ  

být okouzlen jen proto, že použitá řeč mi není vlastní 

být vážný jen proto, že se to očekává, že je to vážné téma, ŽE SE TO TAK DĚLÁ 

TO NENÍ NIC PRO MĚ  

soucítit s hrdinkou, jen proto, že to chůdě malé trpí?  

TO NENÍ NIC PRO MĚ  

JENOMŽE  

CO KDYŽ 

se mi chce smát, protože pojetí není klišoidní a už vůbec né tradiční 

se mi vážným být chce, protože mě to zasáhlo 

Anna nebyla po většinu svého bytí utrápená 

ji tentokráte beru, protože to je konečně příběh, který se opravdu mohl stát 

se někomu konečně povedlo vzít tohle téma za ten správný konec 

... 

se dav (ADaV) tentokráte NEMÝLÍ 

 

* a vida, najednou česky umíme 


