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Pozvánka na kulturní událost letošního jara - Pašijové hry na Zbraslavi . Letos se Lidová
pašijová hra, opět pod vedením Oldřicha Vlčka, koná ve dvou představeních
v sobotu 26. a v neděli 27. dubna 2014 opět v zámecké zahradě před kostelem sv
Jakuba Staršího na Zbraslavi
. Začátky vždy ve 14,30 hodin, doba představení cca 75 minut.

Hra Pašije aneb zrcadlo umučení a vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista byla napsána na
podkladě lidových her z Vlastiboře, Vamberka a Železného Brodu. Režíruje jí dlouholetý herec
Národního divadla Oldřich Vlček. K představení složil originální hudbu František Štěrbák,
hudební skladatel a dirigent, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich.
Představení se hraje v historickém prostředí zámeckého parku Zámku Zbraslav v prostranství
před Zbraslavským kostelem sv. Jakuba st. Děj příběhu se neodehrává na jevišti, ale hraje se
mezi obecenstvem, které je součástí představení a zapojí se do hry jako lid jeruzalémský.
Diváci tak mají možnost prožít Pašijový příběh na vlastní kůži.

Vstupné na všechna představení je zcela dobrovolné. Všichni protagonisté, i profesionální
herci, účinkují bez nároků na jakýkoli honorář.

O Zbraslavských pašijových hrách
Inscenace se zúčastní na 30 aktérů v čele s významnými profesionálními herci. Ježíše
Nazaretského představuje Radúz MÁCHA, člen činohry Národního divadla, kterého znáte na př.
z tv seriálu Cesty domů. Panna Marie - Simona POSTLEROVÁ, členka Divadla na
Vinohradech, známá z mnoha filmů, tv inscenací i seriálů. Marii Magdalskou představuje Lucie
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ŽÁČKOVÁ, členka činohry Národního divadla, známá na př. z tv seriálů Expozitura, nebo
Nevinné lži.

Lidovou postavu Smrtky ztvárňuje Jana PIDRMANOVÁ, členka činohry Národního divadla,
známá na př. ze seriálů Okresní přebor, Sanitka 2, nebo filmu Bobule 2. Lidovou postavu
Anděla vytváří Jaromíra MÍLOVÁ, členka činohry Národního divadla, známá z filmů Báječní
muži s klikou, Zapomenuté světlo, nebo Politik a herec. Veroniku zpodobňuje Pavla
BERETOVÁ, členka činohry Národního divadla, známá ze seriálů Ulice, Soukromé pasti,
Nevinné lži. Piláta Ponstkého představuje Jan NOVOTNÝ, člen činohry Národního divadla,
známý ze seriálů Četnické humoresky, Černí andělé, nebo naposledy jako Edvard Beneš v
Českém století.
Role Opovědníka a režiséra představení v jedné osobě se chopil Oldřich VLČEK, člen činohry
Národního divadla, známý na př. z Menzelova filmu Báječní muži s klikou, v němž nejen hrál,
ale přišel s námětem a přidal spolupráci na scénáři.
Kaifáše představuje Stanislav OUBRAM, člen Městského divadla Most, známý z mnoha malých
a středních filmových rolí, zejména však z práce v Českém rozhlase. Farizea Jorama zpodobnil
Josef PEJCHAL, člen Východočeského divadla Pardubice, známý z 1. řady seriálu Ordinace v
růžové zahradě, nebo z filmů Bazén, Johanka z Arcu a j.
V představení se však objevuje řada dalších jmen z řad poloprofesionálů, ať už jde o Miroslava
ŠNAJDRA (Jidáš), nebo Vlastimila PŘÁDU (Nandaver) či Miroslava FANTYŠE (Hamata).

A k tomu spousta místních nadšenců, ochotníků i laiků, především však místních farníků, kteří
mají jedinou ctižádost: sloužit pašijovému příběhu se vší naléhavostí a morální silou.

Pozornými diváky jsou děti, pro něž je Ježíšův příběh fascinující podívanou a velkým poučením.
Ale i dospělí diváci jsou strženi a stane se tak i vám - vše se odehraje ve vaší bezprostřední
blízkosti, ba přímo mezi vámi a vy se tak stanete na okamžik lidem jeruzalémským, přímým
účastníkem pašijového dramatu. V roce 2012 přišel mezi nás a shlédl představení též pan
kardinál, monsignor Dominik Duka a vyjádřil své plné uspokojení. Loni nás poctil návštěvou
biskup Václav Malý a také letos očekáváme návštěvu některého pana biskupa či vysoce
postaveného muže pražského arcibiskupství, s nímž obvykle bezprostředně po představení
následuje krátká beseda, které se můžete zúčastnit.

Lidová pašijová hra se koná za přímé podpory Farnosti Zbraslav, MČ Praha-Zbraslav a
Zbraslavské kulturní společnosti.
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Tímto vás tedy zveme k návštěvě, ať už individuální, či společné. (Pokud byste se rozhodli ke
společnému zájezdu a spojili ho s návštěvou katedrály sv. Víta a Vojtěcha, pražského hradu,
Anežského kláštera, nebo jen k prozaickým nákupům - autobusy mohou v sobotu a v neděli
parkovat na Zbraslavském náměstí zdarma. Stejně tak osobní vozy).

Zveme vás ke shlédnutí Lidové pašijové hry, která vám přinese silný umělecký a duchovní
zážitek v příjemném prostředí zahrady Zbraslavského konventu.
Na závěr dlužno poznamenat, že všichni zúčastnění aktéři, včetně profesionálních herců,
účinkují v představení bez nároku na honorář a vyjadřují tak své vyznání víry, či konají charitu v
jejím původním poslání křesťanské lásky k bližnímu.

Jakékoliv dotazy, přání, propagační materiály, event. anonce či přihlášky (skupinové zájezdy je
třeba přihlásit) směrujte prosím na adresu:

Občanské sdružení Zbraslavské pašije
Vilímkova 259, Praha 5 - Zbraslav, PSČ 15600
+420 606 438 472, oldik@volny.cz
http://pasije.webgarden.cz

Divadelní představení může být dobrým tipem na víkendový výlet na Zbraslav i pro rodiny s
dětmi.
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Diváci mohou při té příležitosti navštívit Zbraslavský kostel, ve kterém jsou pohřbeni poslední
Přemyslovci. V kostele jsou pochováni Václav II, Václav III a Eliška Přemyslovna. Kostel má
bohatou sochařskou a malířskou výzdobou. Vnitřní zařízení z r. 1750 pochází z dílny sochaře
Ignáce Platzera, obrazy vytvořil Petr Brandl a Karel Škréta. Obraz na hlavním oltáři z r. 1744 je
dílo malíře Giovanniho Battisty Piazzetta. V jižní boční kapli je barokní oltář s kopií obrazu
Panny Marie Zbraslavské. Originál z roku 1360 je umístěn v Národní Galerii. V lodi kostela stojí
pomník Přemysla Oráče od J. Štursy a P. Janáka (z r. 1924) se schránkami lebek králů Václava
II. a Václava III. a královny Elišky Přemyslovny.

Fotogalerie:

Pašijové hry - foto Petra Hampl. Nedatováno (17)

2012 - Pašijové hry na Zbraslavi (78)

2011 - Pašijové hry na Zbraslavi (231)

Zbraslavské pašijové hry 2012 v České televizi:

www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/224652-zamek-na-zbraslavi-hosti-pasijove-hry
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ZBRASLAVSKÉ PAŠIJOVÉ HRY Z LOŇSKÉHO ROKU PODÍVEJTE SE NA UPOUTÁVKU TV NOE!

ZBRASLAVSKÉ PAŠIJOVÉ HRY 2011
(PETR HAMPL)

5/5

