Zájezd do divadla v Pardubicích

Naše společnost TENEZ a.s. a její tým TENEZ Relax nám připravil pěkně strávenou
sobotu s divadlem.
Na 18.2.2017 bylo připraveno představení Rodinný podnik od Alana Ayckbourna. Díky
internetu a chuti „se připravit“ jsem si zjistil následující. První uvedení této hry bylo
v roce 1987 v Londýně a byla vybrána jako nejlepší nová hra roku – získala cenu
Evening Star.
I osoby a obsazení tohoto představeníve Východočeském divadle nám slibují pěkný
zážitek. Mnoho herců se objevuje i na obrazovkách v TV seriálech a filmech. Jen
namátkou Josef Pejchal jako detektiv Hough, známý hlavně z „Ordinace“, Jiří Kalužný
v roli Jacka McCrackena, jež mi utkvěl v paměti ze seriálu Gympl, Ludmila Mecerodová
jako Poppy McCrackenová kterou jsem zahlédl v Comebacku i Četnících z Luhačovic. A
Petr Borovec v mnohoroli italských bratrů, který na svoje role v TV a filmu teprve čeká.
Námi navštívené představení bylo zároveň derniérou tohoto nastudování
v pardubickém divadle. A bylo to vidět i na nasazení herců při jejich výkonu. Scéna dle
návrhu Nikoly Tempíra se skvěla na jevišti jako patrový dům a my jsme měli možnost
nahlížet do jeho soukromí po celou dobu inscenace. Komediální příběh nám přiblížil
vývoj hlavního hrdiny Jacka McCrackena. Od poctivce s pevnými morálními zásadami až
po jeho „prozření“ v rodinném podniku jeho tchána. Prozření zprostředkované drobnou
krádeží jeho mladší dcery a vydíráním ze strany soukromého očka, který tuto krádež
vyšetřuje. Díky této situaci se dostává až k machinacím v rodinné firmě a korupci na
hlavních místech rodinné firmy, jemu svěřené. A pikantní je to, že v celé sérii podplácení
a korupce je zapletená celá jeho široká rodina. A díky jeho lehce frivolní švagrové se do
celého podniku ještě přidává rodina italských mafiánů. Některé situace byly opravdu jak
z našeho života a to mám v těchto hrách nejraději. Konverzační komedie, ještě navíc
opepřená vraždou v přímém přenosu (stříkající krev z vražděného ve vaně – pěkné) se
opravdu povedla. Závěrečný potlesk s několika děkovačkami byl zaslouženou odměnou
pro herce a i tak trochu pro nás.
A co dodat? Cesta autobusem od vestibulu TENEZ a zpět, byla pohodová, do Pardubic je
to vlastně jen kousek. A návštěva pizzerie na Pernštýnském náměstí před představením
byla příjemným začátkem pěkného večera.
Děkujeme týmu TENEZ Relax a možná zase někdy?
Vašek Hochman a spol.

V sobotu 18.2.2017 jsme se zúčastnily
divadelního vystoupení Rodinný podnik
v divadle v Pardubicích. Představení bylo
velice pěkné a vtipné. Rády bychom
poděkovaly za pěkný kulturní zážitek.
Diana Rojková a Radka Hochmanová

