
 

  

10. prosince 2015 v Českých Budějovicích 

 

Archa naděje 
 

V pátek 18. prosince 2015 uvede Jihočeské divadlo světovou premiéru činoherní inscenace 
Archa naděje v režii umělecké šéfky souboru Jany Kališové. Tato hra završí rozsáhlý 
multižánrový Projekt Archa naděje, který odstartoval v listopadu tohoto roku a zastřešuje řadu 
zajímavých akcí.  
 
Hra Martina Vačkáře Archa naděje je inspirována deníkem jednoho z přímých účastníků 
dramatického exodu skupiny českých Židů z Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940 ještě 
před začátkem nucených deportací. Jejich strastiplná cesta skončila méně známou, a přesto 
významnou historickou událostí - potopením lodi Patria u břehů Haify 25. 11. 1940. Tehdy zde 
zahynulo 267 osob - členů posádky, britských vojáků a uprchlíků židovského původu, kteří mezi 
tisíci dalšími prchali do Svaté země před ohrožením ze strany nacistického Německa.   
 
S návrhem na zpracování tohoto tématu do divadelní podoby a s hudbou pro divadlo Na 
Fidlovačce přišel za Martinem Vačkářem v roce 1999 Tomáš Töpfer. Po třetí verzi scénáře však 
nenašli vzájemný soulad a z uvedení hry sešlo. Martin Vačkář hru ještě přepracoval a upustil od 
původního muzikálovho pojetí. „Rozhodl jsem se požádat Janu Kališovou, kterou jsem znal 
nejen jako vynikající režisérku činoherní, ale také operní, aby si scénář přečetla. Zaujal ji, a 
přestože nějaká realizace nebyla na obzoru, ohromně mě její zaujetí nabilo a došel jsem k 
rozhodnutí celé hudební pojetí pozměnit,“ vysvětluje autor hry. „Před rokem a půl mi Jana 
Kališová sdělila, že na Archu naděje nezapomněla a že by ji chtěla uvést v Českých Budějovicích. 
To byl pro mě velký svátek! Co se týká hudby, bez váhání jsem před třemi roky požádal Aleše 
Březinu, jehož skladatelských kvalit i smyslu pro hudební humor si velice vážím. A rád jsem 
počkal dva roky, než splní své závazky a uvolní se mu čas na Archu. A on mi doporučil Jiřího 
Ornesta jako textaře. Na Jiřího vtipné a zasvěceně sarkastické texty jsem se těšil,“ dodává 
Vačkář.   
 

Režisérka divadelní inscenace Jana Kališová, umělecká šéfka činohry Jihočeského divadla, 
přizvala ke spolupráci na tvorbě scény a kostýmů výtvarnici Janu Zbořilovou (společně pro JD 
připravily také inscenace Carmen, Žena jako druh, V jámě lvové a Rigoletto) a Jaroslavu 
Leufenovou k pohybové spolupráci (pro JD inscenace Carmen, Žena jako druh, Je úchvatná!, 
Rigoletto, Evžen Oněgin). 
"Hra Archa naděje je zdařilým spojením dramatického příběhu s humornými okamžiky. Je 
inspirována již zmíněným autentickým deníkem Karla Brandýse, ve kterém autor popisuje časté 
koncerty lodní kapely, při kterých uprchlíkům hudba pomáhala překonat nepříznivé zprávy a 
hlavně nesnesitelné podmínky plavby,“ uvedla Jana Kališová. „Proto se hudba stala i velmi 
důležitou složkou naší inscenace. Kromě scénické hudby z nahrávky uslyší diváci naživo dvanáct 
písniček různých hudebních žánrů, swing nevyjímaje.“  
Do inscenace obsadila Jana Kališová mimo celý činoherní soubor také hosty, např. Romana 
Štolpu (do role Hugo Hellera, divadelního režiséra a dirigenta) či Josefa Průdka (učitel tance 



   

 

Nykl), v představení účinkuje 30 herců a hudebníků. V hlavních rolích uvidí diváci Terezu Vítů 
v roli mladé učitelky Ady, Michaela Vykuse jako jejícho přítele, britského důstojníka Davida, Jiří 
Untermüller ztvárí postavu Adina tatínka. Věru Hlaváčkovou pak uvidíme v roli Zity Hellerové, 
filmové herečky a zpěvačky. 
 
Inscenace Archa naděje připomeneme 70 let od skončení 2. světové války a zároveň přispěje 
k oslavám 750. výročí založení Českých Budějovic. Jedním z účastníků historické plavby byl totiž 
i budějovický občan Bedřich Popper. 
 
Téma této hry je natolik silné, že se vedení divadla při sestavování letošního dramaturgického 
plánu inspirovalo k jeho širšímu zpracování a realizaci několika doprovodných akcí, jejichž 
šňůru odstartovala letošní Noc divadel 21. 11. 2015. Kromě komponovaného večera z písní 
inscenace a úryvků deníku Karla Brandýse proběhl na Zlatém mostě v blízkosti divadelní 
budovy pietní happening světel za oběti této tragédie. 26. listopadu 2015 proběhla na půdě 
Jihočeské univerzity diskuze u kulatého stolu na téma možných podobností dějinné události v 
roce 1940 se současnou uprchlickou krizí. Tentýž den pak byla vernisáží v Galerii Mariánská 
zahájena výstava plastik a reliéfů akademického malíře Michala Moravce reflektující téma 
celého projektu a také úryvků z deníku Karla Brandýse. 2. 12. byl na studiové scéně JD 
promítán dokumentární film Příběh trosečníků Patrie a proběhla beseda s autorem snímku 
Pavlem Štinglem. Od listopadu probíhají také přednášky o příběhu lodi Patria na základních a 
středních školách za účasti pamětnic II. světové války, paní Aleny Popperové a Hany Tvrské. 
Nedílnou součástí projektu jsou také webové stránky www.archanadeje.cz. Ty mapují nejen 
všechny části projektu, ale lze zde nahlédnout do samotného deníku Karla Brandýse, přeživšího 
svědka události potopení Patrie, který byl podkladem pro celou programovou linii projektu a 
doposud nebyl publikován. 
 
Anotace: 
Poslední loď s židovskými uprchlíky, kterým nacisté ještě dovolili odejít z Československa, 
vyplouvá vstříc nejistému osudu. Pasažéři mají jen své životy a naději, že se dostanou do 
Zaslíbené země. Nad vodou je drží vratká loď a hlavně smysl pro humor a swingová kapela. 
 
Úryvek z Deníku Karla Brandýse:  
„Půl druhého dne na lodi postačilo k tomu, abychom dali dohromady kapelu a věru, o umělce 

nebyla nouze. Jelo s námi několik herců a mnoho jiných umělců na nástroje z Vídně a z Prahy. 

Kapelníkem a ministrem pro zvednutí skleslé nálady při každé příležitosti se stal režisér O. Bach 

z Brna. Stal se takřka pravou rukou transportního vedení a koncertoval vždy před a po přečtení 

nepříznivých zpráv a rozkazů /.../ 

Naše kapela je věru prvotřídní, Schlesinger a Stein na harmonice jsou umělci, houslisté i ostatní 

nejsou v ničem pozadu. Můj krajan N. hraje na buben s příslušenstvím, a i když nemá příležitost 

častěji do hry zasáhnout, tím důležitěji se tváří. Nutno ihned podotknouti, že bychom bez 

našeho hudebního souboru asi nezdolali všechny překážky naší cesty, tak mocná je síla hudby.“  

 

 



   

 

Autor hry / Martin Vačkář 

Hudba / Aleš Březina 

Texty písní / Jiří Ornest 

 

Inscenační tým: 

Režie / Jana Kališová 

Dramaturgie / Olga Šubrtová 

Scéna a kostýmy / Jana Zbořilová 

Pohybová spolupráce / Jaroslava Laufenová 

Hudební nastudování / Aleš Vítek, Petr Vyroubal 

Asistent režie / Adéla Průdková 

 

Premiéra: 18. 12. 2015 

 

Další termíny představení:  

22. 12., 29. 12. 2015 

12. 1., 13. 1. 2016 

 

Hrají: 

Ada Langerová / Tereza Vítů 

David White / Michael Vykus 

Tatínek Ady / Jiří Untermüller 

Hugo Heller / Roman Štolpa 

Zita Hellerová / Věra Hlaváčková 

Julie Kolmanová / Taťána Kupcová 

Rabín Blum / Jan Kaštovksý 

Plukovník Grégr / Jan Dvořák 

Bedřich Popper / Pavel Oubram 

Kormidelník / Jan Konrád 

Obchodník Zajíček / Tomáš Havlínek 

Advokát Polášek / Petr Červinka 

Stöferová / Jaroslava Červenková 

Nykl / Josef Průdek 

Mary / Teresa Branna  

Nathan / Tomáš Drápela 

Sára Steinová / Daniela Bambasová 

a další… 

 

Děkujeme všem našim partnerům a sponzorům za podporu. 

Projekt vznikl za finanční podpory: 
Statutární město České Budějovice 

E.ON Česká republika, s. r. o. 
INBAR s. r. o. 

Židovská obec Karlovy Vary 
 

Partneři projektu: 
ICEJ - Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 

Galerie Mariánská 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Agentura Miloš Jaro 
 

Záštitu projektu poskytli: 
Ministerstvo kultury ČR 

Velvyslanectví Státu Izrael v České republice 
Židovské muzeum v Praze 

Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu 
 

Bližší informace k projektu Archa naděje naleznete na archanadeje.cz 

KONTAKTY: 

Jihočeské divadlo, p. p., Dr. Stejskala 424/19, 370 47  České Budějovice  
Věra Ernstová, vedoucí obchodního útvaru, Tel.: 386 355 640 / 723 080 938 

info@jihoceskedivadlo.cz / vera.ernstova@jihoceskedivadlo.cz / www.jihoceskedivadlo.cz              



   

 

Martin Vačkář / scénář 
Narodil se 2. února 1947 v Praze v rodině hudebního skladatele Dalibora C. Vačkáře. Studoval anglistiku a 
japanologii na FFUK v Praze, od roku 1967 studoval japonštinu rok v Tokiu na Mezinárodní křesťnské 
universitě ICU a rok na Curyšské universitě ve Švýcarsku. Po návratu pokračoval na FFUK v Praze ve studiu 
japanologie a sinologie. Po vojenské službě nastoupil v roce 1976 jako novinář do kulturní rubriky deníku 
Lidová demokracie, kde psal nejvíce o hudebním životě a zájmové umělecké činnosti. 
Po roce 1981 působil jako volný publicista, překladatel a tlumočník z japonštiny, od roku 1989 jako 
koordinátor japonských televizních týmů při natáčení dokumentárních programů o české hudbě, kulturních 
památkách, historii holocaustu, sportu aj. 
Vedle toho se věnuje psaní scénářů pro hudební divadlo. 
V roce 1989 napsal hudebně divadelní komedii na námět povídek W. Allena "Tenhleten Manhattan" (Pražská 
Reduta 1990, režie O. Havelka, hudba J. Toufar), roku 1993 scénář k retro muzikálu "Má férová Josefína" 
(premiéra 1993 v Hudebním divadle Karlín, režie O. Havelka, hudební aranžmá M. Kořínek). Zdramatizoval 
pro audionahrávky v režii O. Havelky tři pohádky - Zlatovláska, O Jeníčkovi a Mařence, Křesadlo (1995), 
napsal hudební monodrama "Marlene" o Marlene Dietrichové (premiéra Divadlo Ungelt 1996, režie L. 
Štěpán, hudební aranžmá J. Toufar), hudebně divadelní pásmo "Láska je fata morgána" (premiéra 1997 
Divadlo Jiřího Grossmanna, režie K. Smyczek, hudba a arr. J. Toufar), scénář Muži v ofsajdu podle knihy K. 
Poláčka pro divadlo v Mladé Boleslavi (premiéra 2008, režie O. Havelka, získali cenu Nejlepší komedie roku), 
scénář k Saturninovi podle knihy Z. Jirotky pro divadlo ABC v režii O. Havelky (premiéra 2010), scénář Zločin v 
Posázavském Pacifiku pro Divadlo Kalich a divadlo v Mladé Boleslavi (premiéra 2012, cena diváků), scénář V 
rytmu swingu zní srdce mé ve spolupráci s O. Havelkou pro Národní divadlo (premiéra 10. září 2015). 
 
 
Jiří Ornest / texty písní 
Vystudoval herectví na DAMU a hned po dokončení studií získal angažmá v Divadle E. F. Buriana, kde působil 
až do jeho zrušení (1968-1990). Na této scéně vynikl ve hrách Poprask na laguně, Jak se vám líbí, Racek, 
Scénář nebo Vějíř Lady Windermerové. 
Od roku 1990 hraje v Divadle Na zábradlí (Strýček Váňa, Pokoušení, Malý pogrom v nádražním bufetu), ale 
věnuje se i divadelní režii (Altán), uplatňuje se také jako překladatel (Dlouhá plavba domů), pokusil se i o 
vlastní autorské hry (Kdo je tady pán, Tragédie mstitele). Z jeho divadelní tvorby stojí za zmínku komedie 
Nahniličko, jejímž autorem je jeho dlouholetý přítel Jan Kraus; Ornest toto představení režíroval a také v 
něm hraje. Tato komedie se zpěvy se s mimořádným úspěchem hraje nepřetržitě již od roku 1995 (nyní v 
Divadle Kalich). Sluší se také připomenout alternativní formy divadla, jimž se Ornest věnuje od mládí – v 60. 
letech založil spolu s Petrem Svojtkou divadelní skupinu Růžový palouček, později patřil k původcům tzv. 
Divadla ve foyer, s Janem Krausem a dalšími přáteli pak v roce 1987 stál u zrodu projektu Náhradní divadlo, 
které působilo do roku 1990. Z ocenění Jiřího Ornesta je na místě vyzvednout Cenu Alfréda Radoka, kterou v 
roce 1996 obdržel za ztvárnění Ludwiga ve hře Ritter, Dene, Vos. 
 
 
Aleš Březina / hudba 
Český hudební skladatel, muzikolog, ředitel Institutu Bohuslava Martinů. Vystudoval hru na housle na 
konzervatoři v Plzni a muzikologii na univerzitách v Praze, Basileji a Berlíně. 
Složil hudbu k více než dvaceti filmům Jana Hřebejka (Musíme si pomáhat, Horem pádem, Kráska v 
nesnázích, Kawasakiho růže, Líbánky, Případ pro exorcistu), Petra Zelenky (Knoflíkáři), Dagmar Knöpfelové 
(Durch diese Nacht sehe ich keinen einzigen Stern) a Jiřího Menzela (Obsluhoval jsem anglického krále, 
Donšajni). 
Rozsáhlá a oceňovaná je i jeho práce pro divadlo. Scénická hudba k inscenaci světoznámého režiséra Roberta 
Wilsona Věc Makropulos mu vynesla v roce 2010 Cenu Alfréda Radoka za nejlepší hudbu. Stejné ocenění 
získal už předtím, v roce 2008, za operu Zítra se bude... o životě Dr. Milady Horákové, kterou uvedlo Národní 
divadlo v Praze se Soňou Červenou v hlavní roli. Jeho v pořadí druhá opera Toufar, u níž je autorem hudby i 
libreta, je na repertoáru Národního divadla dodnes. 


