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1. listopadu 2011 v Českých Budějovicích 
 

 
 
Rok na vsi 
 

Premiéra v pátek 4. listopadu 2011 od 19.00 hod. v Jihočeském divadle 
Generální zkouška ve středu 2. listopadu 2011 od 10.00 hod. 
 
Jedna z nejskvostnějších kapitol české literatury. Románová kronika utkaná z 
jedinečných osudů neuvěřitelně krutých, ironických i dojemných. Balada plná syrové poezie, 
střepin v blátě, perliček na dně, groteskních dějů, padajících plotků, zmatených obecních účtů. 
Staré lidové obyčeje obyvatel jedné moravské vesnice, hlahol zvonů zvoucí lidi k bohoslužbě, 
život v harmonii s přírodou a pevný řád, jehož porušení se nikomu neodpouští. Ale lidské touhy, 
vášně, hříchy i zrady vždycky čeřily poklidné hladiny… 
 
Druhou premiérou, kterou Jihočeské divadlo uvede v sezóně 2011/2012, bude „balada pro 
celou dědinu“ Rok na vsi na motivy slavné románové kroniky bratří Mrštíků. Soubor činohry 
pod režijním vedením a v dramatizaci Břetislava Rychlíka nastudoval příběh o životě obyvatel 
jedné moravské vesnice.  
 
Na přípravách se podíleli všichni členové činoherního souboru. K nim přibyla také řada 
externistů, z nichž někteří na jevišti Jihočeského divadla rozhodně nebyli nováčky – činohra 
Jihočeského divadla se tak ráda po letech opět přivítala například s Dagmar Neumannovou, 
Janou Frouzovou – Hruškovou či Jiřinou Petrů. 
 
Výraznou hudbu na lidové texty, která dotváří atmosféru i hýbe dějem, zkomponoval Petr 
Hromádka. Diváci se tak mohou těšit i na živou hudbu v podání tří „venkovských“ muzikantů. 
 
V průběhu hry se před divákem odehrají scény zachycující roční cyklus života na moravském 
venkově (např. masopust, „Dušičky“, Vánoce, odvody mládenců na vojnu, hody…). Na 
autentičnosti dodá i mluva v moravském dialektu, propracované kostýmy maškar odívané při 
lidových obyčejích a především zřetelná režijní ruka slováckého rodáka Břetislava Rychlíka. 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 
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Rok na vsi  
Alois a Vilém Mrštíkové, Břetislav Rychlík 
balada pro celou dědinu 
 
Režie / Břetislav Rychlík 
Scéna / Martin Černý 
Kostýmy / Markéta Sládečková-Oslzlá 
Hudba / Petr Hromádka 
Pohybová spolupráce / Ladislava Košíková 
Dramaturgie / Olga Šubrtová, Kristýna Čepková 
 
Osoby a obsazení  
 
Rybář   Roman Nevěčný  
Rybářka  Jaroslava Červenková  
Stařenka Rybářová  Bibiana Šimonová  
Anežka   Dana Verzichová  
Martin   Pavel Oubram  
Starosta  Jiří Šesták  
Bílá macecha  Věra Hlaváčková  
Antoš   Václav Liška  
Vrbčena  Daniela Bambasová  
Vrbka   Ondřej Volejník  
Chocholáč  Tomáš Drápela  
Kunz   Petr Šporcl  
Sestra Amáta  Lenka Krčková  
Frau Ebr  Jana Frouzová - Hrušková  
Starý Krištof  Jan Dvořák  
Studýnka  Martin Hruška  
Studýnková  Taťána Kupcová  
Farář   Miloš Maršálek  
Janek   Jan Hušek  
Maryška  Teresa Branna  
Barbora   Věra Hollá  
Mareček  Jan Konrád  
Duffek   Ondřej Veselý  
Baba Cihlářka  Jiřina Petrů  
Prudková  Jana Frouzová - Hrušková  
Vondračka  Dagmar Neumannová  
Tulák Doné  Michal Bumbálek  
Muzikanti  Eliška Bendová, Petr Ferebauer, Václav Plášil / Michal Kazár 
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Břetislav Rychlík 

Režisér, herec, scenárista a publicista. Po absolvování gymnázia ve Strážnici postupně student techniky, 

dělník na kachní farmě, kulisák, nápověda, herec v oblastních divadlech (Uherské Hradiště, Most). Od 

roku 1982 herec a režisér dříve prostějovského, nyní brněnského HaDivadla. Pravidelně spolupracuje s 

Divadlem Husa na provázku v Brně a Divadlem Archa v Praze. V letech 1990 -1994 pedagog na JAMU. Od 

roku 1992 autor rozhlasového cyklu Antikvariát Břetislava Rychlíka. Pro Městské divadlo v Mostě (1996) 

a Mahenovu činohru Národního divadla v Brně (1997) dramatizoval román bratří Mrštíků Rok na vsi. Od 

roku 1997 do konce roku 2000 pracoval jako dramaturg České televize v Brně (cyklus Intolerance?). V 

roce 1993 získal novinářskou Cenu křepelek. Jeden z vítězů Evropského fejetonu (1994). Od druhé 

poloviny devadesátých let se takřka výhradně věnuje dokumentární tvorbě. Jako režisér a scenárista 

dokumentárních filmů Ó, ty černý ptáčku, Valašský snář, Zlatí bratři, Sedm živlů Ludvíka Kundery, 

Malovaný šohaj, Daleké světy, Na tržišti světa, Marie, Mařa, Mařka, Maryša, Dálnice či série hodinových 

dokumentů Zblízka (o Josefu Topolovi, Jiřím Kratochvílovi, Ivanu Wernischovi, Janu Steklíkovi, Odkaz 

dalekonosných huslí Jožky Kubíka) získal řadu mezinárodních i domácích ocenění (Moskva, Varšava, 

Academia film Olomouc, Hlavní cena Pierot, Čestné uznání FITES). Dokumentární film o životě sedmi 

starých lidí v Bílých Karpatech Jeden rok obdržel jednu z hlavních cen na festivalu v Krakově (1999) a 

cenu Vox Humana v roce 1999 (pro tvůrce, který v daném roce s největší mravní a uměleckou silou 

prosadil myšlenku humanizace světa, v němž žijeme). V současné době pravidelný spolupracovník BBC, 

od roku 1991 publikuje v Lidových a Literárních novinách, Týdnu, Svobodné Evropě, Respektu. Od r. 

2011 opět pedagog na JAMU. 

 
Rozhovor s režisérem inscenace Břetislavem Rychlíkem 

U Roku na vsi bratří Mrštíků jste nejen v roli režiséra, ale i autora adaptace. Jak se ti dva spolu 
domlouvají? 

Horko, těžko. Musím se hlídat, abych místo režie neříkal hercům závorky a scénické poznámky. Chovám 
se k tomu textu, jako by byl od kohosi cizího, mně neznámého, ale jinak docela blízkého. 

Asi jste při psaní strávil v Habrůvce, té mrštíkovské vesničce víc než rok. Čím vás nejvíc okouzlila? 

Tím, že se člověk v zásadě vůbec nemění. Ten děj se odehrává v počátcích kapitalismu u nás, na vesnici 
prosakují neznámé jevy, první podnikání, možnost zbohatnutí, lákadla s penězi spojená. Novému řádu 
lidé příliš nerozumí, zoufale se drží (bázní, vírou, tradicí, zoufalstvím) prastarého řádu světa, který se 
rozpadá. Románová kronika bratří Mrštíků je jednou z nejskvostnějších kapitol klasické české literatury. 
Dílo trpké, diktované úzkostí z proměny řádu v dravost, dílo dokumentární a do jisté míry dílo 
monumentální. Dějištěm je smyšlená obec Habrůvka na pomezí Moravského Slovácka a Hané. Jejím 
předobrazem byla malá zapadlá vesnice Diváky, kde Alois Mrštík učiteloval a Vilém dobrovolně opustil 
svět. Rok na vsi je dílo zdánlivě idylické. Je plné groteskních dějů, padajících plotků, zmatených obecních 
účtů, jedinečných osudů neuvěřitelně krutých a ironických. Jeden rok v jedné vesnici pod jedním nebem a 
celý vesmír se tam odehrává. Také tady pulzují lidské touhy, vášně, lásky, nenávisti, sny i všednodenní 
banality a přízemnosti. Tady se jako pod zvětšovacím sklem nahlíží pod povrch lidských duší. Tady se 
hřeší, stejně jako se naplňují boží přikázání. Dějiny probíhají i v nejzapadlejších koutech.  Rok na vsi - 
opírající se o osudy celku, z nichž se vynořují osudy jednotlivců: V prvé řadě tragický vztah záletného 
hostinského Cyrila Rybáře a místní milovnice Vrbčeny. Vztah, který končí likvidací majetku a rodiny 
druhdy úspěšného podnikatele a vposledku i jeho sebevražednou smrtí. Osudy zamilované jeptišky sestry 
Amáty a starého vdovce Kunze, končící svatbou. Osudy nezdárného starostova syna Antoše i jeho 
bezmocných rodičů. Osudy dobrodinky vesnice Frau Ebr i novoty nechápajícího stařičkého faráře. Osudy 
chudého krejčího Studýnky, muže s největším srdcem, stejně jako osudy opilce a slabocha Vrbky. Osudy 
lidí z vesnice, jejich tragikomických radních. Osudy pomlouvačných bab i furiantských mužů. 
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Rok na vsi - balada plná syrové poezie, střepin v blátě, perliček na dně. Rok na vsi - jako příležitost pro 
živoucí, vzrušující, plnokrevné postavy, jejichž slabosti i síla jsou divákovou slabostí a silou. 

V Jihočeském divadle pracujete poprvé a hned jste přišel s velmi originálním zahájením zkoušení při 
cestě na Moravu…? 

Tož ano, pojedeme do oné divadelní Habrůvky naší (nad kterou by románové postavy zplakaly jako Ježíš 
nad Jeruzalémem), do Divák u Brna. Půjdeme do Mrštíkovského domu, kde průvodcem nám bude pan 
Němeček, potomek postavy z románu – Kocmánka. Pan Němeček má výsostné právo pálit hruškovici 
z hrušky, kterou u včelínů (navržených slavným architektem Dušanem Jurkovičem) vysadil otec Mrštík, 
švec z Jimramova na Vysočině. A u dlouhého stolu se stopečkami hruškovic, obklíčeni a prostoupeni 
stopami Mrštíkovského ducha, budeme mít čtenou zkoušku Roku na vsi. A uvidíme i skalpel, který si 
Vilém vrazil do srdce, brýle rozbité při pádu těla na zahradě i učitelskou světničku Aloisovu. Večer víno ve 
sklepě u Štěpána ve Bzenci, famózní horňácká muzika Petra Mičky. Druhý den svatováclavské hody 
v Jalubí, skok na Horňácko (kam Mrštíci rádi jezdili), návštěva tradičních usedlostí na Kopánkách a 
kalvínského kostela v Javorníku, hospodářství a větrného mlýna v Kuželově, povídání s devadesátiletým 
řídícím učitelem a folklóristou Františkem Okénkou z  Malé Vrbky (něco jako náš Alois Mrštík 
v Divákách)… 

Jakou roli bude hrát ve vaší inscenaci hudba? 

Citovou. Píše ji můj dvorní skladatel Petr Hromádka. Píše písničky na texty lidových písní, nebo mnou 
všelijak po ludvíkovaculíkovsku „polepšených“. Píše i scénickou hudbu. Písničky vychází ze syrové a 
emotivní horňácké harmonizace. Měly by dostát charakteristice, kdy lidovou píseň snad nejkrásněji a 
nejpřesněji charakterizoval Milan Kundera v románu Žert: “Já jsem cítil šťasten uvnitř těchto písní, v nichž 
smutek není hraný, smích není křivý, láska není směšná a nenávist není plachá, kde lidé milují tělem i 
duší, kde v nenávisti sahají po noži nebo šavli, v radosti tančí, v zoufalství skáčou do Dunaje, kde láska je 
ještě láskou a bolest bolestí, kde původní cit není ještě vyklouben ze sebe sama a hodnoty jsou dosud 
nezpustošené a zdálo se mi, že uvnitř těchto písní jsem doma, že z nich jsem vyšel, že jejich svět je mé 
původní poznamenání, můj domov.“  

Tak bychom měli i hrát to naše divadlo. 

 

ÚČASTNÍCI TISKOVÉ KONFERENCE: 
Jiří Šesták – ředitel JD 

Martin Glaser – šéf činohry JD 
Břetislav Rychlík – režisér 

Olga Šubrtová – dramaturgyně 
Kristýna Čepková – dramaturgyně 

Daniela Bambasová 
Roman Nevěčný 

 
KONTAKTY: 

Jihočeské divadlo, Dr. Stejskala 424/19, 370 47 České Budějovice 
www.jihoceskedivadlo.cz /  info@jihoceskedivadlo.cz 

 
Ředitel  Mgr. Jiří Šesták   

jiri.sestak@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 711 226 
 

Šéf činohry  MgA. Martin Glaser  
cinohra@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 711 258 

 
Obchodní oddělení – Mgr. Jana Špulková 

jana.spulkova@jihoceskedivadlo.cz / tel.: 386 355 640 / 739 236 720 


