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Pondělí 19. 9.
DIVADLO JE UMĚNÍ

 N á d r a ž í  S t r a š N i c e  a  d a l š í  m í S t a 

18.00 — Divadlo X10:  
Vítání Herdy

17:45 sraz na tramvajové zastávce  
Nádraží Strašnice 
Nový site specific projekt Divadla X10 se 
odehrává v pražských Vršovicích, v okolí 
nádraží a parku Jindřicha Chalupeckého 
a Jiřiny Haukové a aktualizuje zdánlivě 
zapomenutý zápas mezi přiznáním 
a popíráním vlastní viny. Berlínská 
olympiáda v roce 1936 byla značně 
rozporuplná. Některé sportovní 
asociace i jednotliví sportovci zvažovali 
z pochopitelných důvodů bojkot, jiní 
upozorňovali na apolitické ideály 
olympijských her, hitlerovské Německo 
se chtělo předvést v tom nejlepším světle, 
k čemuž dopomohly i snímky režisérky Leni 
Riefenstahl. Mezi úspěšnými olympioniky 
byl také trnavský rodák Jozef Herda, 
který toho času pobýval ve Vršovicích, 
pracoval v Koh-i-noorce a věnoval se 
soustředěně zápasení. Získal ve své kategorii 
stříbrnou medaili a při návratu na něj na 
nádraží čekalo bouřlivé uvítání. Jaká je 

zodpovědnost umělce, dokumentaristy 
a sportovce v době, kdy se připravuje další 
válka? Lze zůstat apolitický tváří v tvář 
popírání demokratických principů? K čemu 
je vůbec dobré umění? 
Scénář: Ondřej Novotný,  
režie: Michal Hába,  
dramaturgie: Lenka Havlíková, výprava: 
Jana Hauskrechtová, hrají: Jindřiška 
Křivánková, Marie Švestková, Jakub 
Gottwald, Pavel Neškudla.

 V e N u š e  V e  š V e h l o V c e 

20.00 — Depresivní děti touží 
po penězích: Kartografie pekla / 
Domov (pražská premiéra) 

Kde domov můj? Kde domov můj? V pekle! 
V pekle! Elektro-opera na dokumentární 
námět pro 10 kazetových magnetofonů, 
2 počítače a neškolený kontratenor. 
Umělecký gang Depresivní děti touží po 
penězích se pouští na pole vysokého umění 
operního žánru a mísí jej s elektronickými 
(pa)zvuky a dokumentárním materiálem 
získaným přímo v terénu severočeské 
vyloučené lokality. Tímto ghettem nás 
provedou dva jeho obyvatelé: průvodce 
A a průvodce B. V jejich úhlech pohledu, 
zkušenosti i osobním příběhu se zrcadlí 
život v místě, které by pro leckoho mohlo 

být synonymem pekla, a přesto je pro 
mnohé domovem. 
Koncept, režie, zpěv: Jakub Čermák, 
dramaturgie: Veronika Musilová 
Kyrianová, hudba: Tomáš Graulich, Adam 
Kratochvíl, výprava: Richard Loskot, 
kostýmy: Jose Alejandro Gonzalez.
Inscenace je součástí cyklu Dekadence.

Úterý 20. 9.
DIVADLO JE CESTA 

 a l f r e d  V e  d V o ř e 

20.00 — tYhle: Výš (premiéra)

Chtěli jsme utéct až k nebesům, uniknout 
před sebou samými a nevšimli jsme si, že 
šplháme dolů. Pokus vzepřít se gravitaci, 
síle tak náladové jako my sami, a vyrazit 
pevným krokem do vzduchoprázdna.
Pohybové divadlo na dřevěných štaflích.
Lukáš Karásek a Florent Golfier jsou 
profesionální performeři, kteří spolu 
tvoří už od studií na JAMU. Ve svých 
projektech se kontinuálně zaměřují 
na současné formy fyzického divadla 
a moderní klaunérie.  
Účinkují: Florent Golfier  
& Lukáš Karásek.

Leni: 
Ten Kulhavec Goebbels. To je můj 
problém. Víte, že mě málem poslal do 
koncentráku? To kvůli rozpočtu mého 
filmu, kvůli pár milionům. Ne, ale 
opravdu problematické bylo toto: točila 
jsem nádherný příběh o zlotřilém aris-
tokratovi a cudném, nádherném pastýři, 
kteří spolu bojují nejen o nádherné 
údolí, ale také o nádhernou cikánskou 
tanečnici. To jsem byla samozřejmě 
já. Dějištěm bylo Španělsko, nádherné 
Španělsko, jenže byla válka a ve Špa-
nělsku byla nádherná válka, takže jsme 
točili v nádherných Dolomitech. A to je 
problém. Sežeňte v Dolomitech nádherné 

španělské vesničany. Takže jsem si 
vybrala místo nádherných Španělů 
nádherné romské komparzisty, nádherné 
dětičky z nádherného sběrného tábora 
v Maxglanu, o kterém jsem ale přirozeně 
nic nevěděla, takže jsem si v něm nád-
herné komparzisty nemohla nádherně 
sama vybrat. A pak také v nádherném 
Marzahnu, který byl vybudován na místě 
čističky nádherných odpadních vod 
v době olympijských her a o kterém jsem 
nevěděla a nevím už vůbec, vůbec nic.

 
Rosa: 
Byli jsme všichni v tom lágru. A najednou 
se objeví ona a začne si vybírat lidi.

Leni:  
Já vám chtěla pomoct, Roso, opravdu. A ty 
jsi byla tak nádherný talent. Pamatuješ, 
jak jsem ti doporučovala, aby ses určitě 
nechala zapsat do hereckých kurzů? 
A chtěla jsem vás dostat na svobodu. 
Nádhernou svobodu.

Rosa: 
Dlouho jsme čekali, ale vůbec nic se 
nedělo. Žádný dopis, žádné děkuji. 
V květnu 1943 tábor zrušili a všechny nás 
poslali do Osvětimi…

Úryvek ze scénáře ondřeje novotného

Příští dva dny uvidíte

Divadlo X10: Vítání Herdy
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Stojí za vámi dlouhá řada projektů. 
Zažil jste situaci, kdy byste sám vní-
mal, že už je to víc, než divák dokáže 
zvládnout?
Upřímně řečeno, nemám pocit, že 
bychom v naší dosavadní činnosti někde 
zásadně narazili na hranice, které by 
diváci nedali. Zatím všechno dali. Samo-
zřejmě se nám stalo, že někteří odešli 
o pauze, někteří odešli v průběhu, někteří 
si stěžovali po představení, ale drtivá vět-
šina zůstala a troufnu si tvrdit, že většina 
(neodhadnu, jak velká) byla spokojená.

Je pravda, že jsme naše diváky vedli 
k lecčemu — např. vezli na nádraží do 
Krče, kde jsme je nechali, nutili jíst 
instantní bramborovou kaši a studený 
párek, zjišťovali, zda jsou schopní 
vypít moč cizího člověka, nebo chtěli, 
aby sestavili žebříček svých perverzí. 
Interaktivní divadlo mám rád, ale vždy se 
snažím nabídnout divákovi volbu. Nejde 
o to ztrapňovat ho před publikem, jde o to 
nabídnout mu zajímavou situaci, zážitek. 

Někdy mám pocit, že narážím na 
situace, kdy to nedokážu zvládnout já.

Máte nějaký podobný zážitek 
z představení jiných souborů?
Asi největší zážitek z této oblasti pro mě 
byla produkce skupiny Signa na letoš-
ních Wiener Festwochen. Představení 
„Wir, Hunde“ bylo neuvěřitelně dotaže-
ným imerzivním divadlem — výtvarně, 
herecky, ale především obsahově. 

Jako hosté zvláštní společnosti jsme 
bloumali obrovským domem s mnoha 
byty, které byly obývány lidmi a „lid-
skými psy“. Nebyl tu dopředu daný scénář 
ani pořadí, do určité míry si každý divák 
dělal svoje představení sám. Takže byla 
i příležitost zažít něco hraničního.

Jaký divák je pro vás atraktivní? Co vás 
na něm baví?
Já si nesmírně vážím toho, že se někdo 
zvedne doma z gauče a dorazí k nám. A mám 
obrovskou radost, že se na Depresivní děti 
touží po penězích chodí. Diváky nekádruju. 

Samozřejmě mám rád diváky s mozkem 
a mám radost, pokud se nebojí koope-
rovat s námi. Ale myslím, že na nás moc 
diváků bez mozku nechodí. Anebo, pokud 
k nám zabloudí, se nevrátí.

Venuše ve Švehlovce je už nějaký čas 
vaše domovská scéna. Je pro vás i po té 
době stále zajímavá? Drží si pro DDTPP 
stále svůj genius loci?
Ve Venuši jsme v druhé sezoně, to je 
příliš krátká doba na to, aby se tak výji-
mečný prostor okoukal, nebo abychom 
využili všechny jeho možnosti. Baví mě 
objevovat jeho scénografické možnosti 
a jsem si jistý, že jsme se zatím pouze 
dotkli potenciálu, který tento sál skýtá.

Festivalu …příští vlna/next wave… se 
účastníte už několikátý rok. Co je pro 
vás v životě a v divadle to „next“?
Ještě tento rok začnu pracovat na „Snu 
o říši krásy“ od Jiřího Karáska ze Lvovic. 
Je to skoro nehratelný text, takže i velká 
výzva, na kterou se nesmírně těším. Příští 
rok se bude dost odvíjet od naší úspěšnosti 
s granty — doufáme, že se popasujeme 
s Thomasem Bernhardem a chystáme čes-
ko-německý projekt „In the Name of Gift“.

V osobním životě by se mi líbila svatba, 
ale nikdo si mě nechce vzít. Taky bych 
měl rád psa, ale toho mám zakázaného.

V jaké situaci se cítíte obnažen?
Zakázal jsem si na nějakou dobu nad-
měrně se vysvlékat na jevišti, protože 

v posledních projektech (Můj dům můj 
hrad, Martyrikum) je té mé nahoty 
nějak moc. Řídím se pravidlem: Dobrého 
pomálu. Takže plánuji odstávku v uka-
zování mého těla. Konec konců udržovat 
se kvůli divákům neustále na maxi-
mální hranici tuku 16 % se nedá vydržet 
dlouho… Spíš plánuji obnažovat jiné.

Na Nextce předvedete nový projekt 
„Kartografie pekla: Domov“, jsou v něm 
vedle obnažených i vyvržení?
To je vlastně základní výchozí situace. 
Kartografii jsem začal s kolegy a kolegyní 
dělat, protože nás zaujalo téma vylouče-
ných lokalit. Najdeme zde nikoli jen Romy, 
kteří žijí se stigmatem svého původu 
a navíc i svého bydliště, ale i příslušníky 
majority. V Kartografii se potkávají i další 
vyvržené entity: rasisté, homosexuálové… 
Zajímavé pro nás bylo, že mají — i když 
jsou z různých táborů — dost společného. 
Ale to už prozrazuji příliš.

Kartografie je mimo jiné opera pro 
neškolený kontratenor. Jak moc je ten 
kontratenor neškolený?
Velmi neškolený. To diváci poznají, i ti, 
kteří nemají sluch.

Jaké další mimodivadelní projekty 
děláte?
Můj největší mimodivadelní projekt 
je můj život a zápasím s ním podobně 
obtížně jako se svými divadelními pro-
jekty. Těším se, až někdo posoudí, v které 
oblasti se mi daří lépe.

Co je váš hnací motor?
Závist ke skutečně talentovaným. 

/ Ptala se Tereza Šnellerová /

Spíš plánuji 
obnažovat jiné

rozhovor s jakubem Čermákem

Depresivní děti touží po penězích obnažují hraniční možnosti divadla, 
ale i tolerance, lidskosti či intimity až na dřeň. Jakub Čermák, jejich 
režijní duše, v e-mailovém rozhovoru mimo jiné říká, že proto ho baví 
divák s mozkem a většina takových prý na ně i chodí. Dnes večer 
se můžete o vzájemné konstelaci přesvědčit: v pražské premiéře 
Kartografie pekla / Domov.
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První dny  
na houpačce

V pátek se ctilo
Jakékoli udělování cen v Čechách balancuje, zdá 
se mi, většinou na hraně mezi lehkou trapností 
a trapností až za hrob (třeba Ceny Thálie, obzvlášť 
ty letošní). Ale na loňské Udílení poct za alterna-
tivní umění, které připravil Jiří Adámek s jeho 
Boca Loca Lab, vzpomínám ráda. Jednak bylo 
zábavné a jednak důkladně promyšlené, ani stopa 
po rozpačitosti nebo moderátorské bezradnosti. 
Letošní Pocty se mi takové, bohužel, nezdály. 
Skladby Michala Nejtka v podání Orchestru Berg, 
které byly degustací k připravované inscenaci 
Constellation I. Before I Say Yes v režii Petra 
Boháče, na níž se svou Spitfire Company s orches-
trem spolupracuje, mě tahaly za uši. To je ale 
samozřejmě můj čistě osobní odpor k drtivé 
většině moderní vážné hudby, a neberte to tedy 
prosím jako hodnotící stanovisko. 

Petr Boháč byl nejenom režisérem, ale i moderá-
torem celého večera. Bohužel jeho moderátorský 
talent poněkud pokulhává. Chápu, pravděpodobně 
zapracovala nervozita, ale… Neschopnost vést 
s oceněnými aspoň trochu podnětný rozhovor, 
nepohotovost, neustálé míchání moderátorovy 
osobnosti do komentářů i rozprav s osobnostmi 
a ne vždy vtipné průpovídky, to vše zapříčinilo 
vcelku nudný a trapný pocit z udílení Poct.

Ale — je ošklivé počasí, tak buďme pozitivní. 
Jako zábavné plus jsem vnímala využití Vladi-
míra Hulce. Po celou dobu ležel na jevišti pod 
kamerou, která zabírala jeho oko, oko kritikovo, 
jež bdělo nad celým večerem. A během skladeb 
předváděl cosi, co bych označila jako oční perfor-
mance. Avizována byla „absolutně odosobněná 
show obnažující proklatě osobní téma“. Nic moc 

osobního jsme se o oceněných nedozvěděli, to leda 
tak o moderátorovi (že ho v Brně označili za škůdce 
české poezie) a o Vladimíru Hulcovi (že má rád 
Vladimíra Mikulku, považuje se za lepšího kritika 
a i jeho označili za škůdce — divadelní kritiky). 
Odosobnělost měla být zřejmě v tom, že moderátor 
měl na hlavě celou dobu motorkářskou helmu. 
Show nevím, kde byla. Ale chtěla jsem být pozi-
tivní. Takže — co poctění?

Cenu za producentský počin roku získal spolek 
Jiné jeviště za pořádání festivalu Menteatrál. 
Cenu převzala produkční spolku Lucie Špač-
ková spolu s menteatrálským režisérem Jankem 
Lesákem. Špačková poděkovala a Lesák vyzval 
jejich šéfy a nadřízené, aby od nich dostávali více 
prázdnin, neboť během nich pořádají projekty, jež 
jsou pak oceňovány (Menteatrál probíhá na konci 
července). Nechť se tak stane. 

Profesor Miloslav Klíma, pedagog KALD DAMU, 
byl poctěn za publikační čin roku — za deset vyda-
ných sborníků Divadlo a interakce. Hezky podotkl, 
že je to prostor pro umělce kriticky pohlížet sami na 
své dílo a ocenil dostatečnou dekadentnost květiny, 
kterou dostal. 

Matěj Nytra, objev roku, vysvětlil, že Ice Pøz 
znamená Pozice převrácená naruby s temným 
skandinávským zabarvením. Čímž jistě nejednoho 
diváka, který byl obeznámen s názvem inscenace/
scénické eseje HaDivadla, jejíž textové předlohy 
je právě Matěj Nytra autorem, překvapil. Matěj 
Nytra hovořil o tématu svého textu, a dostal se 
dokonce k filozofickému rozboru sociálních sítí 
a Facebooku, přičemž došel až k tomu, že díky 
internetu se nám může úplně rozpadnout láska, ale 
pak zase můžeme najít novou. Tesat!
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Jiří Maryško 
na Facebooku:

„Divadlo Demago 
dostalo poprvý 

v životě významný 
ocenění a já to prosral. 

A oni mě chtěli 
překvapit! Takže snad 

jim to vynahradíme 
aspoň představením 

24. 9. Tak přijďte taky, 
teď už to má cenu.“
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Na tři všetečné otázky „Co znamená 
imerzivní divadlo?“, „Co je tak trochu 
jiné publikum?“ a „Jak se ztrácejí dívky?“ 
musel odpovídat tvůrčí tým projektu roku 
Pomezí. Režisér, scénograf a produkční 
Lukáš Brychta vysvětlil, že v imerziv-
ním divadle se divák může ponořit do 
představení, a nevěděl, co je tak trochu jiné 
publikum. Dramaturgyně Kateřina Souč-
ková si myslí, že tak trochu jiné publikum 
je takové, co ho nudí v divadle sedět a rádo 
chodí. Štěpán Tretiag prý neumí mluvit na 
veřejnosti, takže neřekl nic. 

Osobnost roku, Jiří Maryško, nepřišla, 
a cenu za ni převzala dramaturgyně festi-
valu Lenka Dombrovská, tudíž nevíme, co 
si osobnost roku o Poctě myslí. 

Profesor Ivo Krobot se snažil co nejrafi-
novaněji přiblížit živoucí poklad, aniž by 
prozradil, o koho jde, ale aby to bylo jasné. 
Během záludného představování sfoukl 
mimo jiné rychlohistorii Divadla Husa 
na provázku. Živoucí poklad Petr Oslzlý 
se prý nejprve bál, že jakožto živoucí 
poklad bude uložen někam do vitríny, ale 
jeho obavy opadly, jakmile si uvědomil, 
že i Bořivoj Srba a Eva Tálská byli svého 
času živoucími poklady, a v žádné vitríně 
nebyli. DoPoctěno.

V sobotu se loutkařilo
V sobotu sice v Přístavu 18600 pršelo, 
ale jen chvíli a představení slovinského 
loutkáře a muzikanta Matiji Solce a kon-
certu jeho kapely Fekete Seretlek to nijak 
nezabránilo. Ačkoli má podle programu 
inscenace, nebo spíše miniinscenace, 

E beh? obsahovat mírně drastické scény, 
kvůli nimž není vhodná pro malé děti, 
jedno dítě se dostavilo. Žádnou újmu si 
ovšem neodneslo. Myslím, že to, že Drak 
v podobě harmoniky sežere Psa z kasta-
něty nebo že se dvě loutky mlátí flétnič-
kou, není pro děti traumatizující. Naopak. 

E beh? Je groteska o Pulcinellovi 
a Smrti. Pulcinella je klasická postava 
z italské commedie dell’arte, která se 
vyznačovala bílým oblečením a černou 
maskou, ostrým a pronikavým hlasem, 
záměrnou ustrašeností, předstíráním, 
že je hloupá, aby ostatní přechytračila. 
Matija Solce vytvořil Pulcinellu z bílého 
hadříku a malé hlavičky, ostatní loutky 
(Pes, Smrt, Drak) na stejně minimalistic-
kém principu. Vlastně v případě Psa nebo 
Draka ani nejde o loutky, ale objekty, pro 
zjednodušení komunikace je ale nazý-
vejme loutkami. Loutky animuje Matija 
pouze pomocí dlaně a prstů. Na tom, jak 
loutka vypadá, totiž u Matiji zase tak moc 
nezáleží, stačí obecnější rysy, zásadnější 
je neuvěřitelně precizní loutkovodičská 
práce. Schopnost dát každé loutce jedi-
nečný charakter, přepínat mezi posta-
vami — nejen výrazově, ale i hlasově — 
ve velmi rychlém tempu a přitom žádnou 
neochudit. Fascinující je i okamžitá 
Matijova interakce s loutkami. Matija 
nehraje divadlo loutkami, ale hraje spolu 
s nimi a loutky s ním. Tím pádem pak jeho 
inscenace dostávají vždy loutkářsky-lout-
kově-existenciální téma. Protože v E beh?, 
i když Pulcinella i Smrtka de facto zemřou 
(tedy zmizí jejich atributy), loutky vlastně 

nezemřou, neboť loutkářovy ruce hrají 
dál, jen bez „kostýmů“. Naopak v jiné 
Matijově inscenaci, Happy Bones, zemře 
loutkář, ale loutka, v tomto případě ply-
šová panda, hraje dál.

Téma smrti není v divadle pro děti nijak 
frekventované, protože je to zřejmě stále 
(pro mě osobně zcela nepochopitelné) 
tabu. S dětmi se o smrti nemluví. Přitom je 
to téma, které se dětí bezpochyby týká a se 
kterým se potřebují vyrovnat. A rozhodně 
je nevnímají jako něco, o čem by se nemělo 
mluvit, jako něco smutného, zlého (což 
dokazuje nadšený výkřik „Joooo!“ toho 
jediného dítěte v publiku, když Matija 
podotkl, že „Všichni musíme jednou 
umřít.“). E beh? vnímám jako jednu 
z ideálních možností, jak s dětmi o smrti 
mluvit. Neboť Matija Solce nahlíží na 
smrt jednak skrze komiku, jednak skrze 
divadelní kouzlení, a jednak ji bere ne jako 
přesmutnou záležitost, ale jako běžnou 
součást života. Ne, že by nad ní lhostejně 
mávl rukou, v E beh? Pulcinella i Smrt sice 
formálně „zemřou“ (respektive umlátí 
se), ale především se změní v hudbu, když 
začne Matija hrát na „harmošku“. Hraje 
rukama, které ovšem stále představují 
Pulcinellu a Smrt. Jde o stejný princip, 
jako se říká, že i když člověk zemře, 
stejně zůstává s námi, v našich snech 
a vzpomínkách, dál.

No a jak jinak psát o Fekete Seretlek, 
než že byli fantastičtí, rytmičtí, čistí, ener-
gičtí, báječní, tanečně-pudiví, skvělí.

/ Nicola Škvarová /
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m e d i á l N í  P a r t N e ř iz a  P o d P o r y

P r o S t o r y

Pondělí 19. 9.
 N á d r a ž í  S t r a š N i c e  a  d a l š í  m í S t a 

Sraz v 17:45 na tramvajové zastávce  
Nádraží Strašnice

18.00 —  
Divadlo X10:  
Vítání Herdy

 V e N u š e  V e  š V e h l o V c e 

20.00 — Depresivní děti  
touží po penězích:  
Kartografie pekla / Domov 
(pražská premiéra) 

Úterý 20. 9. 
 a l f r e d  V e  d V o ř e 

20.00 — tYhle: Výš (premiéra)

Středa 21. 9.
 S t u d i o  P a m ě ť 

19.30 — Alex Švamberk:  
V jako válka (premiéra)

21.00 — Koncert S/M

 a l f r e d  V e  d V o ř e 

20.00 — tYhle: Výš

Čtvrtek 22. 9.
 S t u d i o  P a m ě ť 

20.00 — Studio Rote: 
Sebeobviňování

Pátek 23. 9.
 6 4  u  h r a d e b 

19.30 — Stará Aréna Ostrava:  
Hřeby v hlavě  
(pražská premiéra)

21.00 — Koncert  
Vyčůrat a spát

Sobota 24. 9.
 6 4  u  h r a d e b 

17.00 — Racha Baroud, Antonín 
Brinda (Francie, Libanon, Česko): 
Silent Gestures  
(premiéra)

18.00 — D.R.E.D. (Náchodsko, 
Kladsko, Pražsko): Dekalog / Balaba  
(pražská premiéra)

20.00 — Demago Theatre:  
Obnažení a vyvržení

21.00 — Koncert DekadentFabrik

Neděle 25. 9.
 6 4  u  h r a d e b 

17.47 — Dominik Styk, 
Lucia Kramárová (Slovensko, Česko):  
Neviestka, či panna?

19.30 — HaDivadlo: Ice Pøz  
(pražská premiéra) 

Pondělí 26. 9.
 t a N Č í r N a  f r a x o S 

19.00 — Lukáš Brychta, Kateřina 
Součková, Štěpán Tretiag: Pomezí

Úterý 27. 9.
 t a N Č í r N a  f r a x o S 

19.00 — Lukáš Brychta, Kateřina 
Součková, Štěpán Tretiag: Pomezí

 NáKl .  Nádraží  ž ižKoV 

20.00 — Spolek Mezery:  
Země — rolnickej nářez (premiéra)

Středa 28. 9. 
 t a N Č í r N a  f r a x o S 

19.00 — Lukáš Brychta, Kateřina 
Součková, Štěpán Tretiag: Pomezí

 alfred Ve dVoře 

20:00 — T.I.T.S. (Norsko, Česko):  
My Own Private Picture

 NáKl .  Nádraží  ž ižKoV 

21.00 — Spolek Mezery: 
Země — rolnickej nářez

Čtvrtek 29. 9.
 NáKl .  Nádraží  ž ižKoV 

20.00 — Spolek Mezery:  
Země — rolnickej nářez (derniéra)

Program


