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„Donedávna bychom nevěřili, že někdy pocítíme potřebu uvést Res publica III,“ 

pravil na začátku aktuálního pokračování politických pásem Res publica I a II 

principál Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský 16. listopadu, v předvečer výročí 

sametové revoluce. 

Pro toho, kdo rád ztrácí paměť, připomínám: Jedničku - Jak jsme neprožili 20. léta - 

uvedlo v roce 1988 Realistické divadlo. Mnohem odvážnější Dvojku na téma Jak 

jsme prožili 60. léta stejné divadlo o rok později. Res publica III zní spíš varovně: Jak 

bychom nechtěli zažít budoucí léta. 

 

S občanem Čehonou 

Z jeviště do hlediště, v němž mělo hojné zastoupení i to zodpovědnější, moudřejší, 

inteligentnější a méně řvavé, vzteklé, sprosté, ukňourané a sebestředné z české 

politiky, zněly při divadelní demonstraci ve výběru týmu - Vlasta Gallerová, Nikola 

Hrkľová, Jan Hrušínský, Zdeněk Hruška, Jan Hřebejk, Karel Kříž, Kristina Matre 

Křížová, Petr Vacek a „všichni kamarádi z Jezerky“ - jen samá moudrá slova. Nebo 

sarkasmy. V přednesu skoro každého, kdo se v posledních letech Na Jezerce objevil. 

Zpívali, říkali, nebo jen četli z odkazu osobností: Karla Kryla, Jana Petránka, Ireny 

Gerové, Václava Havla, Věry Čáslavské, Karla Čapka, Jana Zajíce, Milady Horákové, 

Jaroslava Seiferta, Jiřího Ortena, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, Vladimíra Holana, 

Ludvíka Aškenazyho, Josefa Topola, Jiřího Šlitra, ale i žijících: Kohouta, Suchého, 

Wernische, Taberyho... 

Z aktuálnosti někdy mrazí: Hrušínský přečetl vlastní fejeton Čehona dostal medaili, 

břitkou analýzu Čecháčka století, narozeného z verše C. a K. hymny „čeho nabyl 



občan pilný“, z něhož Viktor Dyk, a po něm V + W stvořili „Čehona byl občan 

pilný“. Právě vstal z mrtvých. A hned má kamaráda. Proti Hrušínskému, který tu 

událost zaznamenal, zaútočil na druhorepublikový árijský způsob jakýsi nýmand Jiří 

Baťa. 

 

Petr Pavel na Hrad! 

Všechno to vznikalo ve vichru posledních události na jednu zkoušku, stejně jako 

kdysi výkřiky konce 80. let. A ještě se vešel Citát dne: „Nikdy neodstoupím. Nikdy! 

Nech si to všeci zapamatují. Nikdy!!!“ Ejhle, kultivace Česka po miliardářsku. 

Na jeviště nakonec pozvali herci diplomata Petra Koláře a generála Petra Pavla. 

Moudrostí pohladili duši a stali se osvěžením večera. - Mezi námi: Ten druhý, to by 

byl prezident! Jen mě to tak napadlo. Zkuste o tom přemýšlet sami. 

 

Divadlo Na Jezerce Praha - Kolektiv: Res publica III - Jak bychom nechtěli zažít 

budoucí léta. Premiéra-derniéra 16. listopadu 2018. 

 

Hodnocení 100% 
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