TISKOVÁ ZPRÁVA
1. června 2005

Dny s Járou Cimrmanem v Plzni

Název akce:

(mezinárodní divadelní festival amatérských souborů)
Organizátor:
Kontakt:

Kontaktní osoby:

Dny s Járou Cimrmanem v Plzni, o.s. (IČ: 26989956)
Pražská 8, 301 00 Plzeň
dnysjc@centrum.cz
www.dnysjaroucimrmanem.net
Petr Randa
Robert Holeček

(Vrchní rada sdružení)
(Rada sdružení a prezident APOJC)

mobil: 724 093 730
mobil: 608 083 393

Historie:
Existují dva hlavní důvody, proč festival vznikl a nadále pokračuje.
Jedním z nich je ukázat divákům v amatérském podání hry pánů Svěráka a Smoljaka a zároveň navzájem uspořádat
setkání těchto souborů. Druhým důvodem je konto Paraple a podpora této dobročinné organizace. Víme, jak nesnadný je život
našich handicapovaných spoluobčanů. V souboru TRUS máme kamaráda, který je upoután na vozíček, takže víme, jak
nesnadné je začlenění těchto lidí do běžného života.
Oficiální stanovisko autorů – pánů Svěráka a Smoljaka k našemu festivalu je: „Naše hry hrajte, ale veškerý výdělek
po odečtení nákladů věnujte na dobročinné účely.“ S tímto poselstvím každoročně zasíláme na Konto Paraple finanční obnos,
což je celá částka, která se během festivalu vybrala z dobrovolného vstupného. První ročník se podařilo předat 6.000,- Kč,
druhý ročník dokonce 8.000,- Kč.
Finanční zajištění celého festivalu probíhá na sponzorské úrovni a za přispění města Plzně. Nemůžeme opomenout ani
otevřenou náruč restaurace U Salzmannů, bez jejíž pomoci by se nekonal ani jeden z ročníků.
Celý festival hodnotí porota, které již potřetí bude předsedat pan Jiří Samek a dalšími členy budou pan Jaroslav
Pleskal, pan Vladimír Líbal a další. I letos doufáme, že přijede podpořit porotu i celý festival některý z členů Divadla Járy
Cimrmana. V roce 2003 jsme přivítali pana Petra Bruknera, vloni přijel pan Zdeněk Svěrák se svou chotí a pro letošní rok je
jméno zatím překvapením.
Hybným motivem celé akce byla zpráva, že při rekonstrukci sklepních prostor restaurace U Salzmannů byla nalezena
nedokončená busta Járy Cimrmana. O tuto bustu účastníci soutěží a získá ji vítězný soubor. Busta je putovní a v prvním
ročníku ji získali studenti Církevního gymnázia – soubor Cimrman Illegal Band za hru Švestka. V loňském roce zvítězil soubor
Divoch Stříbro s hrou Dobytí severního pólu.
Po dvou letech spolupráce několika subjektů na této kulturní události vzniklo v lednu 2005 občanské sdružení složené z těchto
tří subjektů:
1) divadelní společnosti TRUS – (Trnovská umělecká společnost)
2) APOJC – ASOCIACE pro obrodu Járy Cimrmana
3) restaurace U Salzmannů
Mezi zakládající členy sdružení patří Petr Randa, Robert Holeček, Petr Netrval, Libor Nekola, Vlasta Zralá a Jana Zajícová.
Právě ve dnech 21. – 24 . června 2005 se na nádvoří restaurace U Salzmannů koná již 3. ročník festivalu za účasti šesti
souborů. Jednotlivá vystoupení proběhnou vždy od 17. a 20. hodin.

Program festivalu:
21. června

17.00 – zahájení
17.15 – DS DIVOCH (Stříbro) – Dlouhý, Široký a Krátkozraký

22. června

17.00 – TRUS (Trnová) - Dobytí severního pólu
20.00 – PŘÍLEŽITOSTNÉ DIVADLO (Staňkov) - Vražda v salonním coupé

23. června

17.00 – CIMRMAN ILLEGAL BAND (Plzeň) – Posel z Liptákova
20.00 – DS VICHR Z HOR (Lomnice u Tišnova) – Hospoda na mýtince

24. června

17.00 – HŘEBÍČEK NA HLAVIČKU (Litomyšl) - Afrika
20.00 – slavnostní vyhlášení
(Změna programu vyhrazena)

Srdečně zveme všechny příznivce cimrmanovského humoru i amatérského divadla!!!

