
ŠALDOVO DIVADLO

Režie Oldřich Kříž

Účinkují sólisté, balet, činohra, sbor a orchestr DFXŠ

Určeno pro žáky od 3. TŘÍDY ZŠ a STŘEDNÍ ŠKOLY

Vhodné k doplnění a prohloubení vědomostí z hudební výcho-

vy a literatury. 

O čem se dozvíte víc: poznáte dílo, jehož vstup na jeviště od-

startoval „muzikálovou“ éru v tehdejším Československu.

Co vás bude bavit: zaujme vás pohádkový příběh, který je 

učebnicovým příkladem happyendu, stejně jako laskavý, přesto 

však svěží a stále aktuální, humor typický pro dvojici Voskovce 

a Wericha.

Americká Broadway byla a je kolébkou muzikálu. Hrají se zde ty 

nejlepší světové muzikály. Není proto divu, že původní verze mu-

zikálu Finian’s Rainbow uchvátila českou dvojici Jiřího Voskovce 

a Jana Wericha natolik, že hned po společném návratu z emigrace 

ji převedli na české jeviště s přenesením do českých reálií pod ná-

zvem Divotvorný hrnec. Byl to první americký muzikál přivezený 

do tehdejšího Československa. Nikde jinde na světě není muzikál 

tak oblíbený jako u nás, dokonce ani na Broadwayi. 

Zřejmě je to překladem a úpravou Voskovce a Wericha, kteří 

tak dílo povýšili mnohem dál, než se to podařilo Američanům 

v původní verzi.

Podmanivá hudba a pohádkový příběh, jak pan Maršálek půvo-

dem od Třeboně s dcerou Káčou doputují do USA hledat „ame-

rický sen“, s kouzelným hrncem zlata od vodníka Čochtana, si 

zkrátka získají srdce každého diváka.  

Postavu Čochtana si Werich upravil sám sobě „na tělo“ a Vosko-

vec hru režíroval. Svou laskavostí a jemným humorem muzikál 

připomíná nejen odvěké přání po vítězství dobra nad zlem, ale 

především podtrhává naléhavý pocit, že domov máme jen jeden.

21. 11. 2022 v 10.00 

Kapacita dopoledních představení je omezená, objednávejte 

na tel. 485 107 836 nebo e-mailem info@saldovo-divadlo.cz.

DIVOTVORNÝ HRNEC
Burton Lane, Edgar Yip Harburg, Fred Saidy  

český překlad: Jiří Voskovec, Jan Werich 

První americký muzikál, který české publikum slyšelo.
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