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- 17.ledna J.S. pro poslech zahraničního
rozhlasu zatčen, odsouzen na 5 let
vězení v Drážďanech/ Divadlo S.a H v
Praze uzavřeno, část loutek gestapem
zabavena.
- v únoru po náletu na Drážďny se mu
podařilo uprchnout a v Plzni se dočkal
konce války.
- J.S.jmenován národním umělcem
- divadlo opouští J.Vavřík -Rýz a
nastupuje příští ředitel Miloš Kirschner
(1927-1996).
Především
rozšíření
repertuáru
o jazyk hostitelské
země,kam divadlo zajíždí s programem.
- J.S.se potýká se zdravotními problémy
- Krátce před smrtí oficiálně jmenuje
M.Kirschnera svým nástupcem.
- O8.Ol .J.S.v Praze umírá. Pohřben je v
Plzni
- Ředitelkou Divadla Mgr. Štáchová,
členka divadla S+H od roku 1966

Divadlo pracuje od 20-tých let minulého století
s nekonečným množstvím skečů, výstupů, her a
dalších uměleckých projevů na scéně,
filmovém platně, magnetofonové pásce,
digitálními nosiči. Figurky pohyblivé fyzickým
vyjádřením a nejrůznějšími technikami
ztrvárněné na papíru i dalšími projevy
modernosti, zpočátku hovoříci pouze jazykem
českým, dnes 18 jazyky v 30-ti zemích, 4
kontinentů. S pomocí techniky, zvukové,
obrazové. Za více než milion prodaných MC a
CD, gramofonových desek do roku 1996
kolektiv umělců ohodnocen zlatou a platinovou
deskou.

Josef
Skupa

POKUS O ZÁPIS
DO DATABÁZE ČESKÝCH REKORDŮ
1.ČERVNA 2011
9.30 - 10.45 HODIN
NÁMĚSTÍ JANA ŽIŽKY V ČÁSLAVI
K vytvoření rekordu došlo!
Na náměstí v Čáslavi se sešlo bezmála 2000
účastníků a navíc
1325 Hurvínků a 897 Spejblů!

16.01.1892 - 08.01.1957
Strakonice
Praha

MATICE ČMS
KR PLZEŇ
LEDEN 2012
Kultura je nezbytnou součástí lidského života
od dávných časů. K jejím zakladním formám
od prvopočátku patří projevy různorodých
zvlaštností kumunikačních forem člověka, které
v pozdějším vyjádření nesou název „divadlo”.
Historici hodnotí divadelní projevy člověka
vystopované jíž v pravěku. Se společenským
vývojem se tyto projevy specifikují, rozšiřují.
Vzniká a postupně upevňuje působení, pozici
a vliv též divadlo loutkové. Jeho
nejvýraznějším představitelem i zakladatelem
moderny je v českém národě, státě, Republice
československé i na mezinárodní scéně.

Josef
Skupa

•Středoškolský profesor kreslení a matematiky v
Plzni
•Výtvarník
•Loutkoherec
•Režisér
•Scénograf
•Šéf výpravy plzeňského divadla
•Spolupracovník Loutkového divadla feriálních
osad v Plzni

•Zakladatel vlastní scény Plzeň
•Zakladatel divadla Spejbla a Hurvínka v Praze

Skutečná podoba známky
Katalogové číslo: 0599
Datum vydání: 27.5.2009
Výtvarný návrh: Hana Čápová
Rytina: Miloš Ondráček

Životní a tvůrčí data :
1897 - rodina se stěhuje do Plzně
- od dětství projevuje nadání a zájem
pro loutkové divadlo

Z činnosti souboru :

Hlášky
Paní Kateřina:..Hurvínku, když tak poslouchám ty
tvoje vědomosti, tak si říkám, že se ti i o prázdninách
budu muset věnovat.Hurvínek: Šmankote, ZA CO???
Hurvínek: ..tak na taťuldu použijeme způsob
BOULE. Mánička: Hurvínku, ty chceš panu
Spejblovi udělat bouli? Hurvínek: Ale ne, BOULE je
zkratka: BOuda, Úskok, LÉčka a nebo způsob
ŠPENÁT: ŠPEk Na Taťuldu.
Hurvínek:...tak tomu by taťuldo nevěřilo ani to
nejhloupější dítě! Mánička: No,pane Spejble, já bych
tomu taky nevěřila... Hurvínek: Vždyť říkám..., ani to
nejhloupější dítě!

1915 - dokončení
1919 1920 -

Hurvínek: Když jsem se taťuldy zeptal kolik je hodin,
podíval se na teploměr a řekl, že je buď úterý nebo
duben.
Spejbl: Viděli jste snad někdy nějaké strašidlo?
Hurvínek: No, náhodou teďka, když jsi vešel...

1926 -

Spejbl: Sleduj svou pozornost!

1930 -

Mánička: Už umím uvařít houbovou omáčku, recept
jsem našla v jedné detektivce..
1933 -

studia

na

Umělecko-

průmyslové škole , poté nástup do armády
a v Plzni do oddělení vojenské cenzury
navazuje zde spolupráci s divadlem města a
též s Loutkovým divadlem Feriálních osad
po počátcích s tradiční loutkou Kašpárka
K.Nosek vyrábí pro J.S. novou postavičku SPEJBLA – společenského karikaturisty
12.června svatba s Jiřinou Schwarzovou,
celoživotní partnerkou
i na divadelní
scéně.
J.S . opouští povolání učitele, přechází na
profesiální povolání loutkářské, divadlo
zahajuje vystupování po celé ČSR
rozšíření scény o další spolupracovníky
J.Trnku, J.Vavříka-Rýze, který přivádí na
scénu
upovídanou
babku – paní
Drábkovou. V následujícím období ji
nahradí čtvrtá - současná hlavní postava –
paní KATEŘINA – bábinka Máničky.
řezbář G.Nosek ztvárnil Spejblova syna
HURVÍNKA
založil J. S. Plzeňské loutkové
dívadlo, s kterým jezdil po celé republice.
Objěvila se třetí postava - Hurvínkova
kamarádka MÁNIČKA
ve stejné hře se na scéně představil
pes ŽERYK
J.S.se stává prezidentem Mezinárodní

loutkařské organizace UNIMA.
-s nastupujícím fašismem začíná na hry
doléhat cenzura
1939 - 10.února premiéra hry autorů J.Skupy
a
A.Weniga
KOLOTOČ O TŘECH
POSCHODÍCH
–
alegorie
na
Mnichovskou dohodu /56 repríz, za
Protektorátu zakázána/.
- divadlo pokračuje v činnosti, ale
má
vážnější ráz

