
vážení divadelní Přátelé,

březen
2016

cena 25,- kč

  prohlížel jsem si výsledky několika anket a s potěšením jsem zjistil, kolik že mi lidí z celého svě-
ta závidí, že žiju v Brně. No, já si Brno dávno zvolil jako místo pro svůj život bez konzultací s kým-
koliv. Obdobně, jak nerad dělám „četníka na křižovatkách osudů“ jiným, stejně tak málo dobře sná-
ším nátlak zvenčí. Když mi opakovaně dávali různé nabídky z Prahy i ze zahraničí, abych tam, či on-
de řediteloval nějaké jiné divadlo, nenechal jsem se zlákat řečmi typu: „…teprve v Praze můžeš 
ukázat, co v tobě je…“, a ani jsem se neurazil po vyslechnutí rádoby vtipných hlášek: „…Brno je
provinční zapadákov…“, nebo „…vesnice v zatáčce před Vídní…“.

Rozhodl jsem se dávno žít a tvořit v Brně, stejně jako se Vincent van Gogh rozhodl malovat svá
díla v Provence, i když se mu v Paříži smáli, že tam nejsou žádné galerie, ani mecenáši. On na to od-
povídal: „…ale je tam moje Slunce…“.

Mé brněnské Slunce nejvýrazněji září mezi ulicí Lidickou a třídou Kpt. Jaroše. Vždyť v  centru
onoho vnitrobloku sídlí Městské divadlo Brno! Upsal jsem se dávno divadlu, a tak dnes už moc dob-
ře vím, že bych na světě našel jen málo měst, která jsou pro dobré divadlo přímo stvořená tak, jak je
tomu ve městě našem.   

Na světě existují dlouho uznávaná dvě hlavní sídla divadla: londýnský West End a newyorská
Broadway. Mnozí z těch, kteří je měli možnost navštívit, nám píšou, že jsou naše divadelní předsta-
vení když ne lepší, tak srovnatelná se vším, co se tam na jevištích odehrává. Ať už v muzikálu, či
v činohře... Potvrzují nám to i zahraniční diváci na našich četných turné v evropských zemích. V na-
ší zemi pak byla naše práce před pár dny oceněna na GRAND Festivalu smíchu v Pardubicích hned
třemi hlavními cenami. Inscenace „Jméno“ v režii Petra Gazdíka získala mezi 26 komediemi vybra-
nými z celé republiky Cenu diváka, Cenu studentské poroty a Alena Antalová získala Cenu za nej-
lepší ženský herecký výkon.

Naši tvorbu charakterizuje především to, že dlouhodobě uvádíme 80 % původních nebo jinde
v naší zemi nerealizovaných děl. Jen letošní rok jsme zahájili českou premiérou muzikálu „TITA-
NIC“, v režii Stanislava Slováka následuje česká premiéra rockového muzikálu „Evangelium 
o Marii“ a pak režisér Petr Gazdík uvede další českou premiéru pohádkového muzikálu „Prodaný
smích“…! 

A podobně tomu bude i v divadelní sezóně 2016/2017.  Poprvé právě nyní před vás předstupuju
s nabídkou nových inscenací. Pro nadcházející sezónu pro vás připravujeme pět inscenací činoher-
ních a čtyři hudební – muzikálové, tedy celkem o jednu více, než v sezóně stávající. V příští sezóně
uvidíte následující inscenace:

Po roce pauzy se k práci v našem divadle vrací režisérka Hana Burešová, která připravuje kou-
savou komedii o soukromé bance s hudbou Paula Burkharda „Frank Pátý“, kterou napsal světo -
známý švýcarský dramatik Friedrich Dürrenmatt. 

Kdo by neznal píseň, ve které se zpívá: „Whisky to je moje gusto, bez whisky mám v srdci pus-
to…“ Ano! Na naši Hudební scénu vcválá ideální westman, který místo whisky pije limonádu a přís-
ně dbá na mravnost, „Limonádový Joe“! Autoři Jiří Brdečka, Jan Rychlík a Vlastimil Hála vytvo-
řili jednu z nejlepších komedií v dějinách českého filmu a vy se teď můžete těšit na její divadelní po-
dobu, o kterou se postará režisér Petr Gazdík. 

I další inscenace má svůj předobraz ve filmu, který se stal v roce 1998 celosvětovou událostí.
Jsme velmi rádi, že se nám podařilo jako prvému divadlu na evropském kontinentu získat práva na 



30. kvûtna 2015 se v Brnû narodil 
·tûpánek JÍCHA.

20. kvûtna 2015 se ve Vy‰kovû narodil 
·tûpánek MATùJ.
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Partneři divadla

uvedení romantické komedie „Zamilovaný Shakespeare“
autorů Marca Normana, Toma Stopparda a Lee Halla. Uve-
deme ji v režii Stanislava Slováka.

Režisér Mikoláš Tyc, který pro vás v této sezóně připravil
interaktivní komedii „Splašené nůžky“, bude tvůrcem další
nádherné černé komedie Larryho Davida „Ryba potmě“.
Svou premiéru měla teprve před rokem na Broadwayi, kde
jeden lístek stál neuvěřitelných 230 dolarů! Inscenaci nabitou
brilantně vtipnými dialogy uvidíte v evropské premiéře. 

Maricel Wölk a Thomas Lange jsou autoři historického
muzikálu „Jeanne d’ Arc“. Světová premiéra příběhu 
o křehké dívence ze zapadlé vesnice, která se díky svému od-
hodlání bojovat s bezprávím stala legendou, se odehraje na
konci června t. r. v německém Niederhausenu. Její režie byla
svěřena Stanislavu Mošovi a my ji následně uvedeme v české
premiéře jako druhé divadlo na světě, podobně jak tomu bylo
v minulosti např. s muzikálem „Papežka“. 

To, že jsou „chudí duchem“ častokrát blíže Bohu i přírodě
a bohatě disponují prazákladními atributy laskavého lidství,
je hlavním tématem nesmírně silného dramatu „O myších 
a lidech“ amerického spisovatele Johna Steinbecka, které pro
vás připravuje režisér Petr Gazdík. 

Premiéra další hudební inscenace bude premiérou světo-
vou, i když mnoho z jejich písní znáte zpaměti. Autoři Zdenek
Merta, Stanislav Slovák, Jan Šotkovský a Petr Štěpán připra-
vují bláznivou féerii plnou fantastických událostí s písněmi
nejslavnější skupiny všech dob, které napsali Paul McCartney
a John Lennon. Inscenace má prostý, zato však vše vystihující
název „Beatles“! 

Když v roce 2012 vyšel román „Žítkovské bohyně“ od
brněnské rodačky Kateřiny Tučkové, byla to knižní senzace
roku! Magický příběh o ženách nadaných nadpřirozenými
schopnostmi, který je dílem fikce a dílem vychází ze skuteč-
ných událostí, pro divadelní uvádění připravil režisér Dodo
Gombár. 

I poslední premiéra následující sezóny bude premiérou
světovou! Miloš Štědroň a Milan Uhde píšou zcela originální
jazzový muzikál ze současnosti s hlubokými brněnskými ko-
řeny „Viki kráčí za štěstím“. Inscenaci v režii Juraje Nvoty
hudebně doprovodí dnes už legendární swingový orchestr 
B-Side Band.

Devět úžasných inscenací – devět báječných večerů! Spo-
lečně s dalšími kolegy se těším na naše fascinující a dobro-
družná setkávání se při dalším objevování nádherných
divadelních zážitků! 

SW HW

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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čert tě veM

katarína MikulovÁ

Malý rodinný Podnik na zkušeBně

Charles Kingsley (1819 – 1875) byl anglick˘ knûz,
univerzitní profesor historie, spisovatel a básník.
Aã knûz, sympatizoval s Darwinovou v˘vojovou te-
orií a s Darwinem udrÏoval korespondenci. Psal ká-
zání, pojednání o cizích zemích, romány s reformní
sociální náplní i básnû. Coby ukázku jeho básnické
tvorby jsem pro Vás pfieloÏil báseÀ Young and Old.

Miroslav Macek

KdyÏ svût je mlad˘, chlapãe,
a kníÏka knihovna
a husa labuÈ, chlapãe,
a Ïabec královna, 
pak sedlej konû, chlapãe,
a vyjeì do svûta!
To patfií k mládí, chlapãe,
Ïe kfiídla zalétá.

KdyÏ svût je star˘, chlapãe,
a kníÏek jsi uÏ syt,
a sporty nudí, chlapãe,
a poklid chce‰ uÏ mít,
pak rychle spûchej domÛ,
kde ãas v‰em mládí vzal,
BÛh jistû pfiidá k tomu,
tu, jiÏ jsi miloval. 

„Chováme se, jakoby pohodlí a luxus byly nejvût‰ími
hodnotami. A pfiitom nám ke ‰tûstí staãí jen nad‰ení.“

Charles Kingsley

„Nadávka není argument.“
Jan Petránek

(nar. 28. prosince 1931), 
ãesk˘ novináfi
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Bližší je jí Edith Piaf, ale roli Marlene Dietrich
by určitě neměnila. V inscenaci Vrabčák a anděl,
která na scénu Městského divadla Brno přivádí
právě tyto dvě výrazné umělkyně, zaujme právě
jako Marlene Katarína Mikulová (v alternaci
s Ivanou Vaňkovou), která je ve stálém an-
gažmá teprve od letošní sezóny. 
Tak ještě jednou podrobněji, prosím. Kdybyste
si vybírala sama: Dietrich, nebo Piaf? 
To je těžká otázka. Šansony Edith Piaf mě
vždycky oslovovaly více než písně Marlene Die-
trich. Když jsem se dozvěděla obsazení, byla
jsem v příjemném šoku. Moc písní od Marlene
Dietrich jsem neznala. Znala jsem jen ty nejzná-
mější, například Lilly Marlene a Sag mir wo die
Blumen sind. Všechny písně jsou v „mé“ altové
poloze, a tak jsem si řekla, že to snad nějak
zvládnu… Byla to hlavně herecká výzva. Takže
já bych rozhodně neměnila.
Během představení zazní ne-li všechny, tak vět-
šina nejznámějších hitů jak Dietrich, tak Piaf.
Víte, kolik písniček jste se musela naučit, navíc
v originále?
Písní je opravdu hodně, tuším okolo devatenácti.
Na jednu stranu to bylo sice poněkud hektické
zkoušení, protože času bylo opravdu málo, ale
současně to bylo velmi příjemné. Naučila jsem

se spoustu věcí. A co se týče němčiny, kterou
jsem se sice kdysi učila ve škole, nelze nepodě-
kovat Zuzaně Čtveráčkové, která s námi praco-
vala na výslovnosti každého slova. Sama jsem se
snažila, aby to byla němčina a angličtina Marlene
Dietrich a ne moje. Hodně jsem poslouchala ori-
ginály. Zpívala jsem si prakticky všude a pořád,
i v noci (smích).
Už jste měla někdy „okno“? 
Není tomu tak dávno. Na jevišti jsem si vůbec
nemohla vzpomenout, jak ta píseň začíná, ale než
skončila předehra, text naštěstí naskočil.
Která z písní je pro vás nejtěžší a kterou naopak
nejraději zpíváte? 
Nejnáročnější je pro mě asi La vie en rose, což
je duet obou zpěvaček. Je to nádherná věc. Nejen
významově, ale i hudebně. Jednotlivé hlasy se
vzájemně prolínají a pro mě to byl pěvecký oří-
šek. Teď už se to ale zpívá samo a já si to moc
užívám. Kterou zpívám nejraději? Všechny.
Jak moc si je vaše Marlene podobná s tou sku-
tečnou? 
Už před začátkem zkoušení jsem postavu po-
drobně studovala. Četla jsem knížky, zhlédla
jsem dokumenty, pokoušela jsem se jí co nejvíce
přiblížit a hlavně ji pochopit. Hlavním cílem ale
nebylo postavu kopírovat. Každá z nás si do role

přinesla něco ze sebe tak, jak to cítíme. Proto je
to pokaždé trochu jiné a výjimečné. Specifický
uhrančivý pohled, její mimika, některá gesta, styl
chůze, postoj při zpívání nebo ladná úklona, bez
nich by to přece nebyla Marlene.
Šaty, které jako Marlene Dietrich nosíte, jste si
ale musela užívat…
Jsou krásné. Přechod z tepláků do kostýmu byl
skvělý. Nakonec zafungovalo přesně to, co často
mnohé herečky popisují. S kostýmem si oblékám
i postavu a vlastně mi to strašně pomohlo. Úplně
nejlíp se ale cítím ve fraku, ten je úžasný, v tom
bych chodila i spát (smích).
Alternujete s Ivanou Vaňkovou, která je stálicí
souboru MdB. Neměla jste z toho strach? 
Obrovský, zejména na začátku, ale zkoušení bylo
bezproblémové. Ivanka na mě byla hodná
(smích). Teď vážně. V průběhu celého zkoušení
jsem od Igora Ondříčka dostávala spoustu rad 
a připomínek, které jsem se snažila vstřebat,
zpracovat a použít. Jsem hrozně vděčná a na
zkoušení ráda vzpomínám. Ještě teď si někdy

říkám: Fakt to můžu hrát? Opravdu se to děje?
Vaše křestní jméno napovídá, že jste se stala
další slovenskou členkou souboru. Je to tak?
Narodila jsem se na Slovensku, do jedenácti let
jsem s rodiči bydlela v Nových Zámcích, ale pak
tatínek dostal pracovní nabídku do Valašského
Meziříčí a celá rodina se stěhovala. V Česku
jsem dokončila základku a střední pedagogickou
školu. Nejen kvůli škole jsem na jazyce a výslov-
nosti hodně pracovala. Pak jsem pokračovala ve
studiu speciální pedagogiky v Olomouci a plá-
novala si kariéru učitelky či speciálního peda-
goga. No, a vše dopadlo nakonec jinak. 
Tak kde jste se vzala tady?
Už odmalička zpívám, ale hereckou cestu jsem
v plánu neměla. Pak jednou, když jsem seděla
v hledišti divadla, byla děkovačka, lidi vstávali
a mě to strašně dojalo. Říkala jsem si, že tohle
bych někdy chtěla zažít na jevišti. Zkusila jsem
se přihlásit na JAMU a ono to vyšlo. Až postupně
jsem přicházela na to, že si vlastně plním svůj
sen. 

6

S Viktórií Matu‰ovovou a Karlem ·karkou 
v Divadelním klubu

S Lucií Bergerovou v muzikálu TITANIC,
reÏie: Stanislav Mo‰a



Vaši se nezlobili, že jste seriózní učitelské povo-
lání vyměnila za nejistotu divadla?
Rodiče mě podporovali vždycky ve všem a je to
tak pořád. Jezdí na moje představení, vidíme se
sice málo, ale o to intenzivněji. Jsou na mě pyšní
a myslím, že jsou i rádi, že jsem volila divadlo.
Nedávno jste se také objevila v TITANICu. Jaká
to byla práce?
Taky zajímavá, i když zase pěvecky úplně jiná
než Vrabčák. U TITANICu jsem musela překoná-
vat jiné překážky. A to je to, co mě na divadle
baví. Myslím si, že když si člověk řekne, že už
se nemá v čem zlepšovat, tak je to špatně.
V březnu vstoupí na jeviště Evangelium 
o Marii, kde hrajete
Swing. To mi s příběhem
o Ježíši Kristovi moc
nejde…
Swing není biblická po-
stava (smích). Swing má
na starosti naučit se něko-
lik jiných postav z com-
pany a zaskočí, když
někdo z nich nemůže.
Takže já teď hlavně pozo-
ruji, zapisuji a jsem ve
střehu. Je to super trénink
pro mozek.
Máte nějaký herecký
vzor?
Mám, ale nechci jmeno-
vat, protože to je taková
moje vesmírná kombinace
všeho, čeho bych jednou
chtěla dosáhnout.
Mnozí z vašich kolegů
zkoušeli štěstí v různých
talentových soutěžích.
Máte také nějakou tako-
vou zkušenost?
Pokusila jsem se jít do
jedné z prvních sloven-
ských Superstar. Dnes
jsem ale ráda, že to ne-
vyšlo. Větší zážitek mám
ze soutěže SD faktor (pě-
vecká soutěž Slováckého
divadla 2009, pozn. red.),
díky níž se mi začaly plnit
hudební i divadelní sny.

Kde si představujete, že budete řekněme za 25
let? 
To si představit nedovedu a ani nechci. Nebudu
si nic plánovat, abych nebyla zklamaná. Určitě
se budu snažit žít naplno a dělat vše proto, abych
byla i po tom čtvrtstoletí spokojená. A třeba budu
v té školce…
Vaše vysněná role? 
Pařez (smích). Ne, opravdu, nemám žádnou vy-
sněnou roli.
Užíváte si ty děkovačky?
Co vám budu povídat. Je to nádhera. 

Text: (jih),
foto: jef Kratochvil
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rodinnÉ zlato

viktor SkÁla

V muzikálu Ostrov pokladÛ,
reÏie: Stanislav Slovák



Pracovitý, v kolektivu i mezi publikem oblí-
bený, se smyslem pro humor. I tak by mohla
možná vypadat hodně zjednodušená charak -
teristika herce, který patří už čtvrt století
k Činoherní scéně Městského divadla Brno.
Snad se na mě za toto „kádrové“ zjednodu-
šení nebude Viktor Skála zlobit. Ostatně měl
jsem to štěstí zažít tohoto věčně usměvavého
chlapa, který nikdy nezkazí žádnou legraci, 
i mimo jeviště. Třeba na divadelním zájezdu,
kde nejvíce legrace bylo vždy v jeho blízkosti.
Za léta, kdy v MdB působí, sice přišel o po-
rost na hlavě, ale rozhodně se mu neztratila
dobrá nálada.  Na schůzku přišel na první po-
hled s dost objemným scénářem jeho nové
role. V připravované inscenaci Malý rodinný
podnik, která může být snad nazývána detek-

tivní komedií či thrillerem, si zahraje roli
hlavy rodiny, podnikatele, kterému zdánlivě
malicherné kroky jeho blízkých způsobí
velmi dramatické starosti. Jeho manželku na
jevišti vytvoří Alena Antalová. Herečka, se
kterou si manželství naposledy zkusil i ve
skvělé komedii Jméno. Tato hra mimochodem
přivezla hned trojnásobné ocenění z posled-
ního pardubického GRAND Festivalu smí-
chu.
Není malých herců ani malých rolí, říká se.
Nicméně, jak velká bude tentokrát tato role pro
vás?
Tak předně – musím říct, že tentokrát bych tuto
roli označil jako hlavní „kládu“, která svým roz-
sahem zaujímá tak osm, devět desetin z celé hry.
Sice v těchto dnech neudělám bez scénáře ani
ránu, dalo by se říct, že v něm ležím, sedím i sto-
jím, ale vím, že se to zvládne, i když se mně
občas stane, že u učení textu v nočních hodinách
usnu. To vůbec neznamená, že bych si stěžoval,
právě naopak. Oficiálně je tato hra nazývána jako
hořká komedie. Je výborně napsaná. Má prvky
detektivky, místy situační komedie, zároveň je to
konverzačka a navíc je to v jistém směru i příběh,
který má znaky psychologického dramatu, 
a v tom je velmi zajímavá.
Na divadelní manželku Alenu Antalovou jste již
určitým způsobem zvyklý. Jak se cítíte v tomto
hereckém „svazku“?
Jednoznačně výborně. Alenka patří mezi nejta-
lentovanější a nejpříjemnější kolegyně, s jakými
jsem se kdy setkal. Pokud jde o naše divadelní
manželství ve hře Jméno, tam jsem jako manžel
naprosto bezohledný, avšak naše divadelní man-
želství v připravované hře Malý rodinný podnik
je harmonické, i když o velké zvraty a překva-
pení nouze nebude, neboť malé příčiny v této hře
vyvolají velké následky.
Jste i doma vůči svým nejbližším tím dominant-
ním otcem?
Možná jsem si to někdy myslel, ale ve skuteč-
nosti je to často jinak. Ty ženy vás prostě a jed-
noduše převálcují. Zkrátka, za vším hledej ženu!
A to i za mužem, před mužem, i vedle muže. Tak
to je.
Když se řekne Viktor Skála, tak se mi okamžitě
vynoří vaše postava Čuřila ze Školy základ ži-
vota. Jak blízká vám byla tato role?
Je fakt, že žádnou z rolí jsem nikdy nehrál toli-

krát jako právě Čuřila. Inscenace měla zhruba
110 repríz. Ano, měl jsem tuto postavu rád už jen
proto, že jsem měl paruku z opravdových vlasů
a mohl jsem čas od času zanořit hřeben do pro-
vizorní kštice, ale nemohu říct, že by byla tou
nejmilejší. I když nechci své postavy vyloženě
favorizovat, tak jsou role, které byly pro mě
přece jen o něco oblíbenější, neboť byly herecky
zajímavější. Třeba v poslední době je jedna
z mých nejmilejších rolí právě role Pierra v in-
scenaci Jméno. Moc rád jsem měl například
Ivana Vojnického ve Strýčkovi Váňovi (není myš-

len fenomenální žokej), který měl mimochodem
nedávno derniéru. Další byla a je třeba postava
Pána v Kunderově hře Jakub a jeho pán. Teď
jsme měli dvě tato představení po roce a byl jsem
z toho dost rozechvělý. Pod kůži se mi třeba vryl
i Peer Gynt či Mistr v Mistrovi a Markétce, mám
také moc rád roli Gubernátora v Mrtvých duších
a už nyní vím, že i zatím moje poslední role
Jacka v připravované inscenaci Malý rodinný
podnik mi bude velmi blízká. Shrnul bych to asi

tak. Všechny tyto jmenované inscenace, ve kte-
rých jsem hrál i hraju, miluju jako celek, právě
pro tu jedinečnou atmosféru, která při tom mezi
režisérem a hereckými kolegy vznikla.
Výčet vašich postav je hodně dlouhý. Ale co by
byl Viktor Skála, kdyby nebyl hercem?
Nevím. Možná cestovatel, poutník, krajánek…?
To, že budu herec, jsem měl myslím nalajnované
od základní školy. Snad už od sedmi let. Jedno-
duše si nedokážu představit, že bych nebyl her-
cem. Tím ale neříkám, že jsem neměl už v životě
momenty, kdy jsem měl pocit, že bych s tím měl

seknout, a taky jsem to na čas udělal. Pochyboval
jsem o smyslu herectví už na konzervatoři i na
JAMU, kdy se dostavila určitá krize a já začal
vážněji přemýšlet, jaké má to hraní vlastně
smysl. Ten se mi jakoby začal vytrácet a tehdy –
to bylo asi před dvaceti lety – jsem skutečně na
tři roky přestal hrát. S odstupem času jsem však
zjistil, že to byla blbost. S přibývajícím věkem
jsem stále více přesvědčený o tom, že hrát má ob-
rovský smysl a že herectví je úžasné povolání.
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KaÏd˘ dobr˘ herec je nenahraditeln˘ originál.

S Janem Mazákem v komedii 
Jakub a jeho pán, 

reÏie: Stanislav Mo‰a

S Martinem Havelkou v komedii Jméno,
reÏie: Petr Gazdík
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Když může člověk zprostředkovat, co ve hře je,
smutek či radost, když vidí, jak se divák směje
nebo pláče, tak je to „Ou Jé“. A mimochodem, 
i když se říká, že je každý nahraditelný, tak jsem
za ta léta přišel i na to, že v dobrém divadle to
tak docela neplatí. Každý jsme originál. Mohl by
třeba u nás nahradit někdo Erika Parduse, Jiřího
Tomka a další, kteří už odešli do divadelního
nebe? Ani omylem.
Stane se vám někdy, že si takříkajíc nosíte práci
domů? Že jde dejme tomu o roli, kterou si od-
nášíte z divadla, a přitom se jí chcete aspoň na
chvíli zbavit, ale nejde to?
Myslím, že to dovedu oddělit, ale nejde to úplně
vždy. Pár rolí mám třeba ještě v Divadle U stolu,
jehož sklepmistrem je František Derfler, kde se
hraje vážná dramatika. Někdy se setkáte s natolik
vnitřně složitou postavou, že proniknout do ní 
a působit přitom autenticky od vás vyžaduje, že
si saháte někam do nitra, kde to není příjemné, 
a vy přesto musíte procházet určitými stinnými
zákoutími, která vám mohou vzíti hodně vnitř-
ních sil. A přesto to děláte, aby vaše výpověď
v roli byla co nejupřímnější. Herec je zkrátka
nádherně bláznivý tvor. Ovšem já považuji za
velké štěstí, že mě potkává množství rozmani-
tých postav, které mohou této dramatické složi-
tosti být i jakousi protiváhou, takže se to přece
jen vyrovná. Jak tomu bylo například v nedávné
bláznivé komedii Červené komety, kde se našel 

 i dostatek prostoru k určité improvizaci a kde se
můžeme i jaksi osvěžit, pookřát. 
Třetího března jste měl osmačtyřicet. Jste v na-
rozeninovém čase náchylný k bilancování?
Vůbec ne. Jednak narozeniny osobně většinou
vůbec neřeším. Pokud to samozřejmě nejsou na-
rozeniny ředitele divadla, které nelze pominout
(smích). Dokonce si občas říkám, že až mě jed-
nou potkají ty padesátiny, tak je snad budu slavit
třeba až o rok později, nebo tak nějak. Ale vážně.
V současné době mám pocit, že žiju ten nejlepší
profesní i osobní věk. Fyzicky mě celkem nic ne-
trápí, když si potřebuji odpočnout od divadla, jdu
se psem do lesa, který mám od domova v Kohou-
tovicích pár kroků, nebo řežu na chalupě dřevo,
zahraju si tenis. Pracuji v divadle, které má dvě
stále vyprodané scény, na role si zkrátka nemohu
stěžovat. Opravdu si myslím, že prožívám pěkné
období. Musím ještě říci, a k tomu se přiznávám
až dnes, že jsem toužil hrát v muzikálu Jesus
Christ Superstar, roli Piláta Pontského, ale neměl
jsem tehdy vůbec odvahu ke konkurzu přijít. Pak
jsem si říkal – proč jsem toho Standu Mošu ne-
oslovil a nešel to zkusit. V činohře se mi splnilo
a plní mnoho snů. A třeba mě ještě potká i nějaká
dobrá, zajímavá role ve filmu. To dobrodružství
jsem už okusil a vůbec bych se nebránil okusit to
znovu.

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

VáÏení divadelní pfiátelé, 
dovolujeme si vám nabídnout nové pfiedplatné na sezónu
2016/2017, které vám umoÏní zhlédnout devût premiér
svûtovû uznávan˘ch her i inscenace zcela nové, pÛvodní.
Vlastnit pfiedplatné pro vás znamená celou fiadu v˘hod.
Pfii jeho objednání si sami vyberete místa, která se po
celou dobu trvání abonmá nemûní. Odpadá tedy zdlou-
havé stání ve frontách a nervózní hlídání internetov˘ch
stránek. Jako pfiedplatitelé budete také pravidelnû infor-
mováni o ve‰kerém poãínání Mûstského divadla Brno
prostfiednictvím tohoto ãasopisu a budete zváni na mi-
mofiádné akce za zv˘hodnûnou cenu. Pfiijìte s námi sdílet
nev‰ední chvíle a nezapomenutelné záÏitky!

âinoherní scéna
Friedrich Dürrenmatt

Frank PÁtý
komedie soukromé banky s hudbou Paula Burkharda
Tato „gangsterská opera o pfiátelství na Ïivot a na nic, 
a pro Ïivot, jak˘ je“, jak s lakonick˘m veselím charakte-
rizoval své dílo autor, platí vedle Náv‰tûvy staré dámy 
a FyzikÛ za vrcholné dílo moderního ‰v˘carského dra-
matika, kter˘ zastával názor, Ïe je-li úkolem umûní vy-
slovovat se ke stavu svûta, je pro souãasnost vhodná uÏ
jen forma komedie. S velkou ironií a nadsázkou v ní
zobrazil praktiky a morálku jednoho soukromého
penûÏ ního ústavu. Banka Franka Pátého je svérázn˘ pod-
nik. Peníze, které sem zákazníci vloÏí, uÏ nikdy v Ïivotû
neuvidí. Realizuje se zde také zásada neuzavfiít ani jeden
poctiv˘ obchod. Podvádí se tu, okrádá, ba i vraÏdí jako
na bûÏícím pásu; ale také se tu hodnû zpívá – tfieba 
o dobru, o slu‰nosti, o snech a budoucím ‰tûstí. Tato
„loì“ plná „pirátÛ“ se v‰ak pomalu potápí a zachránit ji
mÛÏe jen lodivod s modernûj‰ími a úãinnûj‰ími meto-
dami. JenomÏe… 
Slovy autora: „Frank Pát˘ pojednává o slabo‰ské vládû
jednoho fieditele nad soukromou bankou, o jeho smrti
a o pfievzetí obchodu synem. Je to pfiíbûh kolektivu. Me-
todou této soukromé banky je gangsterství. Metoda,
která pochází je‰tû ze star˘ch dobr˘ch ãasÛ, je jaksi nu-
cenû zdûdûna a ‰patné dûdictví se protlouká dál: gauner-
ství otcÛ si vynucují gaunerství synÛ.“ 
Obãas se najde hlas, kter˘ tvrdí, Ïe lidé, jaké Dürren-
matt ukazuje ve Frankovi Pátém, prostû neexistují. Sám

autor jako pozorovatel lidí i sebe samého si tím nebyl
tak jist. Pfiiznal sice: „JistûÏe, moje soukromá banka je
fikce.“ ZároveÀ v‰ak dodal: „My v‰ichni chceme, stejnû
jako Frankovi zamûstnanci, dobro, ‰Èastné dûti, ro-
dinn˘ domek, chceme b˘t slu‰ní. Dejme si pozor, aby-
chom o dobru pouze nezpívali jako oni.“
ReÏie: Hana Bure‰ová

Hudební scéna
Jifií Brdeãka, Jan Rychlík, Vlastimil Hála

liMonÁdový Joe 
aneb KoÀská opera
„Whisky to je moje gusto, bez whisky mám v srdci
pusto…“ a celá fiada dal‰ích jiÏ zlidovûl˘ch melodií 
a bájeãn˘ch textÛ dnes neodmyslitelnû patfií na první
místo zlatého fondu ãesk˘ch hudebních komedií. No-
vináfi, spisovatel, kreslífi i filmov˘ scenárista a reÏisér Jifií
Brdeãka napsal v letech 1939 – 1940 pro ãasopis Ahoj
na nedûli seriál povídek, v nûmÏ zúroãil svou zálibu v té-
matu Divokého západu. Dal tehdy vzniknout postavû
Limonádového Joea – ideálního westmana, kter˘ místo
whisky pije limonádu a pfiísnû dbá na mravnost. V bfie-
znu roku 1944 se na jevi‰ti divadla Vûtrník objevil us-
mûvav˘ a ãestn˘ pistolník jiÏ jako titulní postava nové
divadelní hry. Nesmrteln˘m se ov‰em jeho pátrání po
kakaové skvrnû velikosti mexického dolaru stalo aÏ díky
filmovému zpracování v reÏii Oldfiicha Lipského z roku
1964.  
Nesmrtelnou filmovou parodii v hlavních rolích s Kar-
lem Fialou jakoÏto blonìat˘m hrdinou a Milo‰em Ko-
peck˘m v roli nejvût‰ího zloducha ne‰títícího se
zneuctívat nevinné dívky, která nás pfiivádí do arizon-
ského mûsteãka roku 1885, kde se v‰ichni scházejí
v míst ním saloonu a poslouchají arizonskou pûnici Tor-
nado Lou, vidûlo jen v kinech pfies ãtyfii a pÛl miliónÛ
divákÛ!  Od té doby se pravidelnû objevuje na televiz-
ních obrazovkách a neménû i na divadelních prknech.
Písnû, které pro film nazpívali Karel Gott ãi Yvetta Si-
monová, budou mít diváci nyní moÏnost sly‰et naÏivo
v interpretaci na‰ich pfiedních hercÛ. Westernová hu-
dební parodie Limonádov˘ Joe jiÏ dávno vévodí síni slávy
ãeské komedie. 
ReÏie: Petr Gazdík

S Hanou Kováfiíkovou v tragédii Král Lear,
reÏie: Stanislav Mo‰a



Titul Steinbeckovy novely a divadelní hry vedle svého
základního v˘znamu odkazuje k básni Roberta Burnse
My‰ka: „Nejlep‰í plány my‰í a lidí / nejednou p˘r jen 
a plevy sklidí.“ PÛsobiv˘ a siln˘ pfiíbûh je osobit˘m ko-
mentáfiem bezmocnosti lidsk˘ch iluzí a nejistoty osudu.
Sociálnû ladûn˘ obraz svûta s linií individuálního pfií-
bûhu spojuje postava Lennieho Smalla, jednoho z tûch
lidí, které „BÛh nedodûlal“. Protiklad tûlesné síly a du-
‰evní slabosti zde zcela naplÀuje steinbeckovsk˘ kult
primitivÛ chud˘ch duchem, jejichÏ nezpÛsobilost pro
Ïivot je na tomto svûtû vyvaÏována jejich blízkostí
k Bohu a pfiírodû i prazákladními atributy laskavého
lidství.         
ReÏie: Petr Gazdík

Hudební scéna
Paul McCartney, John Lennon, Zdenek Merta, Sta-
nislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán

BeatleS
bláznivá féerie s písnûmi nejslavnûj‰í skupiny v‰ech dob,
svûtová premiéra
Kter˘ kluk by v ‰estnácti letech nezakládal kapelu?
Kter˘ kluk by jednou netouÏil pfied zaplnûn˘m stadi-
ónem uÏ prvním hrábnutím do strun kytary vyvolat
nad‰ené jeãení zástupÛ fanynek? âtyfii ‰estnáctiletí hr-
dinové na‰eho pfiíbûhu si hrají na to, Ïe jednou „budou
jako Beatles“ tak usilovnû, aÏ se z garáÏové zku‰ebny
propadnou do Beatlelandu neboli Broukozemû. Brou-
kozem je prazvlá‰tní svût pln˘ bizarních postaviãek 
a snov˘ch krajin, svût, kde se James Bond potkává
s Med vídkem Pú a kterému vládne ãtyfijediná boÏská
bytost, která se jmenuje GeorgeJohnPaulRingo. A je to
zejména svût pln˘ písní Beatles, které v na‰í inscenaci
zazní v osobit˘ch úpravách: Here Comes the Sun, Lucy
in the Sky with Diamonds, All You Need Is Love, Don’t
Let Me Down, Michelle, Help!, Strawberry Fields Forever...
V samém stfiedu Broukozemû pak leÏí nahrávací studio
Abbey Road, kde celé putování okouzlen˘ch chlapcÛ,
(které marnû pronásleduje Broukozemí personál stfiední
‰koly, ze které záhadnû zmizeli), vyvrcholí velkolep˘m
mejdanem pln˘m beatlovské hudební euforie. PÛvodní
jukebox-muzikál osvûdãeného autorského tria Slovák-
·otkovsk˘-·tûpán a specialisty na písnû Beatles Zdenka
Merty nabídne vydatnou porci radosti z nestárnoucích
hitÛ.
ReÏie: Stanislav Slovák

âinoherní scéna
Katefiina Tuãková, Dodo Gombár

ŽítkovSkÉ  BoHYně 
drama o Ïenách, které bohovaly
KdyÏ v roce 2012 vy‰el román Îítkovské bohynû od br-
nûnské rodaãky Katefiiny Tuãkové, byla to kniÏní sen -

zace roku. Magick˘ pfiíbûh, kter˘ je dílem fikce 
a dílem vychází ze skuteãn˘ch událostí, se odehrává na
Moravsk˘ch Kopanicích v obci Îítková. Strhujícím
zpÛsobem pojednává o osudu Ïen jednoho rodu, kter˘
sahá aÏ do 17. století k procesÛm s ãarodûjnicemi 
a konãí v souãasnosti. Tyto tajemné Ïeny byly nadané
nadpfiirozen˘mi schopnostmi. Umûly léãit, zafiíkávat,
vû‰tit, pfiiãarovat lásku, ale i ufiknout, coÏ jim v kaÏdé
dobû pfiiná‰elo mnohé strasti, a zvlá‰È pak ve dvacátém
století v ãasech totality. 
Hlavní postavou románu i dramatizace je Dora Idesová,
poslední Ïensk˘ v˘honek rodu Ïítkovsk˘ch bohyní. Je-
jich umûní se v‰ak nenauãila. Vystudovala etnografii 
a rozhodla se o nich napsat vûdeckou studii. Pfii pátrání
po sv˘ch pfiedcích odhaluje neuvûfiitelné osudy a sou-
vislosti a pfies nû objevuje nejenom stále stejné modely
lidsk˘ch povah a jednání, ale i sebe samu. Rozplétajíc
údûly Ïítkovsk˘ch Ïen pomalu zji‰Èuje, Ïe i ona je sou-
ãástí tajemné tradice, tfiebaÏe se bohyní nestala.  
ReÏie: Dodo Gombár

Hudební scéna
Milo‰ ·tûdroÀ, Milan Uhde

viki krÁčí za štěStíM
jazzov˘ muzikál, svûtová premiéra
Viki Bouzková by mohla b˘t ‰Èastná – má spokojené
manÏelství, milujícího muÏe a krásnou dceru. Ale Viki
‰Èastná není… zatímco její manÏel Láìa chce jen klid 
a pohodlí, Viki touÏí po vzruchu, vznûtech a siln˘ch
emocích. Zkrátka po „muÏi s jiskrou“. A tím se pro ni
stane Marek Ba‰ta, populární zpûvák a saxofonista,
kter˘ se do Viki zamiluje na první pohled, ‰plhá za ní
v noci po okapu a zve ji na dekadentní veãírky se svou
skupinou Sex-tety. Viki cítí, Ïe Marek je muÏ, kter˘ je
jí souzen a kter˘ dává jejímu Ïivotu koneãnû onu vy-
touÏenou jiskru – pfiestoÏe jí ho rozmlouvají pfiátelé,
dcera i Markova b˘valá milenka… Îijící klasici brnûn-
ského hudebního divadla Milan Uhde a Milo‰ ·tûdroÀ
pfiicházejí po trojici adaptací klasick˘ch literárních dûl
napsan˘ch pro na‰e divadlo (Nana, âerven˘ a ãern˘,
Divá Bára) tentokrát se zcela jinou látkou – hravou, ná-
paditou komedií ze souãasnosti v kabátû jazz-blueso-
vého muzikálu. Inscenaci hudebnû doprovodí dnes uÏ
legendární swingov˘ orchestr B-Side Band.
ReÏie: Juraj Nvota
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âinoherní scéna
Marc Norman, Tom Stoppard, Lee Hall

zaMilovaný SHakeSPeare
romantická komedie, kontinentální premiéra
Skvostn˘ film reÏiséra Johna Maddena Zamilovan˘
Shakespeare se stal v roce 1998 celosvûtovou událostí.
Propojil totiÏ brilantnû (není ostatnû divu, jeho spo-
luscenáristou byl vynikající dramatik Tom Stoppard)
romantick˘ pfiíbûh Williama Shakespeara, zamilova-
ného do pÛvabné aristokratky Violy de Lesseps, s pfie-
vlekovou komedií, v níÏ se Viola pfiestrojena za chlapce
snaÏí proniknout do Shakespearovy herecké spoleã-
nosti, aby v‰e vyvrcholilo skrze ironick˘ pohled do alÏ-
bûtinského divadelního zákulisí, v nûmÏ se zázrak
divadla rodí na poslední chvíli ze zmatku a chaosu.  
Tato bytostnû divadelní látka ov‰em volala po jevi‰tní
adaptaci, které se nakonec s velk˘m úspûchem (!) ujal
renomovan˘ dramatik a scenárista Lee Hall, (mimo
jiné autor filmové i divadelní verze Billyho Elliota).
Pouhé tfii roky po lond˘nské divadelní premiéfie vám
nabízíme jako první divadlo na evropském kontinentu
tento – slovy jednoho vûhlasného anglického kritika –
„milostn˘ dopis divadla sobû samému“, poutav˘ pfiíbûh
o tom, jak z pÛvodnû zam˘‰lené hry Romeo a Ethel,
dcera pirátova vlivem v‰emocné lásky nakonec vzniklo
drama tisíciletí Romeo a Julie.
ReÏie: Stanislav Slovák

âinoherní scéna
Larry David

rYBa PotMě
ãerná komedie, evropská premiéra
Proslul˘ americk˘ stand-up komik a sitcomov˘ scenárista
Larry David debutoval vloni (!) ve sv˘ch 68 letech na
Broadwayi coby divadelní autor – a hned napoprvé se
mu podafiilo pokofiit broadwaysk˘ rekord v poãtu lístkÛ
prodan˘ch je‰tû pfied premiérou, (a to se prÛmûrná cena
za jeden lístek vy‰plhala na neuvûfiiteln˘ch 230 dolarÛ!!!).
„Stojí Ryba potmû za ty stovky dolarÛ? Stojí, do posled-
ního centu!“ napsal recenzent Guardianu. 
Larry David totiÏ napsal brilantní souãasnou fra‰ku,
která plnû prokazuje jeho léty cizelované mistrovství ve
stavbû slovního i situaãního vtipu. Inscenaci vám pfied-
stavíme pouh˘ rok a pÛl po jejím prvém uvedení v New
Yorku v evropské premiéfie a za nepomûrnû niÏ‰í cenu! 
Ryba potmû je pfiíbûhem u‰lápnutého, sebeironického
Normana a jeho excentrické dominantní matky Glorie,
která se po smrti jeho otce nastûhuje k Normanovi
domÛ a zaãne mu razantnû organizovat Ïivot. Norman
tak zoufale lavíruje mezi poÏadavky své matky, která se
nesnese s jeho Ïenou Brendou, Brendy, která se nesnese
s jeho matkou Glorií, a b˘valé otcovy hospodynû Ma-
nuely, jejíÏ syn Diego se zesnulému podezfiele podobá...

Zdánlivû nekomediální téma rodinného úmrtí vyvaÏuje
Ryba potmû brilantními woodyallenovsk˘mi dialogy.
Role Glorie bude nespornû v˘teãnou pfiíleÏitostí pro
první dámu ãeského divadla, paní Zdenu Herfortovou.
ReÏie:Mikolá‰ Tyc

Hudební scéna
Maricel Wölk, Thomas Lange

Jeanne  d’ arC
historick˘ muzikál, ãeská premiéra
V ãervnu tohoto roku se v nûmeckém Niederhausenu,
v divadle s tisíci ‰esti sty sedadly, které nechal v roce
1997 postavit Andrew Lloyd Webber pro evropské uvá-
dûní svého muzikálu Sunset Boulevard, odehraje svûtová
premiéra muzikálu Jeanne d’Arc v reÏii Stanislava Mo‰i
a za úãasti dal‰ích ãlenÛ jeho realizaãního t˘mu. Hu-
dební aranÏmá Daniela Kyzlinka bude dirigovat Dan
Kalousek, kost˘my navrhuje Andrea Kuãerová a cho-
reografie bude dílem Michala Matûje. A podobnû, jak
tomu bylo v minulosti napfi. s inscenací muzikálu Pa-
peÏka, i tentokrát získalo na‰e divadlo práva na první
uvedení po svûtové premiéfie. 
Pfiíbûh o kfiehké dívence z malé vesniãky Domrémy,
která dokázala zmobilizovat morální síly okupanty po-
robené Francie, která se postavila do ãela vojsk, která
dovedla svého do té doby ãinu neschopného krále ke
korunovaci a která byla následnû zaprodána nepfiíteli,
jenÏ ji skandálnû soudil a pak ji nechal potupnû upálit,
zaujal v historii mnohé autory. Nejnovûji pak mladou
nûmeckou skladatelku Maricel Wölk, která odûla Jo-
hanãin osud do soudobého hudebního hávu. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a

âinoherní scéna
John Steinbeck

o MYšíCH a lideCH
drama o snech a slabostech
Proslul˘ americk˘ spisovatel napsal v roce 1937 pfiíbûh
o dvou tulácích, ktefií se nechávají na farmách najímat
na sezónní práce, na základû vlastních zku‰eností. 
A dal mu hned dvojí podobu: prozaickou a dramatic-
kou. Slaboduch˘ hromotluk Lennie Small a jeho
ochránce George Milton pfiicházejí pracovat na ranã do
Salinaského údolí v Kalifornii. Mají sen, Ïe si za vydûlané
peníze pofiídí vlastní domek s hospodáfistvím. Georgeova
snaha uchránit Lennieho pfied zlem okolního svûta se
v‰ak ukáÏe jako marná. Lennie, kter˘ si kvÛli mentál-
nímu postiÏení není vûdom své obrovské síly, rád hladí
hebké vûci. Tato záliba, jejíÏ dÛsledky vyhnaly oba pfiá-
tele z pfiedchozího pÛsobi‰tû, ústí i zde v tragédii, kterou
pfiedznamenává silákovo smrtící laskání my‰í a ‰tûnûte.
Lennie nechtû zlomí vaz mladé Ïenû, jeÏ se mu plná ob-
divu k jeho síle pokou‰í pfiiblíÏit… 

UPOZORNùNÍ
VáÏení stávající pfiedplatitelé, 

své Sezónní a Podveãerní abonmá si mÛÏete 
obnovit pouze do 22. dubna 2016. 
Poté budou Va‰e sedadla uvolnûna 
do prodeje dal‰ím zájemcÛm.



1716

PAN KAREL 
A DIVADELNÍ P¤ESTÁVKA 

(P¤ÍBùH POUâN¯)

Pan Karel byl jiÏ léta abonentem Mûstského divadla
Brno. Se svou Ïenou Vûrou v nûm zhlédl tucty in-
scenací a témûfi vÏdy byl spokojen. AÈ umírala Epo-
nina na barikádû nebo se lord Babberley vydával za
tetu z Brazílie – panu Karlovi bylo v divadle prostû
dobfie.
Jedna vûc v‰ak pana Karla trápila. Pfiestávka. Mûl
pfiesnou pfiedstavu o tom, jak by ji chtûl trávit. Po-
maliãku vypít dvojku ãerveného (pro Vûru‰ku mar-
tini), zahnat chlebíãkem nádech veãerního hladu,
porozprávût o vidûném, v klidu nav‰tívit toaletu 
a s dostateãn˘m pfiedstihem se uvelebit v sále v oãe-
kávání vûcí pfií‰tích.
Ale bohuÏel. JelikoÏ si pan Karel záÏitek s oblibou
vychutnával a po skonãení první poloviny pfiedsta-
vení vydatnû tleskal, do fronty k divadelnímu bu-
fetu dorazil vÏdy ve chvíli, kdy uÏ pfied ním stál
notn˘ hrozen divákÛ. Dál to jistû znáte sami. Chle-
bíãek zhltnout, víno chvatnû vysrknout (Vûru‰ka
leckdy ani martini nechtûla, kdyÏ na nûj není ãas),

na záchod taktak dobûhnout, v sále se kvapnû usa-
zovat, kdyÏ uÏ zhasínají svûtla. Ne, táhlo vÏdy panu
Karlovi hlavou, divadlo mám tuze rád, ale ty pfie-
stávky by mûly vypadat jinak.
Jednou dobíhal takhle s jazykem na vestû do sálu 
a srazil se s panem Milanem, kterého znal od vidûní
z téÏe abonentní skupiny. „No jo, ty fronty...“,
povzdechl si a ãekal, Ïe si pan Milan postûÏuje také.
Ale ten pfiekvapenû opáãil: „Jaké fronty? Vy si ne-
objednáváte obãerstvení na pauzu dopfiedu?“
UÏ pfii pfií‰tí náv‰tûvû bylo v‰echno jinak – pan
Karel si beze spûchu do‰el na toaletu a poté si u re-
zervovaného stolku spokojenû vychutnával chlebí-
ãek, usrkával ãervené a jeho Ïena Vûra upíjela
pomalu martini. S nadhledem pak pohlíÏeli na ner-
vozitu tûch, ktefií postávali v dlouhé frontû.
NuÏe, jaké plyne z na‰eho pfiíbûhu pouãení?
Nebojte se trávit divadelní pfiestávku v MdB beze
spûchu, shonu a front!
Buìte jako pan Karel! Zajdûte si pfied zaãátkem
pfiedstavení do nûkterého z bufetÛ ve foyeru âino-
herní ãi Hudební scény a objednejte si u obsluhy
svÛj stolek i pochutiny, které si o pfiestávce v klidu
vychutnáte! 

-j‰- 

László Tolcsvay, Péter Müller, Péter Müller
Sziámi:
EVANGELIUM O MARII
Znám˘ pfiíbûh o narození, Ïivotû i smrti JeÏí‰e
Krista vypráví tato maìarská rocková opera
z roku 1991 neobvykl˘m pohledem. V centru
ve‰kerého dûní zde stojí Marie, JeÏí‰ova
matka. Tématem se tak stává její osobní bolest
a utrpení z tûÏkého údûlu, kter˘m je její syn
povûfien, ale také nekoneãná matefiská láska 
a oddanost. V roce 1992 bylo dílo uvedeno na
Nové scénû v Bratislavû v reÏii Jozefa Bedná-
rika, kde zaznamenalo fenomenální úspûch
dvû stû padesáti repríz, a inscenace tak stála na
poãátku slavné muzikálové éry v âeskosloven-
sku. Od té doby se Evangelium o Marii, které
vedle nesmrtelného pfiíbûhu nabízí i krásné
melodie, hrálo v Nûmecku, ·v˘carsku, Rakou-
sku, Itálii i na Islandu a nyní se tedy koneãnû
dostává také na na‰i Hudební scénu v ãeské
premiéfie. 
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Markéta Sedláã-
ková, Andrea Zelová nebo Kristína Vrecková,
Petr ·tûpán nebo Du‰an Vitázek, Ondfiej Stu-
dénka nebo Jozef Hru‰koci, Stanislav Slovák
nebo Jakub Zedníãek a dal‰í.

Andreas Sauter, Bernhard Studlar:
âERVENÉ KOMETY
Sestry Lilli a Bibi Krollovy uÏ mají dost celého
toho pfiedvánoãního a vánoãního ‰ílenství 
i zufiivého nakupování a rozhodly se letos Vá-
noce bojkotovat. Bibi by nejrad‰i odletûla do
Dubaje, Lilli zase podle konstelace hvûzd zjis-
tila, Ïe je nejvhodnûj‰í doba poãít dítû se sv˘m
manÏelem Leo poldem. JenÏe Leopold se na to
se svou kocovinou po vánoãním veãírku dva-
krát netváfií a do jejich domácnosti navíc vtrh-
nou Lilliini a Bibiini rodiãe se stra‰livou
zprávou – byl unesen maminãin mazlíãek, ob-

tloustl˘ kocour Gustav, a únosci za nûj poÏa-
dují astronomick˘ch 10 000 euro! V únosu
má ke v‰emu prsty svérázn˘ postrach okolí,
tajemná banda zvaná „âervené komety“, která
se rozhodla v ãase Vánoc bohat˘m brát a chu-
d˘m dávat… Jestli se Krollov˘m navzdory
v‰emu skuteãnû podafií strávit „normální“ 
Vánoce, na to uÏ najdete odpovûì v nejlep‰í
nûmeckojazyãné komedii souãasnosti reno-
movan˘ch rakousk˘ch dramatikÛ (za svou hru
A. je nûkdo jin˘ získali v roce 2000 prestiÏní
Kleistovu cenu). 
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Ivana VaÀková, Andrea Zelová, Jakub
Uliãník, Viktor Skála, Erika Kubálková, Jifií
Ressler a Eva Ventrubová.

Mark Haddon, Simon Stephens:
PODIVN¯ P¤ÍPAD SE PSEM
Christopheru Booneovi je patnáct let a má rád
ãísla. Christopheru Booneovi je patnáct let,
má rád ãísla, matematiku, Ïije sám se sv˘m
otcem a je autista. Christopher Boone je au-
tista a dokáÏe z hlavy vypoãítat, kolik je 2 na
45. Christopher Boone postupuje vÏdy pfiísnû
logicky a rozhodne se vy‰etfiit nejvût‰í záhadu
ve svém okolí – kdo zabil Wellingtona, pudla
jeho sousedky paní Shearsové. Christopher
Boone zjistí, kdo zabil Wellingtona, ale ná-
sledkem toho zaãne jiné, mnohem vût‰í pá -
trání...
Prazvlá‰tní detektivka souãasného britského
autora Marka Haddona spojuje napûtí, la-
skav˘ humor i siln˘ pfiíbûh o hledání sv˘ch
kofienÛ a o tûÏkosti lásky k postiÏenému dítûti
tak dovednû, Ïe její autor za ni byl ocenûn
v roce 2003 prestiÏní Whitbreadovou cenou
za nejlep‰í britskou knihu roku. 
ReÏie:Mikolá‰ Tyc
Hrají:Vojtûch Blahuta, Hana Holi‰ová, Alena
Antalová, Igor Ondfiíãek, Miroslava Koláfiová,
Jana Musilová, Milan Nûmec, Ale‰ Slanina,
Zdenûk Bure‰ a Eli‰ka Skálová. 
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PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA DivADElní kluB DERniéRA

1.4. Maly ́ rodinny ́ podnikpá 19.00 C5

2.4. Maly ́ rodinny ́ podnikso 19.00 A6

3.4. červené kometyne 19.00 E7

4.4. červené kometypo 19.00 AB1

5.4. červené kometyút 19.00 A2

6.4. Maly ́ rodinny ́ podnikst 19.00 AB3

7.4. Maly ́ rodinny ́ podnikčt 19.00 A4

8.4. dokonalá svatbapá 19.00 zadáno

9.4. dokonalá svatbaso 19.00

10.4. donaha!ne 19.00

11.4. donaha!po 19.00

12.4. vrabčák a andělút 19.00

13.4. vrabčák a andělst 19.00

14.4. vrabčák a andělčt 18.00

15.4. vrabčák a andělpá 19.00

16.4. Splašené nůžkyso 19.00

17.4. Maly ́ rodinny ́ podnikne 19.00 D

18.4. Maly ́ rodinny ́ podnikpo 18.00 SP

19.4. Maly ́ rodinny ́ podnikút 19.00 C2

20.4. Splašené nůžkyst 19.00

21.4. Splašené nůžkyčt 18.00

22.4. Skleněný pokojpá 19.00

23.4. Skleněný pokojso 18.00

24.4. Jménone 19.00

25.4. Charleyova tetapo 19.00

26.4. Charleyova tetaút 18.00

27.4. Mrtvé dušest 19.00

28.4. Splašené nůžkyčt 19.00

29.4. Brouk v hlavěpá 19.00

30.4. Brouk v hlavěso 18.00 20 let od premiéry

1.4. titaniCpá 19.00

2.4. titaniCso 14.00

2.4. titaniCso 19.00

3.4. titaniCne 14.00

3.4. titaniCne 18.00

4.4. titaniCpo 19.00

5.4. titaniCút 18.00

6.4. titaniCst 19.00

7.4. titaniCčt 19.00

8.4. titaniCpá 19.00

9.4. titaniCso 14.00

9.4. titaniCso 18.00

12.4. král learút 19.00

13.4. král learst 19.00

14.4. král learčt 19.00

15.4. král learpá 19.00

18.4. ostrov pokladůpo 19.00 A2016/M2016

19.4. ostrov pokladůút 19.00 R2016/X2016

20.4. ostrov pokladůst 19.00 T2016/Z2016

21.4. ostrov pokladůčt 18.00

23.4. duCHso 19.00

24.4. duCHne 19.00

Ostrov pokladÛ

1.3. červené kometyút 19.00 AB2

2.3. červené kometyst 19.00 AB3

3.3. červené kometyčt 19.00

4.3. červené kometypá 19.00 C5

5.3. Splašené nůžkyso 19.00

6.3. Splašené nůžkyne 18.00

7.3. Podivny ́ případ se psempo 19.00

8.3. Podivny ́ případ se psemút 18.00

9.3. Brouk v hlavěst 18.00

11.3. Jménopá 19.00 zadáno

13.3. Charleyova tetane 18.00

18.3. Maly ́ rodinny ́ podnikpá 14.00

18.3. Maly ́ rodinny ́ podnikpá 19.00 E5

19.3. Maly ́ rodinny ́ podnikso 19.00 P

20.3. Maly ́ rodinny ́ podnikne 19.00

21.3. Maly ́ rodinny ́ podnikpo 19.00

22.3. Maly ́ rodinny ́ podnikút 19.00 A2

23.3. Jménost 19.00

24.3. Skleněny ́ pokojčt 19.00

25.3. Skleněny ́ pokojpá 18.00

26.3. Jménoso 19.00

29.3. vrabčák a andělút 19.00

30.3. Maly ́ rodinny ́ podnikst 19.00 A3

31.3. Maly ́ rodinny ́ podnikčt 19.00 AB4

11.3. evangelium o Mariipá 14.00

11.3. evangelium o Mariipá 19.00 C5/E5

12.3. evangelium o Mariiso 19.00 P

13.3. evangelium o Mariine 19.00 D/E7

14.3. evangelium o Mariipo 19.00 A1/AB1

15.3. evangelium o Mariiút 19.00 A2/AB2

16.3. evangelium o Mariist 19.00 A3/AB3

17.3. evangelium o Mariičt 19.00 A4/AB4

18.3. evangelium o Mariipá 19.00 A5/AB5

19.3. evangelium o Mariiso 19.00 A6/AB6

20.3. evangelium o Mariine 18.00

21.3. evangelium o Mariipo 18.00 SP

22.3. evangelium o Mariiút 19.00 C2/E2

23.3. evangelium o Mariist 19.00

24.3. evangelium o Mariičt 19.00 C4

25.3. evangelium o Mariipá 19.00

26.3. evangelium o Mariiso 18.00

27.3. evangelium o Mariine 18.00

31.3. titaniCčt 19.00

Vrabãák a andûl

TITANIC



Dennis Martin:
OSTROV POKLADÒ 
Robert Louis Stevenson se narodil v roce 1850 ve
skotském Edinburghu. Od narození trpûl tuberkuló-
zou, a proto znaãnou ãást dûtství strávil v posteli 
a poslouchal vyprávûní pirátsk˘ch historek svého otce,
v˘znamného stavitele majákÛ. Thomas Stevenson si
pro svého syna pfiedstavoval podobnou kariéru, proto
byl velice zklaman˘, kdyÏ se Louis rozhodl stát se spi-
sovatelem. 
Mezigeneraãní spory a nepochopení mezi otcem 
a synem jsou také jednou z hlavních dûjov˘ch linek
nového muzikálu, kter˘ u nás mûl svûtovou premiéru.
Nûmeãtí autofii Dennis Martin a Christoph Jilo jsou
u nás známí jiÏ díky úspû‰nému muzikálu PapeÏka.
Ve svém novém pfiíbûhu spojují skuteãn˘ Ïivot spiso-
vatele Stevensona s pfiíbûhem jeho nejznámûj‰í knihy
Ostrov pokladÛ. Zromantizovan˘ svût pirátÛ, neko-
neãn˘ch mofisk˘ch scenérií, nedobytn˘ch lodí, pus-
t˘ch ostrovÛ a zakopan˘ch pokladÛ se zde prolíná
s realistick˘mi problémy mladého muÏe, kter˘ se
navzdory otci vydává za sv˘m snem, odjíÏdí do PafiíÏe,
aby zde v centru nespoutané bohémy na‰el nejen
téma pro svou prvotinu, ale také potkal svou Ïivotní
lásku Fanny Osbourneovou. Její syn Lloyd je Louisovi
nejen mlad˘m pfiítelem, ale také prvním ãtenáfiem 
a zároveÀ i inspirací pro novou knihu o pirátech.
Mal˘ Lloyd se ve fiktivním pfiíbûhu stává Jimem
Hawkinsem a i dal‰í postavy skuteãného Ïivota oÏívají
v knize jako posádka slavné Hispanioly, jako jedno-
noh˘ John Silver ãi pomaten˘ Ben Gunn. Jak to ten-
tokrát dopadne se slavn˘m pokladem kapitána Flinta
i samotn˘m osudem Roberta Louise Stevensona se di-
váci Hudební scény pfiesvûdãí v dobrodruÏném mu-
zikálu plném nádherné fantazie.
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Luká‰ Janota nebo Ale‰ Slanina, Lucie Berge-
rová nebo Hana Holi‰ová nebo Ivana VaÀková, Mar-
tin Havelka nebo Ladislav Koláfi, Petr ·tûpán nebo
Jakub Zedníãek nebo Jozef Hru‰koci, Jifií Mach nebo
Du‰an Vitázek a dal‰í.

Nikolaj Vasiljevič Gogol:
MRTVÉ DUŠE
Příběh Gogolova groteskně realistického románu
je – podobně jako jeho slavná komedie Revizor –
založen na nádherné anekdotě a kouzelné mystifi-
kaci. Jedná se o dobrodružnou pouť zchudlého
šlechtice Čičikova, který si usmyslel zbohatnout
nákupem zemřelých nevolníků, z nichž statkáři mu-
seli do příštího sčítání lidu platit daně. Na tyto
„mrtvé duše“ chce Čičikov získat dotaci či půjčku

na půdu od státu. Jeho cesta po statkářích odhaluje
pitoreskní ruskou společnost své doby stejně jako
pestrobarevnou galerii výrazných lidských typů se
všemi jejich směšně zápornými stránkami. Gogol
byl břitkým kritikem panujícího systému a ve svém
díle nesmiřitelně odsuzoval nevolnictví, lidskou
bídu, utrpení a zoufalství; napadal tupost, zisku -
chtivost, lakotu, korupci a sobeckou bezohlednost
– jak potřebné i dnes, že? Jeho komedie, dramata 
  i prózy mají tento přesah zejména pro svůj jedi-
nečný groteskně-satirický humor. 
Za svůj strhující výkon v hlavní roli získal Michal
Isteník prestižní Cenu Thálie 2014! 
Režie: Hana Burešová
Hrají: Michal Isteník, Petr Štěpán, Zdeněk Junák,
Alan Novotný, Jan Mazák, Patrik Bořecký, Viktor
Skála, Jaroslav Matějka, Jana Musilová, Lenka Ja-
níková, Eva Ventrubová, Lenka Bartolšicová
a další.

Simon Mawer, Stanislav Mo‰a:
SKLENùN¯ POKOJ
Cel˘ svût obdivuje krásnû ãtivé a moudré romány sou-
ãasného britského spisovatele, kter˘ je navíc zcela v˘-
jimeãnû spjat s na‰ím mûstem. Jeho román Sklenûn˘
pokoj byl nominován na nejprestiÏnûj‰í britskou lite-
rární cenu – The Man Booker Prize. Pfiedstavuje nám
osudy Liesel a Viktora Landauerov˘ch, kter˘m slavn˘
architekt postaví moderní vilu s ohromn˘m sklenû-
n˘m pokojem. Vila vejde do dûjin architektury jako
„vila Tugendhat“. Autor se v‰ak zaobírá mistrovsk˘m
zpÛsobem i odvûk˘m lidsk˘m tématem o hledání
‰tûstí. Zdá se, Ïe k nûmu dvûma bohat˘m manÏelÛm
obdafien˘m zdrav˘mi dûtmi nic neschází, ale jak to
v Ïivotû b˘vá, není tomu tak. Jejich osobní Ïivot se
stává hlavním hrdinou v onom „sklenûném pokoji“,
fenoménu svûtové architektury, kolem nûhoÏ prochá-
zejí evropské dûjiny od tfiicát˘ch aÏ do devadesát˘ch
let. „…sklenûn˘ prostor se stával Sklenûn˘m snem, snem,
kter˘ se hodil k atmosféfie nového státu, v nûmÏ Ïili,
státu, kde nebylo podstatné, kdo je âech, kdo je Nûmec
a kdo Îid, kde vládla demokracie a kde vûda a umûní
spoleãnû usilovaly o to, aby pfiinesly ‰tûstí v‰em…“
MdB uvedlo MawerÛv román ve svûtové premiéfie na
jevi‰ti âinoherní scény v divadelní adaptaci Stanislava
Mo‰i.   
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Hana Kováfiíková nebo Pavla Vitázková, Petr
·tûpán, Ivana VaÀková, Michal Isteník, Svetlana Ja-
notová, Rastislav Gajdo‰, Radka Coufalová, Igor
Ondfiíãek, Jifií Mach a dal‰í.
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Sir Osgood Fielding v Sugar! (Někdo to rád
horké), Macecha ve Sněhurce a sedmi trpaslí-
cích, Hospodský v Johnny Blue, Fůrius v Letu
snů LILI či nejnověji Herbert Pitman v TITA-
NICu. V těchto a dalších muzikálech se za po-
slední roky objevuje herec Jan Apolenář 
v Městském divadle Brno. Do svého domov-
ského divadla se vrátil v roce 2004, po devíti

letech na volné noze a hostování v Praze.
Předtím z Brna odcházel v roce 1995, kdy si
zde po pětiletém angažmá vydobyl pozici jed-
noho z nejobsazovanějších herců. Coby pade-
sátník se teď snaží na své někdejší úspěchy
navázat a znovu se propracovat k velkým
rolím.
Ve velkých rolích jste se začal objevovat po roce
1989, kdy u nás startoval muzikálový boom.
Byla to pro vás výhoda?
Určitě. Moje generace to měla jednodušší v tom,
že tehdy nebylo muzikálů tolik a byl po nich
hlad. Je škoda, že například u pražských muzi-

kálových produkcí autorská úroveň muzikálů už
trochu upadá. Týmy tvůrců tvoří pořád ty stejné
osobnosti. Navíc se teď hodně sází na známá
jména, většinou slavné zpěváky. Takže je jasné,
že když se v obsazení některého muzikálu objeví
populární zpěvák, dostane velkou roli on, a pak
to tak vypadá.
Sám jste si několik pražských produkcí vyzkou-

šel, když jste v roce 1995 odešel na volnou nohu.
Jaká to byla zkušenost?
Výborná, vydržel jsem to devět let. Potom jsem
se vrátil do Brna, abych se mohl víc věnovat ro-
dině. Přejížděl jsem totiž pořád mezi Prahou 
a Brnem, byl čím dál míň doma, děti mi odrůs-
taly a já u toho pořádně ani nebyl. Tak jsem si
řekl, že to takhle dál nejde. Vrátil jsem se k ro-
dině, i když ta se nakonec stejně rozpadla. Ale
zkušenosti nelituji.
V Praze jste měl tehdy slušně našlápnuto. 
Měl jsem to tam hodně rozjeté a plno dobrých
příležitostí. V jednu chvíli jsem tam účinkoval 
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i ve třech muzikálech zároveň! Jenže to vypadalo
tak, že jsem skončil zkoušku v Brně, odjel na
představení do Prahy, to jsem odehrál, a v noci
jel zase zpátky do Brna, abych tady mohl být na
zkoušce. To se nedalo dlouhodobě vydržet. Ale
je pravda, že za těch několik let jsem se v Praze
slušně zavedl a hrál velké role ve všech tehdy
úspěšnějších muzikálech. Nemusel jsem ani na
konkurzy, protože jsem byl oslovován přímo na
konkrétní roli.
Teď už v Praze nehrajete?
Dohrává se Johanka z Arku, kde se alternujeme
s Vildou Čokem. Ale nevím, jak dlouho se ještě
bude uvádět. Naposledy jsem ji hrál loni 
v červnu. 
A jezdíte do Prahy na konkurzy?
Naposledy jsem tam byl asi před rokem a půl.
Roli jsem dostal, ale ztroskotalo to na mých ča-
sových možnostech. Jsem v angažmá v Brně,
takže bych nemohl být na zkouškách tak často,
jak by mě potřebovali. Navíc loni jsem měl ope-
raci páteře, takže se teď hlavně snažím dát zdra-
votně dohromady, abych byl brzo stoprocentně
fit.

Důležitou linií ve vaší kariéře byla od začátku
spolupráce s autorskou dvojicí Zdenek Merta –
Stanislav Moša. U nich jste si zahrál velké role
snad ve všech muzikálech. Vyhovuje vám jejich
autorský rukopis?
Ano, líbí se mně, že Zdenek Merta umí psát
hudbu pro všechny hlasy. Vůbec Standa Moša 
i Zdenek Merta měli od začátku obrovskou před-
vídavost. Když v roce 1991 napsali Sny svatoján-
ských nocí, přišli tehdy s něčím, co nemělo
obdobu ani ve světě. Byli tehdy o krok dál před
ostatními. 
Sny svatojánských nocí jste si o rok později za-
hráli i v Praze na Křižíkově fontáně pro dva ti-
síce lidí. Čím pro vás byl tento muzikál a vaše
role Puka?
Puk bylo moje dítě! Byla to moje první větší role
na profesionálním jevišti. Vstupoval jsem jí
vlastně v květnu 1991 do angažmá k tehdejším
Mrštíkům. Jako Puk jsem odehrál asi dvě stě pa-
desát repríz bez alternace! Potom, až jsem začal
hostovat v Praze, jsme se střídali s Romanem
Vojtkem. Projezdili jsme se Sny Německo, Ra-
kousko a další evropské země. Takže Puk je pro

Vûfiím, Ïe mû je‰tû ãekají pûkné role.

V muzikálu Johnny Blue,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Se Zdenou Herfortovou 
a Ale‰em Slaninou v muzikálu DUCH,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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mě asi nejvíc. Troufám si říct, že tuto roli jsem
měl za ty roky vychytanou do puntíku. Je to hla-
sově i fyzicky náročná role, něco jsem se v ní na-
lezl a naskákal po větvích, visel jsem tam 
i hlavou dolů. Však taky zatímco já jsem všechno
pozoroval seshora ze sítě, pode mnou se v obsa-
zení vystřídali už téměř všichni ostatní. Zůstali
třeba jen takoví bardi jako Zdeněk Bureš, Karel
Mišurec a další. 
Když si projdeme vaše role, hrál jste většinou
záporné typy. Sedí vám tyto charaktery?
Obávám se, že s tímhle „ksichtem“ to ani nešlo
jinak (smích). Víceméně jsem hodně dostával
role podle nějaké vizáže. Ale zápornější role
nebo takové, kde člověk neví, kam si dotyčnou
roli má zařadit, se hrají líp a jsou zajímavější,
alespoň pro mě. Současně se pokaždé snažím po-
stavu, i když je třeba záporná, pojmout tak, aby
v ní divák našel i něco dobrého. Tak to bylo třeba
u Bastarda, se kterým jsme hostovali i v praž-
ském Národním divadle nebo v Divadle na Vi-
nohradech. U něj bylo hodně poloh a zvratů 
k lepšímu, kdy své jednání myslel upřímně. Poz-
ději byl podobný i Fagin v Oliverovi. A taky Kry-
sař, ve kterém jsem hrával dokonce pět různých
rolí! 

Jak se ve vás svářel muzikál s činohrou?
Měl jsem to štěstí, že jsem vystudoval ještě onu
klasickou JAMU, jak já říkám. Byla to katedra
syntetických žánrů, která ještě tehdy nebyla roz-
dělená na muzikál a činohru. Ale dá se říct, že
JAMU v Brně byla zaměřená více hudebně 
a pražská DAMU činoherně. Měli jsme víc
hudby, víc tance, taky akrobacii a šerm, ale ne-
byli jsme prvotně zaměření na muzikál. Co se
týče zpěvu, tak jsem nejvíc čerpal z toho, co jsem
se naučil na základní umělecké škole. V sedm -
nácti letech jsem tam absolvoval Vodníkem 
z Prodané nevěsty! Měl jsem výbornou profe-
sorku zpěvu Jarmilu Bařinkovou z brněnské kon-
zervatoře. A když jsme potom dělali Sny, kde
byly výšky a falzety, docházel jsem ještě na sou-
kromé hodiny. Basům obecně hlas klesá, ale roz-
sah mám pořád stejný. 
Jak vidíte dnešní mladé herce? Jsou jiní, než
jste byli vy?
My byli myslím poslední generací, kterou vyučo-
vali opravdoví mistři řemesla jako Jiří Tomek,
Josef Karlík nebo Jaroslav Dufek. Když jsme
jako mladí přišli do divadelního klubu, který
mimo jiné vypadal úplně jinak než dnes, s úctou
jsme seděli bokem a byli šťastní, že vůbec mů-
žeme být v jejich blízkosti. Mnohým mladým –
ne všem – by dnes slušelo víc pokory. 
Se kterými kolegy jste si na jevišti rozuměl?
V muzikálech se mi vždycky dobře hrálo s Mar-
kétou Sedláčkovou nebo s Petrou Jungmanovou.
K ní jsem byl ze začátku trochu nepřístupný a ne-
mohli jsme k sobě najít cestu. Ale potom se to
zlomilo a dnes jsou z nás výborní kamarádi. Part-
neřili jsme spolu v Bastardovi, Babylonu nebo
třeba Světě plném andělů. Vyloženě oblíbence
nemám, prostě: když se dobře hraje, tak se hraje
dobře.
Loni jste měl padesát. Bilancoval jste?
Nechápal jsem vůbec, že mám padesát. Říkal
jsem si, že to není možný! Takže jsem to oslavil
jenom tak decentně s rodinou. Věk si nepřipouš-
tím, akorát teď po operaci ho cítím v zádech. Ale
doufám, že by mohlo být brzo líp a že bych ještě
nějakou větší roli zahrát mohl. Cítím, že jsem
ještě neřekl poslední slovo. Musím se dát hlavně
zdravotně dohromady, a pak se uvidí.

Text: Lenka Suchá,
foto: jef Kratochvil

S Du‰anem Vitázkem v muzikálu Johnny Blue,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Petrou JanÛ v muzikálu 
Sny svatojánsk˘ch nocí,
reÏie: Stanislav Mo‰a



2726

TITANIC ŠEL KE DNU, 
ORCHESTR HRÁL DÁL. A SKVĚLE
Další světový muzikál dosud neznámý pro české
diváky představilo v sobotní premiéře Městské
divadlo Brno. Někdejší broadwayský hit TITA-
NIC o ztroskotání slavné stejnojmenné lodi na-
studoval tým režiséra Stanislava Moši. (…) Co
však dělá z muzikálu zážitek, je strhující hudba.
Šestadvacetičlenný orchestr pod vedením diri-
genta Dana Kalouska, který je zároveň i autorem
hudebního nastudování, interpretuje skoro až fil-
mové či symfonické pasáže z pera Mauryho Yes-
tona zcela suverénně. Hudba má od začátku do
konce velmi dramatický náboj, přičemž dobře do
díla začleňuje ragtime, objev přelomu 19. a 20.
století. V kombinaci s autentickými zvukovými
efekty dokáže v divácích vyvolat skutečné tís-
nivé pocity, které z nich téměř dělají účastníky
plavby i následného boje o přežití. Především ve
druhé polovině, která se celá odehrává už po ná-
razu Titanicu na ledovec, dostává dění na scéně
spád. Stejně tak herecky staví muzikál TITANIC
na souhře celého týmu a nevyzdvihuje žádného
konkrétního jednotlivce. Městské divadlo Brno
tak mohlo znovu potvrdit, jak vyrovnaný an-
sámbl ve všech věkových kategoriích má pro tyto
případy k dispozici. Téměř osmdesátka herců 
v někdy až trojitých alternacích se skvěle popa-

sovala s typově různorodými charaktery. Ty vý-
borně dokresluje detailní propracování kostýmů
od Andrey Kučerové. Příznačně ilustrují spole-
čenské postavení od těch nejchudších až po mi-
liardáře. (…)

Lenka Suchá, 
Brněnský deník, 19. 1. 2016

PLOUT DÁL, ZLOU TMOU…
(…) Ve výrazně delším prvním dílu se představí
na dvě desítky postav, v čele s kapitánem – 
v Brně skvělý Zdeněk Junák: výrazná autorita,
znatelně vyváděný z míry tím, že se musí nechat
komandovat od majitele lodi, ale schopný zacho-
vat klid, když dojde k průšvihu. Sympatie diváků
si rozhodně mají získat všichni v podpalubí:

topič (Dušan Vitázek), telegrafista (Aleš Slanina)
a pasažéři, kteří temperamentně tančí na irskou
muziku a v jednom z báječně napsaných ansám-
blů společně sní o lepším životě v Americe. Ale
není možné si nezamilovat také vrchního ste-
warda první třídy, když ho Igor Ondříček hraje 
s noblesou a suchým humorem anglických ko-
morníků. A konstruktéra lodi, v podání Petra
Gazdíka hrdého romantika a věcného intelektu-
ála v jedné osobě. Pasažéři první třídy jsou zčásti
nahlíženi s lehkou ironií, stejně jako pasažérka
druhé třídy Alice (Radka Coufalová), posedlá ob-
divem ke společenské smetánce. Ale nakonec by
si člověk přál, aby se zachránili všichni, i ten na-
foukaný majitel lodi (Petr Štěpán), který vlastně
pochopitelně sleduje své obchodní cíle a jen ne-

domýšlí důsledky. Na konci prvního dílu jako by
se na chvíli zastavil čas, ticho před bouří je přímo
hmatatelné: v kuřáckém salonu se tančí na lou-
davou píseň o podzimním větru. Na palubě tiše
rozpráví dvojice stárnoucích manželů. Manžel
Alice (Tomáš Sagher) smutně sleduje hladinu. 
A dva mladí lidé, kteří se do sebe na Titanicu za-
milovali (Eliška Skálová a Marek Kolář), spolu
něžně špásují a plánují společný život. (…) A pak
už náraz – a ve druhém díle po přestávce vše
vezme rychlý konec: trocha paniky, krátké
hádky, krátká loučení. Žádné zbytečně dlouhé
akční či srdceryvné scény. (…) Na forbíně stojí
ti, kdo přežili – za nimi se proti obloze plné
hvězd jako chrám tyčí ledovec s těmi, kdo šli 
s Titanicem ke dnu. Monumentální, přitom nijak
přehnaně patetický závěr inscenace Městského
divadla Brno. (…)

Lenka Šaldová, 
Divadelní noviny, 2. 2. 2016

ŽÁDNÝ PES TITANIC NEPŘEŽIL
(…) Profesionálnější tým v Česku nedá nikdo
jiný dohromady. Jenom nositelé Thálií! Petr Gaz-
dík, Petr Štěpán, Dušan Vitázek, Zdena Herfor-
tová, Radka Coufalová, Markéta Sedláčková,
jestli jsem na někoho nezapomněl. A to ještě Zde-
něk Junák, Jana Musilová, Igor Ondříček, Jan
Apolenář, Jiří Mach, Aleš Slanina, Ladislav
Kolář, Robert Jícha, Evelína Studénková nebo
Eliška Skálová k ní mají věčně nebo i právě na-
kročeno. Jako v každém modernějším muzikálu
i v Brně nakonec příběh dopadne lépe než ve
filmu. Titanic se sice potopí, ale hlavní hrdinové,
tentokrát z lidu, pasažéři třetí třídy Kate a Jim,
Irové jak polena – Eliška Skálová, Markéta Peš -
ková nebo Barbora Remišová a Marek Kolář či

Jan Brožek – přežijí a mohou se šťastně políbit…
Ti, kteří měli umřít, zahynuli. (…) Muzikál TI-
TANIC je výkvětem možností současného di-
vadla. Za zhlédnutí určitě stojí.

Jiří P. Kříž, 
Právo, 18. 1. 2016

TITANIC – LOĎ PLNÁ NADĚJÍ
(…) Muzikál není o procesu potápění nejslav-
nější lodi v historii lidstva, ale spíše o lidech,
kteří na ní cestovali, a o její posádce, o tehdejší
společnosti. Rovněž nečekejte milostný příběh
ze stejnojmenného filmu, (…) ale milostný pří-
běh tam je, pravděpodobnější a reálnější, ne 

z říše pohádek. Díky tomu lze muzikál TITANIC
považovat za plastické zobrazení tehdejší doby 
a společnosti, tak trochu rozdělené do kast, pro
větší atraktivitu doplněné pěknými písněmi.
Máte-li rádi film, zajděte si na tento muzikál,
abyste příběh zkázy veliké lodi a lidí na ní se pla-
vících uviděli z jiné perspektivy. (…) Nádherná
hudba, velmi impresivní, moderní, živá, melo-
dická, trošičku symfonická, propracovaná, vy-

pokraãování na str. 30
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Francouzská konverzační komedie Jméno
v režii Petra Gazdíka zaujala studentskou
porotu i diváky Grand Festivalu smíchu,
režisér si tak z Pardubic odvezl Cenu stu-
dentské poroty a cenu Komedie diváků. 

grand FeStival SMíCHu ParduBiCe1. února 2016

foto a grafická úprava: jef K
ratochvil



tím na něj, stejně jako na všechny nastupující pa-
sažéry, může dolehnout pocit očekávání a prvotní
nadšení. Na konci první poloviny, těsně před ná-
razem, by se pak vzrůstající napětí dalo krájet.
Stejně jako na začátku druhé poloviny. V druhé
polovině navíc přichází i jedna z nejsilnějších
scén, během níž ti šťastní nastupují do záchran-
ných člunů, zatímco jejich blízcí se s nimi loučí
a zůstávají na palubě – emotivně velmi vypjatý
okamžik. (…)

Iva Bryndová, 
www.musical.cz, 4. 2. 2016

MUZIKÁL TITANIC V BRNĚ
(…) Městské divadlo Brno má nejenom výborně
připravené herce (zpěváky, tanečníky, vše 
v jedné osobě), ale také dramaturgy a režiséry.
Jenom s tímto „materiálem“ se mohou docela od-
vážně pustit do děl původních i světových. Ne-
stává se často, aby se na české muzikálové scéně
objevilo dílo, které je již světově známé, a přece
u nás neuvedené. To je případ také muzikálu TI-
TANIC. (…) Ve stručném náhledu na novou in-
scenaci v případě interpretů je snad zbytečné

potvrzovat, jak je který herec, zpěvák či tanečník
dobrý (i když by to interprety jistě potěšilo), 
a tak jenom konstatujme uznání nad tím, kolik
toho interpreti umí. Opět jsme na jevišti viděli
výborně připravené umělce. Schopné zvládnout
dramatické role a vedle toho se vyjadřovat tan-
cem a zpěvem tak, že by jim mohl závidět neje-
den „slavný“ interpret takzvané populární
zábavy. Městské divadlo Brno je navíc místem,
kde platí, že sotva si diváci zvyknou na „své“ in-
terprety, objevují se tu najednou další – z nové
generace. A ti jsou zase výborně připraveni.

Peter Stoličný, 
www.i-divadlo.cz, 20. 1. 2016

ČERVENÉ KOMETY 
LÉTAJÍ I PO VÁNOCÍCH
(…) Jste na Štědrý den tak zmordovaní a ulítaní,
že vám celé Vánoce mohou být ukradené ještě
teď? Tak si z nich udělejte srandu, pardon, bláz -
nivou legraci v Městském divadle Brno na hře
Červené komety. Předem podotýkám, že to není
muzikál, ale činohra, protože do taktu se špatně
směje, natož řehtá. Ale mohu vám slíbit, že si
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aranžovaná do dokonalosti. Perfektní pěvecké
výkony, úsporné, výstižné a vtipné dialogy, cho-
reograficky zdařilá taneční čísla, častý potlesk při
otevřené scéně. A ta scéna je moderní, úsporná,
čistá, výstižná podobně jako kostýmy, které ne-
jsou přehnaně secesní. Na scéně paralelně běží
několik příběhů jak cestujících všech tříd, tak
členů posádky, všechny ale přiměřené a vkusné,
noblesní a vtipné. Není zde žádná dominantní
role vyjma kapitána, který dominuje, jak se na
jeho funkci sluší, všechny mají přibližně stejný
prostor, všechny jsou výtečné. (…) Bylo to vy-
nalézavé, tragické, místy hrdinské, jindy zbabělé,
vždy dojemné hlavně díky perfektním hereckým
výkonům, mistrné režii a nápadité scéně. Ale
hudba, hudba se zde překonává, to musíte vidět,
to musíte slyšet. Závěrečné finále se zachráně-
nými v popředí a se zahynuvšími na tyčícím se
ledovci je nezapomenutelné. (…)

Vratislav Mlčoch, 
www.babocka.vram.cz, 18. 1. 2016

NEJSLAVNĚJŠÍ NÁMOŘNÍ KATASTROFA
NA JEVIŠTI MĚSTSKÉHO DIVADLA
BRNO
(…) Osudy cestujících, jak přeživších, tak těch,
kteří takové štěstí neměli, se inspiruje muzikál
TITANIC. Diváci se v něm setkávají s postavami
reálnými i s vymyšlenými, volně inspirovanými
skutečnými cestujícími. Ti všichni na lodi proží-
vají své životy, řeší problémy, touží po nových
začátcích a sní vlastní sny. Mozaika jejich drob-
ných lidských osudů vytváří celý děj muzikálu
TITANIC. Nenajdete v něm jednu či dvě nebo tři
hlavní postavy. Za hlavní se v tomto příběhu dají
považovat všechny, které muzikál sleduje. Ať již
milionáři z první třídy, posádka, či obchodníci 
a prostí lidé z druhé a třetí třídy. Na pozadí jejich
příběhů, přání a snů se odehrává jedna z největ-
ších civilních námořních katastrof. (…) V něko-
lika okamžicích se divák skutečně dočká
atmosféry, která jej strhne. V první polovině
představení hned v první scéně ještě před vyplu-

pokraãování ze str. 27
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NA PRKNECH MĚSTSKÉHO DIVADLA 
SE DAŘÍ LEGRACI
Dobré komedie patří tradičně do stálého repertoáru Městského divadla v Brně 
a fakt, že humoru se na této scéně daří, potvrdil i šestnáctý ročník pardubického
GRAND festivalu smíchu, který přinesl divadelníkům z Lidické ulice hned tři
ocenění za zpracování francouzské komedie, která nese název Jméno. MdB tak
navázalo na své pardubické úspěchy v předchozích letech, kdy v roce 2004 zaujalo
porotu inscenací Kamenný host aneb Prostopášník a v roce 2011 zde byla oceněna
Škola základ života, obojí v režii hostující Hany Burešové. Poprvé v historii fes-
tivalu si však brněnská scéna vyslechla hned trojnásobné ovace. Řízná komedie
francouzské autorské dvojice Matthieu Delaporte a Alexandre de La Patellière za-
ujala diváky v Pardubicích stejně jako v Brně energickým tokem děje od vtipných
momentů k dojemným až krutým žertům a zase nazpět. Brilantní text, předepisující
komorní obsazení pěti herců (Martin Havelka, Alena Antalová, Viktor Skála, Jakub
Uličník, Viktória Matušovová), převedl na jeviště režisér Petr Gazdík. Ten na Ga-
lavečeru smíchu ve Východočeském divadle převzal Cenu studentské poroty 
a cenu Komedie diváků 2015. Název inscenace Jméno a Městského divadla Brno
zazněl sálem ještě jednou, a to při vyhlašování kategorie Nejlepší ženský herecký
výkon – takto porota ocenila výkon stálice MdB Aleny Antalové. (…)

Miroslav Homola, Právo, 4. 2. 2016

FILOSOFICKÉ DRAMA A HÁDKA
O JMÉNO OVLÁDLY FESTIVAL
(…) Nejčastěji skloňovaným souborem na včerejším slavnostním Galavečeru
smíchu bylo Městské divadlo Brno, jehož komedie Jméno bodovala hned třikrát.
Líbila se studentské porotě i divákům. „Měli jsme možnost vidět různé typy vy-
nikajících titulů, a to jak častých účastníků festivalu, tak i méně známých sou-
borů. Nejvíce nás bavila brněnská inscenace Jméno, nesmírně vtipná, živá
komedie s výbornými hereckými výkony, v porovnání s ostatními u nás jasně
vyhrála,“ řekla za studentskou porotu Kristýna Plešková. Úspěch Městského di-
vadla Brno ještě dokládá i cena za nejlepší ženský herecký výkon, která za roli
Elisabeth Garaud-Larchet patří Aleně Antalové. (…)

Gabriela Gregorová, MF DNES, 2. 2. 2016

ANTALOVÁ: TĚŠÍ NÁS, 
ŽE SE JMÉNO TOLIK LÍBILO
Hned tři prestižní ocenění získala na 16. ročníku GRAND Festivalu smíchu ko-
medie Městského divadla Brno Jméno. (…) Herečka Alena Antalová si za roli
Elisabeth Garaud- Larchet vysloužila cenu za Nejlepší ženský herecký výkon
přehlídky. „Těší nás, že se Jméno tak líbí. My, kteří jsme se na této inscenaci
podíleli, ji máme také rádi a jsme šťastni, že ji můžeme hrát,“ řekla v rozhovoru
pro Deník Alena Antalová. „Cenu za Nejlepší ženský herecký výkon beru spíše
jako kolektivní ocenění. Kdybych neměla skvělé kolegy, tak by ani moje postava
tolik nevyzněla,“ uvedla herečka, podle níž je v umění těžké hodnotit. (…)
„Život je pro každého z nás už tak dost komplikovaný, a tak je dobře, že existuje
taková přehlídka, jako je GRAND Festival smíchu v Pardubicích. Pokud se po-
vede dobrá komedie, přináší radost nejen lidem v hledišti, ale i díky jejich zpětné
vazbě také nám,“ dodala Alena Antalová.

Tomáš Dvořák, Hradecký deník, 3. 2. 2016

spravíte povánoční náladu. Hra Andrease Sautera
a Bernarda Studlara má všechny znaky dobré,
vtipné konverzačky a navíc se v ní objevují situ-
ace a gagy jako z němých grotesek. Tři muži 
a čtyři ženy, několik poskakujících Santa Klausů
nepočítaje, se na jevišti vyřádí, že až. Už jenom
samotný začátek, kdy se Jakub Uličník po flámu
hrabe z postele v trenýrkách, rozepnuté košili 
a povolené vázance, aby šel otevřít dveře tchá-
novi a tchyni, předznamenává, jak to bude vypa-
dat až do konce. (…) Jakub Uličník, nomen
omen, dokáže uličnicky rozesmát nejen publi-
kum, ale i své kolegy tak, že notnou dobu hra stojí
a čeká se, až herci budou mocni slova. Ale obe-
censtvu to nevadí, to se směje o to víc. Mohu-li
vám radit, kupte si lístky pokud možno do před-
ních řad, vzadu hrozí, že pro řehot publika před
vámi nebudete slyšet ani slovo. (…) Ještě musím
pochválit Viktora Skálu, který uličníkovi Uliční-
kovi zdatně šlape na paty, a Eriku Kubálkovou,
ze které je tchyně k pohledání a popukání. Ale
všichni, všichni bez výjimky jsou super. Jinak by
to ani nešlo, jinak by to nemohlo fungovat. (…)

Vratislav Mlčoch, 
www.babocka.vram.cz, 18. 1. 2016

Texty jsou redakãnû kráceny.
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grand FeStival SMíCHu ParduBiCe

�

Úloha Elisabeth v inscenaci Jméno
přinesla aleně antalové titul nejlepší
ženský herecký výkon Grand Festi-
valu smíchu v Pardubicích.

1. února 2016

foto a grafická úprava: jef K
ratochvil
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PřiPravuJeMe

Letos v srpnu oslaví Alan Ayckbourn šedesát let 
u divadla. Začínal v sedmnácti jako inspicient, 
o rok později se stal hercem, ve dvaceti debutoval
jako dramatik a ve dvaadvaceti jako režisér. Téměř
celá jeho divadelní kariéra je svázána s jedním měs-
tem – se Scarborough v yorkshirském hrabství, 
a s jedním divadlem arénového typu, které se pů-
vodně jmenovalo Library Theatre a od roku 1996
nese název Stephen Joseph Theatre. V něm Ayck-
bourn v letech 1972 až 2009 působil coby umělecký
ředitel a hlavní režisér. Jako autor vstoupil do me-
zinárodního povědomí na konci šedesátých let. Re-
nomé jednoho z nejpopulárnějších a nejplodnějších
anglických dramatiků si udržuje dodnes. Na svém
autorském kontě má devětasedmdesát celovečer-
ních her, desítku revuí i řadu textů určených dět-
skému publiku. Je laureátem mnoha prestižních
divadelních cen a v roce 1997 byl za své služby na
poli divadla povýšen do šlechtického stavu. Říká se,
že po Shakespearovi je nejčastěji hraným dramati-
kem na světě. Ayckbourn je pověstný svým vtipem,
vynalézavou manipulací s prostorem a časem i po-
citem zoufalství, který je podložím i jeho nejfraško-
vitějších děl.  
Jestliže platí, že všecky Ayckbournovy hry vznikly
v divadle ve Scarborough, tak Malý rodinný podnik
(A Small Family Business) představuje příslovečnou
výjimku: byl napsán na jaře 1986 na objednávku
londýnského Národního divadla a v jeho největším

sále, zvaném The Olivier, byl také o rok později
s velkým úspěchem uveden v režii samotného
autora. Je to chytře strukturovaná, zručně napsaná
a trefná hra, která má humor, a také smutek 
i notnou dávku cynismu, a která klade principiální
otázku: Je vůbec možné zůstat poctivým v dnešní
společnosti? Čestný a zásadový Jack McCracken
hodlá s neochvějnou poctivostí řídit nábytkářskou
firmu, kterou před padesáti lety založil jeho tchán.
Pod tlakem okolností ale začne ze svých morálních
zásad slevovat, aniž by si to sám uvědomoval. Po-
nejprv, aby pomohl šestnáctileté dceři z malého prů-
švihu (byla přistižena při krádeži šamponu a tužky
na oči za necelé dvě libry). Pak, aby „vyřešil“ ne-
čestné obchody, jimiž na rodinné firmě parazitují
jeho příbuzní. Jeden kompromis nevyhnutelně vede
k dalšímu, ještě většímu ústupku, až se nakonec
tento obyčejný muž zaplete do skutečně vážných
zločinů. Své jednání si přitom odůvodňuje tím, že
jde jen o logická opatření ve jménu dobra, a zůstává
– alespoň ve své mysli – nadále čestným člověkem,
který si jen nevšiml, že se stal zkaženým. Jinými
slovy: rozhodnutí, jimiž zrazuje svoje morální zá-
sady, dělá ve vší slušnosti. A diváci mu to rádi pro-
minou – autor je dokonce k tomu ponouká –, dokud
se neukáže, samozřejmě až příliš pozdě, že tím zá-
roveň omlouvají vraždu a obchodování s drogami.
I když fabule hry se zdá poměrně prostá, samotný
děj je dost komplikovaný. Autor jej totiž vynalézavě
rozehrává v šesti prostorách dvoupodlažního domu,
ale tato dekorace (na způsob jakéhosi obřího do-
mečku pro panenky) zároveň představuje čtyři
různé domy. Divák tak mnohdy sleduje dění ve
dvou nebo i ve třech různých domácnostech simul-
tánně. 
Překlad: Zuzana Josková. Režie: Petr Gazdík.
Scéna: Emil Konečný. Kostýmy: Andrea a Adéla
Kučerovy. Hudební spolupráce: Dan Kalousek.
V hlavní roli Jacka McCrackena: Viktor Skála.
Dále hrají: Alena Antalová, Ladislav Kolář, Jo-
hana Gazdíková, Jan Brožek, Kateřina Marie
Fialová, Igor Ondříček, Ivana Vaňková, Jakub
Uličník, Evelína Studénková, Jan Mazák, Sára
Venclovská, Alan Novotný.
Premiéry 19. a 20. března 2016 na Činoherní
scéně MdB.

-jz-

Malý rodinný PodnikAlan Ayckbourn
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Premiéry na brnûnské hvûzdárnû se zúãastnil také námûstek fie-
ditele MdB Zdenûk Helbich s chotí. 

Na Plese jako Brno se herec Du‰an Vitázek potkal s fieditelkou
Nadaãního fondu Pro dûtsk˘ smích paní Alicí Tobiá‰ovou.

ReÏisér Stanislav Slovák pfii pfiípravû plakátu muzikálu
Evangelium o Marii.

Stanislav Mo‰a byl poctûn moÏností elektronicky odpálit ohÀo-
stroj na Dvofie MdB.

DrÏitelÛm Ceny mûsta Brna za rok 2015 zazpíval na slavnost-
ním pfiedávání ocenûní na brnûnské radnici ‰éf muzikálové sek-
ce MdB Petr Gazdík.

Du‰an Vitázek plesajícím BrÀanÛm zazpíval.

Prezident Herecké asociace Jifií Hromada se pfiidal ke gratulan-
tÛm v˘znaãného jubilea na‰eho principála.

A pfiidal se ke spoleãnému fotografování. V Divadelním klubu jsme zachytili paní Zdenu Herfortovou
s dámami z fieditelské sekce Sylvií Mazákovou a Sylvou
Smutnou.

Mezi hosty slavnostního veãera Happy Birthday, Mr. M. II. byl 
i úfiadující pfiedseda ústavního soudu Pavel Rychetsk˘ a reÏisér
Bfietislav Rychlík.

OhÀostroj pfiipravil odborník na slovo vzat˘ pan Ivan
Martínek.

Dûvãata z vlásenkárny upravují Alenu Antalovou pro focení na
plakát Malého rodinného podniku.

TvÛrãí a hereck˘ t˘m filmu Ptaãí ostrov.
Petr Hlou‰ek s herci MdB natoãili film Ptaãí ostrov pro
Hvûzdárnu a planetárium Brno. Na premiéfie, která se odehrá-
la za pfiítomnosti fieditele hvûzdárny Jifiího Du‰ka, si vzal Petr
úvodní slovo.

ale i se vzácn˘m hostem paní Danielou Hammer-Tugendhat,
která si do Brna pfiijela pro Cenu za mezinárodní spolupráci.

Petr Gazdík se zde setkal nejen s primátorem mûsta Brna panem
Petrem Vokfiálem,

listování
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Partneři divadla Mediální Partneři 

Vánoce jsou už sice za námi, ale brilantní ko-
medie o vánočním šílenství potěší v každou do-
bu. Sestry Lilli a Bibi Krollovy se rozhodnou
bojkotovat Vánoce, ale zrovna tehdy tajemná 
teroristická skupina Červené komety unese 
mazlíčka jejich matky, obtloustlého kocoura
Gustava. Výkupné je velké, ale hysterie jejich
maminky ještě větší… Jestli se chcete dozvědět,
jak to všechno dopadne, přijďte se pobavit
v březnu na Činoherní scénu!

âERVENÉ 
KOMETY

crazy komedie

1. – 4. bfiezna 
na âinoherní scénû


