
 

      Jsme opravdu národ   

  Jana Amose Komenského? 
 

Komponovaný pořad věnovaný jednomu z největších českých myslitelů,  

filosofů, spisovatelů a pedagogů J. A. Komenskému, je především dialogem. 

Dialogem mezi námi účinkujícími, s J. A. Komenským, s dobou, ve které žil, 

s hudbou Lenky Kozderkové a doufáme také v dialog s diváky. 

 

Je to pořad složený především z myšlenek J. A. Komenského. 

Pořad, ve kterém si klademe otázky a hledáme na ně odpovědi, 

například: 
 

Proč poslední biskup Jednoty bratrské nebyl do dneška vyslyšen 

ve svém volání po víře, která spojuje a nerozděluje? 

Proč myšlenky J. A. Komenského vyhledáváme i po 400 letech? 

Proč systém vzdělávání, který J. A. Komenského zaváděl v 17. století, 

jsme nenaplnili ani ve 21. století? 

 

Pátráme po tom, co znamená učení Komenského pro dnešní dobu, 

čím nás inspiruje a čím nás může obohatit. 

 

Komenský by nechtěl, abychom jej pouze obdivovali jako moudrého,  

jehož moudrost je dnes mnohdy vnímaná s lítostí, 

protože si myslíme, že nemá žádný význam. 

Chtěl by však, abychom konali. 

 

Účinkují 
 

 Milena Steinmasslová 

 František Kreuzmann 
 

Hudba 
 

 Lenka Kozderková Šimková - flétna 
       



   

  Milena Steinmasslová 

 

 
 
   

  

  Lenka Kozderková Šimková - flétna 

  
 

 

Délka pořadu: 80 minut (pořad nemá přestávku) 

studovala na DAMU. Během svého profesního 

života byla členkou nebo hostovala v mnoha divadlech. 

Realistické divadlo Z.N., Činoherní studio, Národní 

divadlo, Divadlo Rokoko, Divadlo Na Zábradlí, Pod 

Palmovkou, Divadlo v Mladé Boleslavi, Činoherní studio 

v Ústí nad Labem, Viola. Posledních 20 let spolupracuje 

se Spolkem Kašpar. Je autorkou několika scénářů. Např. 

O souboji M. A. Bulgakova se Stalinem, O Hildegardě z 

Bingen. Průběžně stála před televizní i filmovou 

kamerou. Ranč u Zelené sedmy, V Erbu lvice. Věnuje se 

komunikaci a rétorice. 

František Kreuzmann 
Absolvent DAMU, obor herectví. Svojí hereckou dráhu začínal 

v divadle v Mostě. Přes deset let hrál v Realistickém divadle (pozdějším 

divadle Labyrint) v Praze. Od roku 1998 je členem divadelního spolku 

Kašpar. Hostoval v Národním divadle, Činoherním studiu v Ústí nad 

Labem, v divadle v Mladé Boleslavi, v Divadle Na Prádle. Přes deset let 

působil v Lyře Pragensis. Věnuje se komorním projektům, které jsou 

zaměřené především na práci se slovem. Je iniciátorem a jedním 

z hlavních organizátorů Benešovského literárního festivalu. Diváci jej 

mohou znát z několika televizních inscenací nebo ze seriálů Chlapci  

a chlapi, Specialisté, Policie Modrava, Ulice. 

            Vyhledávaná interpretka soudobé hudby, v roce 2007 uvedla 

v Carnegie Hall v New Yorku Stockhausenovu Zeitmasse. Vystudovala 

konzervatoř v Ostravě a po dokončení JAMU studovala v letech 1993/94 

jako stipendistka Francouzské vlády na École Normale de Musique Alfred 

Cortot v Paříži u Christiana Lardého. Studium ukončila s Diplomem 

Supérieur. Po návratu z Francie pokračovala v zaměření na současnou 

hudbu, improvizaci a propojení hudby s výtvarným a divadelním uměním. 

Premiérovala desítky skladeb českých i zahraničních autorů. Sólově 

vystoupila mj. na festivalech Pražské Jaro, MusikunterTag Hannover, 

Expozice Nové hudby, ForumNeuer music Koln, Forfest Kroměříž,  

Dartington music festival, aj. V roce 2002 založila Společnost pro soudobou a improvizovanou hudbu, 

v roce 2006 Mezinárodní hudební kurzy Hudba bez hranic. Vyučuje na Mezinárodní konzervatoři 

v Praze. 

 

http://m.a.bulgakova/

