Město Nymburk je v široké veřejnosti především
vnímáno jako město Bohumila Hrabala, byť se tento
velký spisovatel v Nymburce nenarodil. V historii
města se každopádně objevuje řada významných
osobností, které se tady buď narodily, nebo část života,
podobně jako Bohumil Hrabal, v Nymburce strávily.
Na přední místo mezi významnými, slavnými rodáky
patří skvělý divadelní a ﬁlmový herec a uznávaný
režisér Miroslav Macháček (+ 17. února 1991). A právě
prostřednictvím jeho stého výročí narození, které
připadá na 8. května 2022, bychom chtěli připomenout tuto další velkou a významnou osobnost Nymburka i celé československé kultury. Při příležitosti
90. výročí narození byla v místě jeho rodného domu
odhalena pamětní deska. Při příležitosti 100. výročí
bychom rádi Miroslava Macháčka představili ve
vzpomínkách pamětníků jako originálního, ba až
geniálního divadelníka, ale také jako angažovaného
občana, který zanechal zásadní a nepominutelný
odkaz v českém divadle i ﬁlmu a nesmazatelnou
stopu v rodném Nymburce.
Pořadatel
Nymburské kulturní centrum z pověření města
Nymburk
Partneři
Ministerstvo kultury ČR, Národní divadlo, Institut
umění – Divadelní ústav a rodina Miroslava Macháčka

100 let
Miroslava Macháčka

8. května 1922 — 17. února 1991

PROGRAM OSLAV
Pondělí 2. 5. / 17.30 / foyer Kina Sokol
Slavnostní zahájení spojené se „Dnem města Nymburk“.
Vernisáž výstavy fotograﬁí „Z rodinného a pracovního
alba Miroslava Macháčka“

Pátek 6. 5. / 17.00 / Městská knihovna
Přednáška „Výjimečný zjev Miroslav Macháček“
– přednáší Doc. Mgr. Martin Pšenička Ph.D., vedoucí
Katedry divadelní vědy FF Univerzity Karlovy

Pondělí 2. 5. / 18.00 / Kino Sokol
Beseda s herci Taťjanou Medveckou, Petrem Kostkou
a generálním ředitelem Národního divadla Janem
Burianem. Po besedě následuje televizní záznam
divadelní inscenace „Naši furianti“ Národního divadla
z roku 1979, v režii Miroslava Macháčka, která se
dočkala 161 repríz.

Sobota 7. 5. / 19.00 / Hálkovo divadlo
„Téma Macháček“ – komponovaný program scénického
čtení a hudby. Účinkují Kateřina Macháčková, Jana
Paulová, Marek Vašut, klavírní improvizace Milan
Svoboda. Režie Petr Svojtka.

Úterý 3. 5. / 18.00 / Kino Sokol
Beseda s herečkou a kostýmní výtvarnicí Janou Břežkovou, dlouholetou životní partnerkou Miroslava Macháčka a s režisérem Petrem Svojtkou, vnukem Miroslava
Macháčka. Po besedě následuje projekce ﬁlmu
„…a pátý jezdec je Strach“ – dramatický příběh režiséra
Zdeňka Brynycha z roku 1964 v hlavní roli s Miroslavem
Macháčkem vypráví osud židovského lékaře docenta
Brauna, který v bídě a ponížení druhé světové války
našel sílu vzdorovat nejnebezpečnějšímu nepříteli,
kterým je strach.
Středa 4. 5. / 18.00 / Kino Sokol
Beseda s herečkami Vilmou Cibulkovou a Kateřinou
Macháčkovou, dcerou Miroslava Macháčka. Po besedě
následuje projekce ﬁlmu „Dva lidi v ZOO“ – rodinná komedie režisérky Marie Poledňákové z roku 1989 v hlavní
roli s Miroslavem Macháčkem o trablech a radostech
v zoologické zahradě a lidí, kteří se točí kolem zvířat.
Čtvrtek 5. 5. / 18.00 / Kino Sokol
Beseda s herci Evelynou Steimarovou
a Václavem Vydrou. Po besedě následuje projekce
„Dobří holubi se vracejí“ – komedie režiséra Dušana
Kleina z protialkoholní léčebny z roku 1988 plná
vtipných dialogů a vynikajících hereckých výkonů.

Neděle 8. 5. / 11.30 / městský hřbitov
Pietní akt u hrobu Miroslava Macháčka
Neděle 8. 5. / 14.30 / Eliščina třída 2329
Křest knihy „Zápisky z blázince II“ – Kateřina Macháčková připravila k vydání pokračování zápisků z pozůstalosti svého otce o životě, lidech, divadle a ﬁlmu. Ukázky
čte herec Jan Vlasák.
Neděle 8. 5. / 15.30 / Kino Sokol
„Česká divadelní režie: Miroslav Macháček“ – portrét
velkého českého režiséra a herce, spolutvůrce celé
jedné epochy Národního divadla v Praze pohledem
režiséra Viktora Polesného z roku 2002
Neděle 8. 5. / 16.45 / Kino Sokol
„Takový byl“ – závěrečná beseda po skočení projekce
za účasti dcery Kateřiny Macháčkové, vnučky Heleny
Zmatlíkové, vnuka Petra Svojtky, režiséra Viktora
Polesného, režiséra Jiřího Svobody, kostýmní výtvarnice Šárky Hejnové a režisérky Jaroslavy Šiktancové.
Po skončení besedy následuje autogramiáda.

Na všechny akce v rámci „Týdne s Miroslavem
Macháčkem“ je vstup volný.

