
Umělecké zhodnocení - Policejní prezident

Představení ,,Policejní prezident aneb inspektor Smith zasahuje" vychází především z tradice
anglických a francouzských konverzačních komedií, ale, zejména v hudebních číslech a osobitým
humorem, nezapře také inspiraci českými zdroji, ať už jde o Semafor nebo Osvobozené divadlo,
Výsledkem je Česká komedie ze současnosti, která chce jednak pobavit, jednak diváka přimět, aby se
trochu zamyslel, např. nad tím, zda normy, jimiž se vživotě běžně řídíme, jsou skutečně ,,normáIní",
zda třeba PsYchicky narušený policista, tedy jedna z postav hry, který chce, aby se do čech vrátila
láska, nemŮŽe o spoleČnostia jejích hodnotách vypovědět víc než lidé, kteříse bez sebemenšíreflexe
drŽÍ svých rolía pozic. Dosavadní představení,,Policejního prezidenta" naznačují, že se tvůrcům oba
záměry podařilo úspěšně realizovat.

Obzv|áŠtní Pozornost sijistě zaslouží režie Františka Kreuzmanna, která se nesnažío režijní exhibici,
ale drŽÍ se textu Jana Koska a současně ponechává hercům prostor pro improvizaci a komunikaci
s diváky. ReŽisér ztvárňuje také roli ,,geniálního" česko anglického inspektora Smithe (původně
Kováře), v roli studentky psychologie Daniely se představuje Martina Balážová, schizofrenického
Policistu a souČasně ,,bezhlavého" rytíře hraje Jan Bartoška. V roli vysloužilého politika a bývalého
historika zaujme populární osobnost rozhlasu a televize Jan Rosák a jeho,,bývalou manželku a
souČasnou Ženu", povoláním psychoana|ytičku, vyznačující se osobitými metodami, hraje Kateřina
Březinová. VŠichni herci prokazují, že jsou také dobrými zpěváky; žánrově pestrou hudbu Jakuba
PosPÍŠiIa zvládli spolehlivě, stejně jako přednes humorných izamyšlených textů autora hry.
PředstavenÍ, jeŽ se odehrává na scéně Samuela Pospíšila, je zatím provozováno vmenších sálech, je
vŠak znaČně variabilnÍ, mŮŽe se přizpůsobit prostředí, tedy být realizováno i ve středně velkých
divadlech atd.

,,policejní pre_zident" má úspěch a těší se značné pozornosti diváků, ať už těch intelektuálně
zaměřených nebo těch, kteříse chtějí,,jenom" pobavit. Bez přispěníNadace život umělce a bez úzké
souČinnosti s Městskou Částí Praha 5 by relativně náročné představení - pokud vůbec - vznikalo jen
s krajními obtíŽemi. Všem přispěvatelům a podporovatelům původní české tvorby patří upřímné
poděkován í všech zúčastněných tvů rců.
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