
 

 
Umělci zvučných jmen tentokrát z Moravy a Slovenska se sejdou na dvanáctém ročníku 
divadelní přehlídky Aplaus 2019. Prostějovští návštěvníci festivalu mohou tleskat Zdeně 
Studenkové a Kamile Magálové ze slovenského divadla Štúdio L+S Bratislava, Michaele 
Doležalové, Vendule Novákové, Janu Ťoupalíkovi a Romanu Venclovi z Moravského divadla 
Olomouc nebo Bolku Polívkovi, Aleně Antalové, Zdeňku Junákovi, Michalu Isteníkovi, 
Alanu Novotnému a dalším hercům z Městského divadla Brno. 
 
„Těším se, že letos zazní z jeviště půvabně měkká slovenština v podání dvou mimořádných 
hereček, Zdeny Studenkové a Kamily Magálové, a že Bolka Polívku uvidíme v klasické hře 
v trochu jiné roli.   Moravské divadlo přiveze komedii, která je neustále beznadějně 
vyprodaná – prostějovští diváci určitě ocení, že dobré divadlo se dělá nejen v Praze, ale i 
v nedaleké Olomouci,“ uvedla ředitelka Městského divadla v Prostějově Jana Maršálková.  

„ Když jsme v roce 2008 s Aplausem začínali, zamýšleli jsme zvát na prostějovské jeviště 
umělce zvučných jmen. Letos pořádáme dvanáctý ročník a stále se nám to daří. Těší mne, že 
v třetím aplausovském diamantu zazáří letošní jubilant Bolek Polívka, bude nám ctí hostit 
tohoto Krále klaunů tentokrát v roli lakomého kmeta, “ řekl šéf pořádající společnosti TK 
PLUS Miroslav Černošek.  

Aplaus 2019 zahájí v pondělí 7. října představením Staré dámy bratislavského divadla  
ŠTÚDIO L+S . Hádky střídají usmiřování, vzpomínky překrývají současnost, po slzách 
následuje smích, protože humor je ta skutečná univerzita třetího věku. Skvělá herecká 
příležitost pro Zdenu Studenkovou a Kamilu Magálovou. Jedna žila v přepychu v dobré 
čtvrti, druhá v chudobě v kolonii na předměstí. Jedna je elegantní dáma píšící odvážnou 
milostnou poezii a vyjadřující se jako celebrita z lepší společnosti. Druhá celý život tvrdě 
manuálně pracovala, kouří jednu za druhou a mluví, jak jí zobák narostl. Oběma „táhne“ na 
osmdesát a hra osudu je přivede do domova pro seniory. Jeden pokoj, dvě postele a dva 
absolutně rozdílné životy, doteď… 

Druhým titulem bude v pátek 18. října inscenace Když se zhasne Moravského divadla 
Olomouc. Jak se vánoční večírek může proměnit v rozvodové bitevní pole nás v mrazivé 
komedii knockautující bránice přesvědčí Michaela Doležalová, Vendula Nováková, Jan 
Ťoupalík a Roman Vencl. Trevor a Nina jsou manželský pár z vyšší newyorské společnosti. On 
je prominentní gynekolog, ona majitelka a šéfkuchařka vyhlášené italské restaurace. Jejich 
manželství však nelze pokládat za ideální. Může za to předmanželská smlouva, drsnější než 
pravidla amerického fotbalu: ten z manželů, který podá návrh na rozvod, přijde o veškerý 



majetek, který tak automaticky připadne tomu druhému. Jsou Vánoce a Trevor s Ninou 
pořádají svůj tradiční večírek…  

Posledním festivalovým titulem bude dne 31. října komedie Lakomec, v níž o peníze jde až 
v první řadě. Moliérův Lakomec baví již bezmála tři a půl století divadelní obecenstvo tím, jak 
bravurním způsobem předvádí, co všechno může přivodit chorobná posedlost penězi či 
náruživá závislost na mamonu. Velký mistr komických charakterů podává barvitý obraz 
nekonečných způsobů manipulace, klamu a přetvářky v nejintimnějším prostředí rodiny. 
Když jde o peníze, neplatí žádná pravidla slušnosti či úcty dětí k rodičům a rodičů k dětem. 
V hlavní roli uvidíme Boleslava Polívku. 

Plakáty, pozvánky a tradiční aplausovské vstupenky jsou vytvářeny dle návrhu  
akademického malíře prof. Borise Jirků po více než desetiletou historii Aplausu. Doplňující 
texty jsou z antikvy Vojtěcha Preissiga, kterou vytvořil ve dvou řezech a digitalizoval ji 
koncem devadesátých let František Štorm. 

Festival Aplaus 2019 bude i nadále podporovat studentské Divadlo Point při Gymnáziu Jiřího 
Wolkera. Divadlo Point se na jaře přestěhovalo do nově zrekonstruovaných prostor na 
Husově náměstí a hned uvedlo dvě premiéry, které měly výbornou diváckou odezvu.  „Jsem 
rád, že Point i nadále prokazuje, že podpora tohoto souboru je skvělou volbou,“ prohlásil 
Miroslav Černošek.  
 
(hašpry) 


