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vzpomínám si na poãátek devadesát˘ch let, kdy bylo krátce po revoluci a zdálo se, Ïe v‰echno se
má zmûnit a to, co fungovalo na prv˘ pohled tak nûjak ze setrvaãnosti, má dostat zcela nov˘ rozmûr,
novou náplÀ, novou energii, a to v‰e uÏ jenom proto, Ïe nastala nová doba. A protoÏe se kácely trÛ-
ny i rÛzné zbyteãné a do té doby ‰kodící instituty, hledalo se i mezi divadly, které z nich zru‰it. A teh-
dy se v Praze vedla diskuse o tom, které z ãeskoslovensk˘ch divadel je to nejzbyteãnûj‰í. A ejhle, pfii-
‰li na to, Ïe nejzbyteãnûj‰ím divadlem v na‰í zemi je to v Uherském Hradi‰ti, a proto je zapotfiebí ho
zru‰it. Ale co se nestalo – lékafii, inÏen˘fii, uãitelé, právníci a dal‰í obãané Uherského Hradi‰tû se tvr-
dû ohradili: „…co nám v Praze saháte na na‰e divadlo? ¤e‰te si va‰e problémy o zbyteãnosti toho kte-
rého divadla u vás! My chceme mít své divadlo tady u nás v Hradi‰ti!“ A tak se taky stalo. Slovácké
divadlo dodnes v Uherském Hradi‰ti tû‰í své diváky a dá se fiíct, Ïe radostnû prosperuje.   

Co z toho vypl˘vá? Îe samospráva v na‰í zemi v mnohém dobfie funguje a Ïe není zapotfiebí „zá-
sahÛ z moudré hÛry“ k tomu, aby bylo na provincii, (coÏ je vlastnû v‰echno mimo Prahu), lépe. Co
v‰ak v na‰í zemi ale opravdu nefunguje, je pfierozdûlování penûz vybran˘ch z na‰ich daní. Cel˘ch tûch
25 let od nastolení nov˘ch pofiádkÛ se finanãní prostfiedky rekrutované z daÀov˘ch v˘nosÛ koncent-
rují v centru – tedy v Praze. Prosím, proã ne. Mají tam spoustu práce s tím, jak zabezpeãit témûfi
v‰echny funkce fungujícího státu. Tedy témûfi v‰echny ov‰em s v˘jimkou Ïivého umûní – ãinnosti di-
vadel a symfonick˘ch orchestrÛ. VÏdyÈ jak je to jinak moÏné, Ïe si mûsto Praha samo, (zdaleka nej-
bohat‰í mûsto v na‰í zemi), tak jak je to v pfiípadû divadla v Uherském Hradi‰ti, které je financováno
zásadnû ze zdrojÛ mûsta Uherské Hradi‰tû, neplatí byÈ ani jednou korunou hned dva operní soubo-
ry, pÛsobící na jejím území ve dvou obrovsk˘ch domech, a ve‰keré jejich financování je realizováno
z penûz tzv. státních, tedy tûch vybran˘ch na celém území âR? Samozfiejmû v‰ichni pfiejeme Praze v˘-
borné, stejnû jako nádherné operní inscenace, ale nejsem si tak jist, jestli pfiinejmen‰ím ti PraÏané, kte-
fií mají v rukou správu vûcí vefiejn˘ch, pfiejí taktéÏ v˘borné a nádherné inscenace divákÛm Slováckého
divadla, stejnû jako tûm v‰em ostatním divadlÛm jin˘m neÏ praÏsk˘m.

O této zjevné nespravedlnosti pí‰u proto, Ïe situace ve mûstech nacházejících se mimo Prahu, kte-
rá chtûjí provozovat svá divadla a své orchestry, je stále kritiãtûj‰í a stát – ale aÈ nejsem nekonkrétní –
tedy jeho správcové, jeho vláda, a to jsou zcela konkrétní lidé, se tváfií, Ïe se nic nedûje. ZároveÀ mu-
sím podotknout, Ïe v‰echna divadla v na‰í zemi, vãetnû tûch praÏsk˘ch, získávají z vefiejn˘ch zdrojÛ
nûkolikanásobnû men‰í dotace, neÏ je tomu v jin˘ch zemích v Evropû, a to tfieba vãetnû Polska… 

Pí‰u o tomto problému proto, Ïe chci v‰em tûm, ktefií nám v roce 2013 pomohli v celostátní ak-
ci „Pomozte svému divadlu“, je‰tû jednou podûkovat. Od té doby probûhla dvû vefiejná sly‰ení
v Senátu âR, Senát pak pfiijal závazné usnesení o nápravû této situace, nová vláda si dala do svého
programového prohlá‰ení za cíl nastolit v âR vícezdrojové, resp. kooperativní financování v rámci
kultury a chystá se spoleãné zasedání kulturních v˘borÛ Senátu a Parlamentu âR se stejn˘m cílem…
Pfiejme si tedy spoleãnû, aby se podmínky pro uskuteãÀování divadelních záÏitkÛ a zázrakÛ v na‰í ze-
mi promûnily, aby znovu v Praze nemusely „chytré mozky“ uvaÏovat o tom, které divadlo je u nás nej-
zbyteãnûj‰í a které zru‰it, aby se u‰etfiilo…   

Bez ohledu na tyto starosti se s vámi v hledi‰tích na‰eho divadla na shledanou za v‰echny své 
kolegy tû‰í 

TùÎKÁ 
BARBORA

4. – 6. a 24. – 26.
kvûtna 2015 

na âinoherní scénû 

Fiktivní mûsteãko Eidam se Voskovci a Werichovi
podafiilo zaplnit rázovit˘mi a dodnes povûdom˘-
mi typy, aÏ oãi pfiecházejí: nerozhodn˘ starosta,
slabo‰sk˘ hejtman, bodr˘ s˘rafi, hubatá sluÏka se
srdcem na správném místû, u‰lápnut˘ uãitelek,
kter˘ se v pravou chvíli dokáÏe zachovat jako
chlap… A k tomu forbíny Michala Isteníka 
a Jifiího Resslera a nesmrtelné JeÏkovy melodie,
kter˘ch si v na‰í inscenaci uÏijete je‰tû o nûco víc
neÏ v pÛvodním textu! Scénáø  a režie STANISLAV MOŠA

MUZIKÁL - hudba RALPH SIEGEL

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

Dokoran_obal_kveten_2015_Obalka_leden010 Q8  29.04.15  12:54  Stránka 1



F
o

to
:  

je
f 

K
ra

to
ch

vi
l, 

T
in

o
 K

ra
to

ch
vi

l 
 a

 O
tt

o
 B

al
o

n
 M

ie
rn

y

Za jevi‰tûm Hudební scény se s hvûzdami muzikálu Let snÛ
LILI vyfotily jejich fanynky.

V˘prava probûhla pod vedením reÏiséra Petra Gazdíka, kte-
r˘ vystoupení sám uvedl. 

Herce pfii‰li do Olympie podpofiit i dal‰í kolegové z divadla.

Michal Isteník ve spoleãnosti ocenûn˘ch hereãek – Blanky
Bohdanové a Vilmy Cibulkové.

Alena Antalová se sv˘mi dcerami jako krásné elfky.

Svou novou „vázu“ na chvíli pÛjãil Michal Isteník kolegovi
Ondfieji Brouskovi, dal‰ímu nominovanému na Cenu Thálie
za ãinoherní v˘kon v roce 2014. 

Zdena Herfortová svoji nominaci za muzikálovou Odu Mae
tentokrát nepromûnila. 

ReÏisér muzikálu Johnny Blue Stanislav Mo‰a s berlínskou
kolegyní Bettinou Migge.

Z archivu – pohled na prostor, kde dnes stojí Hudební scéna,
z oken fieditelství divadla, listopad 2011. 

Pohled na místo budoucí stavby z tfiídy Kpt. Jaro‰e v listopa-
du 2011.

Oslavy Thálie v sále na Îofínû si nenechali ujít tajemnice ãi-
noherního souboru Sylva Smutná s ocenûn˘m Michalem
Isteníkem a hostujícím Petrem Gazdíkem.

V uliãce u Katedrály svatého Petra a Pavla si Du‰an Vitázek
a Jifií Mach vyzkou‰eli roli slepého muzikanta.

Herecká úderka se vypravila do nákupního stfiediska
Olympia.

Petr Gazdík reprezentoval na‰e divadlo také na pfiedávání
Cen Thálie ukázkou z muzikálu Jekyll a Hyde.

Na‰e pohádkové bytosti zazpívaly náv‰tûvníkÛm Olympie nû-
kolik písniãek z muzikálu Let snÛ LILI.

Provázela je manaÏerka Monika Králová.

listování

cena thálie 2014, národní divadlo Praha

Michal Isteník pfievzal 28. bfiezna 2015
Cenu Thálie, kterou získal za své jedineã-
né ztvárnûní hlavní role âiãikova v kome-
dii N. V. Gogola Mrtvé du‰e, v reÏii Hany
Bure‰ové.
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Partneři divadla
Ivan Dorovsk˘ 
Nûha

Vpfiedu mûla dvû hru‰ky.
Nebo to byla jablka?
Jako by je nesla pod paÏí.
Zrály v ostychu
zcela potichu.

Nebyly je‰tû
ani vûtrem ovanuté,
ani rosou orosené,
ani slunkem políbené,
ani rukou pohlazené.

SW HW

„Cit ani vÛle nejsou argument, 
chybí-li rozum.“

Tomá‰ Garrigue Masaryk 
(7. bfiezna 1850 – 14. záfií 1937), 

byl první ãeskoslovensk˘ prezident, ãesk˘
vûdec, filozof, pedagog, politik a Ïurnalista.
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Premiéry na hudební scéně28. a 29. března 2015

režie Stanislav Moša

Stanislav Moša
Ralph Siegel
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Náv‰tûvníci Mûstského divadla Brno jej leto‰ní se-
zónu mají zapsaného spí‰e jako muzikálového
herce. Staãí pfiipomenout jeho dvû velké role, 
a sice Netop˘ruse v hudební inscenaci Let snÛ
LILI a také stejnojmenného protagonistu z no-
vinky Johnny Blue. Muzikálové herectví ostatnû
na JAMU pfied osmi lety také absolvoval. Nedejte
se ale jeho muzikálním projevem m˘lit. Rád si za-
hraje i ãinohru. Tento bodr˘ usmûvav˘ Jihomo-
ravan se narodil ve Valticích, ale vyrÛstal 
v Charvátské Nové Vsi. Má rád svoji rodinu, hu-
dební divadlo, folklor a nefiekli byste, Ïe si obãas
vyrazí jako nimrod také do lesa. Herec Jifií Mach.
Na webu Mûstského divadla Brno jsem zjistil, Ïe
jsi v souboru veden˘ jako opereÈák, tedy ãlen zpû-
voherního souboru. Jak˘ je vÛbec tvÛj pomûr ke
zpûvohfie?
Mnoho m˘ch kolegÛ z toho zmínûného zpûvoher-
ního oboru vystupuje normálnû v muzikálech. Já
jsem hrál pfied ãasem v Mam'zelle Nitouche, potkal
jsem se tam tehdy se svou manÏelkou Radunkou
(hereãka Radka Coufalová – pozn. red.). Nejdfiíve
jsme se vzali v tomto titulu a za mûsíc si to dali v ci-
vilním Ïivotû naostro. TakÏe vztah k operetû musím
mít dobr˘… Ale váÏnû. Vidûl jsem u nás skvûlé
operetní inscenace, jako byl Netop˘r ãi Orfeus v pod-
svûtí. V praÏském Hudebním divadle v Karlínû, kde

obãas hostuju, jsem vidûl Polskou krev a âardá‰ovou
princeznu. Musím doznat, Ïe tento Ïánr sám o sobû
pfiíli‰ nevyhledávám ani ke trávení volného ãasu.
V repertoáru má‰ za leto‰ní rok zejména muzikály,
ale objevuje‰ se i v ãinohfie. Jak dûlí‰ svoje herecké
sympatie mezi tyto dvû podoby divadla?
V muzikálu urãuje charakter pfiedstavení, jeho
tempo, rytmus a celou v˘slednou polohu vlastnû
hudba. Dialogy jsou tam vût‰inou struãnûj‰í, textu
je logicky ménû neÏ v ãinohfie. Je tedy jasné, Ïe jde 
o dvû zcela rÛzné disciplíny. Mnû je to ale skuteãnû
jedno, kdyÏ se jedná o kvalitní titul, zda to bude ãi-
noherní anebo muzikálová inscenace. Zahraju si rád
obojí. A rád se také v obojím podívám na své kolegy.
Dostane‰ se ãasto jako divák do divadla?
To bohuÏel nejde. Teì prÛmûrnû ãtyfiiadvacetkrát
do mûsíce hraju. A bylo i hÛfi. A tûch pár zbyl˘ch
veãerÛ chci ukládat dûti. To si opravdu nechci ne-
chat utéct. Já mûl tfieba premiéru muzikálu Johnny
Blue v sobotu a moje Ïena Radka o den pozdûji. 
A já se na ni ne‰el ani podívat právû kvÛli dûtem.
Divadlo si domÛ prostû netahám.
No tak to bude asi zbyteãné se ptát je‰tû na nûjakou
v˘plÀ volného ãasu?
Mám tfii vá‰nû – divadlo, rodinu a tenis. Nûkdy si
jdeme zapinkat je‰tû ráno pfied zkou‰kou. Ale zase
jsme u toho omezení voln˘m ãasem.

4

v oslnění

Jiří mach
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Vychovává‰ dva syny – pûtiletého Jirku a jedenác-
tiletého Matyá‰e. UÏ se v nich r˘sují zpûváci ãi
herci?
Nechceme na to s Radunkou nijak tlaãit. Ani tfieba,
aby hráli v divadle, kdyÏ nechtûjí sami. Pfiijdou se
podívat, kdyÏ hrajeme LILI nebo Snûhurku. A to se
jim velmi líbí. R˘suje se v nich zatím nûco jiného.
V‰ichni malí kluci dnes inklinují k poãítaãÛm 
a zbraním.
Ale Matyá‰, doufám, je‰tû zbrojní pas nemá?
No on ne, ale já jo. Zbrojní pas skupiny C – tedy
loveck˘ a sportovní. KdyÏ máme divadelní prázd-
niny, obãas jdeme s tátou do revíru. On je vá‰niv˘
nimrod.
A kolik uÏ jsi sloÏil jelenÛ?
Jelena ani jednoho, ale mám na kontû srny a srnce,
‰est divoãákÛ, hodnû kaãen a jednu husu. Tu je
vÏdy velmi obtíÏné trefit. To neumím. Na vesnici
v Charvátské Nové Vsi byli oba moji dûdeãkové
pfies ulici nimrodi, str˘ce nevyjímaje. Nejdfiíve to
bylo my‰leno tak, aby mûl kdo zdûdit flinty. Stfiílení
mne ani moc nebere, radûji chodím do lesa. Ale
hodnû masa si skuteãnû sami ulovíme, vykucháme
i zpracujeme. Moje máma umí zvûfiinu upravit na
tisíc zpÛsobÛ a Radunka se toho od ní opravdu
moc nauãila. Navrch ode mne dostala pfiedplatné
ãasopisu Gourmet.

Teì dûlá‰ hektické umûlecké povolání, jsi stfiedem
spoleãnosti. Nikdy ti v hlavû nebloudila ta idyla po-
klidné, od svûta odfiíznuté hájenky, milovaná Ïena
se dívá z ok˘nka?
Jednou jsem Radunku vzal na posed. Ale ten veãer
zrovna nic nepfii‰lo ani nezalomilo. Chvilku pro-
spala, pak se dívala na hvûzdy, pak se mnou chtûla
mluvit. A já jí musel vysvûtlit, Ïe to se v této situaci
nesmí. 
VraÈme se k muzikálovému divadlu. Projdûme 
a okomentujme tvé role za poslední rok v tomto
ranku. A zaãnûme u titulu Noc na Karl‰tejnû, kde
jsi vystupoval v roli Petra, tedy jako král cypersk˘
a jeruzalémsk˘. Co bys na vrub této figury fiekl?
Na tuto roli jsem se uÏ jen kvÛli hezk˘m písniãkám
moc tû‰il. Je to pfiíjemná oddechovka a já znám ten
bájeãn˘ film. I kdyÏ my ho nenapodobujeme. Jako
mocnáfie ze slunného jihu jsem se ho snaÏil hrát
s vá‰ní pro Ïeny, která u nûj jde naplno a s velk˘m
proÏitkem. Chtûl jsem, aby to sluníãko z mého fik-
tivního panství bylo cítit i v roli.
Tato role se divákÛm sepjala s Waldemarem Matu-
‰kou. Má‰ rád tohoto zpûváka, kter˘ byl skuteãnû
svého ãasu idolem v‰ech ãesk˘ch paní a dívek? A ne-
závidûl jsi mu tento status? 
Nedávno jsem si zrovna od nûj pou‰tûl opakovanû
písniãku Chvíle mám tû rád… Matu‰ku mám moc

Se Svetlanou Janotovou 
v muzikálu Johnny Blue,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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rád zase já. A pfiízeÀ dam mu vÛbec nezávidím. Má
to pfiece i svÛj rub. Moje Ïena nyní hostuje v Praze
v Addamsovic rodinû a sdílí ‰atnu s Lucií Bílou. Ta
si na rub slávy opakovanû stûÏuje. Já mám rád svoje
soukromí a klid.
Noc na Karl‰tejnû mûla ve va‰em divadle zajímav˘
osud. Z pÛvodního open air projektu se stal titul
pod stfiechou. Jak jsi to vnímal?
Já uÏ se zase tû‰ím, aÏ to budeme v létû hrát venku.
âlovûk si mÛÏe pfied pfiedstavením dát pod ‰ir˘m
nebem kafe a po produkci zase pivo. Navíc v Bi-
skupském dvofie to má nejen velkou atmosféru, ale
i dobrou akustiku. I kdyÏ to není Karl‰tejn, máme
v zádech neogotick˘ Petrov, renesanãní arkádu 
a baroko kolem. Moc se tam tû‰ím a BrÀané zfiejmû
také.
Pfiilétá Netop˘rus z fantasy muzikálu Let snÛ LILI.
Jak to má‰ s touto figurou?
Já si myslel, Ïe to bude nûjaké zvífiáteãko v kos-
t˘mu, kter˘ mi pomÛÏe. V˘sledkem byl upnut˘ ko-

Ïen˘ celotrikot a povislá kfiídla. A já se nejdfiíve cítil
jako nah˘. Ale divadlo pro dûti je dûsnû pfiíjemné,
hravé – netop˘r se zlomen˘m kfiídlem. Moji synové
z toho byli nad‰ení a chtûli b˘t svého ãasu jen a jen
Batmani.
Jak˘m diváck˘m lakmusem jsou pro tebe dûti?
KdyÏ je to nebaví, okamÏitû ti to dají najevo. 
A kdyÏ se zase chytnou a jdou s pfiíbûhem, oka-
mÏitû jej komentují. To se v divadle pro dospûlé
zaÏít nedá. Jako Netop˘rus mám nástup pfies první
fiadu a okamÏité dûtské reakce si obãas fieknou 
i o nenucené malé improvizace pfiímo na místû
s mal˘m divákem. 
Nedávno pfii‰el do tvého hereckého rejstfiíku Johnny
Blue, tedy muzikál o slepém zpûváku a muzikan-
tovi. Ralph Siegel si na premiéru z alternace vybral
tebe, mûl jsi pocit nûjakého vût‰ího zadostiuãinûní?
Tak byla to jeho privátní volba. Já to opravdu ne-
ãekal, ani jsem o tom nepfiem˘‰lel. Roli si uÏívám
bez ohledu na hraní pfii první premiéfie. A myslím,
Ïe je na tom podobnû i Du‰an Vitázek. Oba si tuto
figuru rovnomûrnû prostfiídáme. Asi jsem Siegelovi
sedl více, on mi potom moc dûkoval a já si pama-
tuju jen to, Ïe jsem byl dûsnû zpocen˘.
Co ti pfii‰lo na této figufie profesionálnû zajímavé?
Herec se ke ztvárnûní slepého ãlovûka moc ãasto
nedostane. To byl docela ofií‰ek nauãit se, aby to
vypadalo pfiirozenû. Já si to zkou‰el i se zavfien˘ma
oãima nebo i doma jsem chodil se ‰átkem pfies ob-
liãej po místech, které znám, a nevûdûl jsem, odkud
a co mÛÏe pfiijít. Díval jsem se pfii zkou‰ení hodnû
i na zpûváka Stevie Wondera. Pûvecky je to krásná
pfiíleÏitost, je to opravdu velká role. A já tam navíc
hraju i souãasnû na dvanáctistrunnou kytaru a fou-
kací harmoniku. Zkazit se toho tady dá opravdu
hodnû. I to jsem se na této roli nauãil.
A kolik nástrojÛ tfieba ovládá‰?
Tak na tu foukací harmoniku jsem se uãil aÏ kvÛli
muzikálu Johnny Blue. Pak jsem hrál na baskytaru
v jiném muzikálu – Oãistec. KdyÏ jsem byl mal˘,
dûlal jsem na L·U klarinet. Tancoval a hrál jsem
odmaliãka ve folklorním souboru Bfieclavan, takÏe
se mi to pozdûji velmi hodilo.
Men‰í ãinoherní roli jsi dostal i jako lékafi Tomá‰
v inscenaci Sklenûn˘ pokoj. Bavilo tû studovat takto
v˘sostnû brnûnskou látku?
âetl jsem MawerÛv román. Já mám Brno rád 
a moc mne pfiekvapila náv‰tûva vily Tugendhat, kde
se podstatná ãást této smy‰lené historické kroniky
odehrává. KdyÏ jsem tam ve‰el poprvé, vyrazilo mi

6

V muzikálu Noc na Karl‰tejnû,
reÏie: Igor Ondfiíãek
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to dech. Inscenace se opravdu velmi divácky chytla
a je na dlouho dopfiedu vyprodaná. Pro Brno je tak
fajn, Ïe podobné pfiedstavení vzniklo. A zdaleka
v nûm nejde jen o vûhlasnou památku UNESCO.
Narodil ses v porodnici ve Valticích a vyrÛstal
v Charvátské Nové Vsi – tedy místní ãásti Bfieclavi,
na severozápadû mûsta. PÛvodnû samostatná obec
byla, jak uÏ zní z názvu, osídlená chorvatskou ko-
lonizací v 16. století, do roku 1920 souãást Dolního
Rakouska. Jsi takov˘ jiÏní typ. Má‰ i pfiedky z jihu?
Asi urãitû jsem pfiedkem nûjakého charvatského ko-
lonizátora. Babiãka byla za svobodna Sovi‰ová. 
U nás byl kaÏd˘ Sovi‰, Malãic, Fabiãovic, Bartol‰ic.
SnaÏil jsem se nûco najít na internetu pfies digitali-
zované dokumenty, ale neumím moc nûmecky 
a nemám na to je‰tû dostatek ãasu. Mám v plánu
sestavit si rodokmen. 
K tomu by se hodila studia historie, ty jsi v‰ak pfied
studiem muzikálu dûlal religionistiku. Jak to bylo?
Já málem skonãil na studiu historie v Ostravû. Pro-
toÏe jsem zpíval v Bfieclavanu a vystupoval s ním,
mûl jsem blízko k religionistice, ale vlastnû i tak tro-

chu k hudebnímu divadlu. Zaãal jsem ji na vysoké
studovat. Studium muzikálu na JAMU mi posléze
doporuãila cimbalistka Zuzana Lapãíková a já pfie-
stoupil na akademii. Na praktick˘ folklor jsem ne-
zanevfiel. KdyÏ to jde, vezmu na sebe kroj (teì tfieba
na svatbu kamaráda) a zazpívám si lidové písniãky.
Má‰ rád svou rodinu, rodn˘ kraj PodluÏí, víno, ale
pr˘ i babiããin dialekt. Mluví‰ je‰tû ve va‰em ná-
fieãí?
KdyÏ pfiijedu na Bfieclavsko za babkÛ, tak se mi to
okamÏitû spustí. Mluvím po na‰em. Ostatnû moje
Ïena Radka to má v Ostravû úplnû stejné. 
A protoÏe uÏ je pomalu na dohled konec sezóny,
bude na místû otázka, co chystá‰ na prázdniny?
Já na Slovensku nedávno natoãil reklamu pro jednu
banku. Potfiebovali mladého muÏe po tfiicítce, kter˘
by vypadal jako otec od dûtí. Tak to pfiesnû sedlo.
Dostal jsem peníze a chci, aby dûti s námi jely
k mofii a aby byly ãtyfiiadvacet hodin dennû s tatín-
kem. A pûknû si to v‰ichni uÏijeme.

Text: Lubo‰ Mareãek,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

7

S Radkou Coufalovou
v inscenaci Sklenûn˘ pokoj,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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derniéra na činoherní scéně5.  června 2015

PRINC 
HOMBURSK¯

HEINRICH VON KLEIST

režie MIKOLÁŠ TYC
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¤adu let uÏ patfií mezi pfiední ãeské osobnosti ve
svém oboru. Naposledy rozpohybovala zpûváky 
a herce na Hudební scénû Mûstského divadla
Brno v nové leto‰ní inscenaci muzikálu Johnny
Blue. Teprve sedmatfiicetiletá brnûnská rodaãka
Hana Kratochvilová jezdí radûji na prknû neÏ na
lyÏích, nohejbal hraje sice jen rekreaãnû s kama-
rádkami, ale nejedenkrát vyhrály turnaj. Radûji
tanãí, neÏ vytváfií choreografii, jak sama fiíká, nic-
ménû její práci s herci oceÀuje odborná kritika 
i diváci. Do Mûstského divadla Brno se dostala
jako taneãnice po konkurzu na muzikál Hair, kte-
r˘m se otevírala nová Hudební scéna. Jistû si
vzpomenete, vloni to bylo deset let. Pokud vy-
drÏíte ãíst je‰tû dál, dozvíte se, jak vlastnû vypadá
práce choreografa ãi choreografky a jak také pfii
tvorbû mÛÏe pomoci vlastní dítû. Hanu Krato -
chvilovou jsme na jevi‰ti Mûstského divadla Brno

vidûli tanãit rovnûÏ v inscenacích Zahrada divÛ,
Oliver!, âerven˘ a ãern˘, Flashdance i v dal‰ích.
Jako asistentka pracovala téÏ na opusech Odysseia,
Cikáni jdou do nebe, Peklo a celou choreografii vy-
tvofiila pro pfiedstavení The Stars of Musical, Snû-
hurka a sedm trpaslíkÛ, Chicago, Hair, Cid, Sliby
chyby, Oãistec, Koãky, DUCH.
Tanãila jste ráda uÏ v dûtství?
Od osmi let jsem se vûnovala moderní gymnastice
a aÏ v patnácti jsem zavítala poprvé na letní taneãní
kemp ve Skryjích na Brnûnsku, kde mi to pfiipadalo
mnohonásobnû zábavnûj‰í. Mimo jiné i proto, Ïe
jsem tam potkala svého budoucího muÏe! (smích)
Nastala u mne jakási promûna, samotné kurzy
tance i atmosféra mû úplnû pohltily a cítila jsem,
Ïe tanãit je mnohem lep‰í neÏ sportovat. V záfií
jsem pro‰la konkurzem do taneãní skupiny Crazy
Dancers, kterou vedla taneãnice Leona Qa‰a Kvas-
nicová. Tento kolektiv pozdûji vytvofiil základ ta-
neãní skupinû Magic Free Group, kde jsem pak
fungovala i jako umûlecká vedoucí. Tituly sbírají
taneãníci po svûtû dosud.
KdyÏ jste se rozhodovala ke studiu taneãní pedago-
giky na JAMU, uÏ jste mûla nûjaké konkrétní pfied-
stavy, jak a kde byste chtûla pracovat?

10

s hanou kratochvilovou

na kávě
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Nemûla, ale chtûla jsem si doplnit mezery. A vÛbec
pfiedstava, Ïe mÛÏu studovat na vysoké ‰kole tanec,
mi pfii‰la skvûlá. Budoucnost jsem moc nefie‰ila, fií-
kala jsem si, Ïe budu tfieba uãit na základní umûlecké
‰kole. Do té doby jsem se vûnovala jen komerãním
taneãním stylÛm, pfiípadnû modernímu a jazzovému
tanci. Jako samouk jsem absolvovala rÛzné semináfie
a workshopy. Z klasického tance i baletu jsem umûla
jen základy, takÏe jsem mezi spoluÏáky, absolventy
Taneãní konzervatofie Brno, mûla co dohánût. A ve
4. roãníku mû oslovil Radek BaláÏ, tehdy vedoucí
ateliéru muzikálového herectví JAMU, aÈ u nûj uãím
jazzov˘ tanec. Ocitla jsem se i v dal‰ích roãnících 
a zÛstala na této vûhlasné ‰kole asi ‰est let. Poté jsem
se dostala sem, do Mûstského divadla Brno.
Jak jste se stala asistentkou choreografa, choreo-
grafky?
První asistenci jsem dûlala v roce 2005 Vláìovi 
a Ivanû Kloubkov˘m v inscenaci Jesus Christ Super-
star, nabídl mnû ji Petr Gazdík, zfiejmû na základû

mojí ‰estileté praxe na JAMU, kde vût‰ina peda-
gogÛ tance zároveÀ funguje jako choreograf absol-
ventsk˘ch projektÛ, takÏe se lecãemu pfiiuãí.
Minimálnû potfiebné pracovní flexibilitû!
Co vlastnû v‰echno musí umût a co dûlá asistent
choreografa?
To je rÛzné, záleÏí na choreografovi, jak moc po-
tfiebuje pomoc. Nûkdy „jen“ zaznamenává hotové
choreografie na video, pfiípadnû zakresluje tvary 
a prostor, místa taneãníkÛ. Nûkdy v‰ak musí i sám
vytvofiit nûjaké ãíslo, mnû se to stalo v inscenaci âa-
rodûjky z Eastwicku v roce 2007, kdy ná‰ oblíben˘
chorvatsk˘ choreograf Igor Barberiç musel ke konci
zkou‰ení náhle odjet a nechal mi na dostavûní celou
choreografii i práci na jevi‰ti. Nûkdy asistent udr-
Ïuje humor a dobrou náladu. V tomto u mne vede
coby asistent Mí‰a Matûj, legraci a pohodu za v‰ech
situací zvládá na jedniãku s hvûzdiãkou. PovaÏte, Ïe
v na‰í zatím poslední inscenaci Johnny Blue sám po-
stavil dvû z celkem dvanácti velk˘ch choreografií,

S Michalem Matûjem
na Plese jako Brno
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abych se mohla soubûÏnû vûnovat jiné práci. Tfieba
sólistÛm nebo dámskému triu. Díky tomu jsme
stihli práci na Johnnym v pûtit˘denním termínu.
Jaká byla práce na muzikálu Johnny Blue?
Velká. Dílo samo obsahuje asi 30 písní, coÏ je
hodnû, a z toho vypl˘vá i hodnû choreografií.
Neb˘t chytlavosti podmaniv˘ch melodií Ralpha
Sie gela a talentu a precizního pfiístupu v‰ech ãlenÛ
company, ne‰lo by to. Podle ohlasÛ divákÛ mám
pocit, Ïe se nejvíc líbí Moskva, moÏná i proto, Ïe
star‰í generace tu píseÀ mÛÏe znát. A také proto, Ïe
je nabitá rusk˘m folklorem, dost se li‰í od ostatních
ãísel, vãetnû pÛsobiv˘ch kost˘mÛ. Mnû osobnû se
nejvíc líbí Goodbye, Mary. Mám ráda choreografie
funkãní, tedy slouÏící dûji a nepÛsobící vytrÏenû
z kontextu. Vadí mi, kdyÏ je v divadelním pfiedsta-
vení choreografické ãíslo, ve kterém jde ãistû 
o tanec jako tfieba na nûjaké taneãní soutûÏi (samo-
zfiejmû nic proti nim), a postrádá hereck˘ v˘raz 
a koncepci, která nás nûjak posune v dûji nebo ales-
poÀ umocní nûjakou situaci, vztahy v pfiíbûhu.
Zkrátka, mám ráda, kdyÏ po pÛsobivém ãísle na je-
vi‰ti zÛstanou diváci sedût jako zafiezaní, vtaÏení do
dûje – je to víc neÏ potlesk.
Otázka obligátní, ale dÛleÏitá: Jak se vám spolu-
pracovalo a vÛbec spolupracuje s reÏisérem Stani-
slavem Mo‰ou?

Spolupráce byla a vÛbec b˘vá fajn. Pan fieditel di-
vadla je ãasovû velmi vytíÏen˘, ale komunikace e-
mailem funguje dobfie. Na zaãátku mi vysvûtlí, jak
si co pfiedstavuje, a pak uÏ na mû moc nedohlíÏí.
Má ke mnû dÛvûru a je na mû hodn˘, ãehoÏ si
velmi váÏím, a chovám ho v úctû.
Jak se z asistenta stane choreograf? Jde za princi-
pálem a fiekne, podívej, já uÏ tohle v‰echno umím,
nebo ãeká, aÏ nûkdo fiekne, jsi dobr˘, bude‰ choreo-
grafem? Jak to bylo u vás? 
Mû jako první pro choreografii v na‰em divadle
oslovil herec a reÏisér Stanislav Slovák, jehoÏ jsem 
i rok uãila, a kter˘ mû jako choreografku vyuÏíval
pro své projekty pfii studiu reÏie na JAMU. A kdyÏ
pak v roce 2008 reÏíroval svou první inscenaci Já-
no‰ík aneb Na skle malované, dal mi moÏnost a dÛ-
vûru projevit se a tím mnû vlastnû otevfiel cestu. Já
bych si sama o takovou práci nefiekla, nemám tolik
sebedÛvûry, tu mi dodá vût‰inou reÏisér nebo asis-
tent. Nebo ãlenové taneãní company, a za to jsem
jim velmi vdûãná. Tanãit mû baví více, neÏ dûlat
choreografii. Pfii tanci ãlovûk mÛÏe vyjádfiit spoustu
emocí, které v sobû nosí, a to mi dûlá dobfie. Cho-
reografování s sebou nese mnohem vût‰í zodpovûd-
nost a ãasovou vytíÏenost. Dokud jsem je‰tû nemûla
rodinu, stíhala jsem v‰e bez problému: dopoledne
zkou‰ka, odpoledne v˘uka, veãer zkou‰ka nebo

Na zkou‰ce muzikálu 
Johnny Blue,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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pfiedstavení a potom je‰tû veãírky. Teì, co máme
Amálii, je to sloÏitûj‰í. ManÏel má práce taky hodnû
a navíc ãasovû nepravidelnou, takÏe musíme kaÏd˘
t˘den plánovat – kdo a kde bude hlídat. Z velké
ãásti to pokr˘vají babiãky. Jen pro ilustraci – kdyby
právû teì Amálka neobracela s dvojãaty Bûtkou 
a Matûjem vzhÛru nohama byt u sousedÛ pod
námi, nemohla bych odpovídat na otázky Doko-
fiánu (smích). TakÏe veãírky a JAMU jsem prozatím
vzdala a nechala si jen konzervatofi, kde je lep‰í ko-
lektiv a panuje tam uvolnûnûj‰í nálada, mám to
tam ráda.
Jak vÛbec vzniká choreografie k muzikálu?
Zaãínám vÏdycky tûmi nejtûÏ‰ími ãísly, která po-
tfiebují ãas na vstfiebání. Nejprve si hudbu napo -
slouchám a pfiedstavuji si, co by se na jevi‰ti mûlo
nebo mohlo dít v závislosti na scénáfii (konkrétnû
ve scénû pfied a po) a kolik lidí a ktefií se daného
ãísla úãastní. Teprve potom rozvrhnu jednotlivé
ãásti písniãky tak, aby se tfieba del‰í píseÀ nevlekla
a mûla potfiebnou gradaci. Pak si kreslím tvary –
jestli budou tanãit ve ãtverci, fiadách nebo nûjakém
hlouãku (vypadá to jako pi‰kvorky, kluci X a holky O).
A konkrétní pohyby dotváfiím nakonec. Pokud je
doma Amálka, moc ráda se zapojuje do mého tvÛr-
ãího procesu a já pak zvaÏuju i její spontánní ná-
pady. Napfiíklad: kluci chytí holky a budou se spolu
toãit jako na svatbû nebo mÛÏou hrát tfieba na

sochy, kdyÏ je to tak (podle Amálky) hroznû
dlouh˘. âasu bych potfiebovala k této práci vÏdycky
víc. Mám v sobû aÏ nezdravou zodpovûdnost a peã-
livost.
Ve va‰em curriculu vitae jsem na‰el názvy tfií filmÛ:
Kamenn˘ klíã, O ztracené lásce a SnûÏn˘ drak.
Omlouvám se, nevidûl jsem ani jeden. Tam také
tanãíte?
V‰echny tfii jsou pohádky, takÏe tanãím mezi ha-
dími Ïenami, koãkami. Ve SnûÏném drakovi jsem
tanãila jednu z dvorních dam, to bylo spí‰ pro zá-
bavu a na zpestfiení.
¤íkáte, Ïe v nohejbalu, byÈ jen rekreaãním, vyhrá-
váte turnaje. Kde trénujete?
KaÏd˘ rok jezdíme hrát a trénovat na Vysoãinu,
k rybníku na Mílovy, je to tam super nejen po spor-
tovní stránce. Na lyÏe jezdíme pravidelnû do Krko-
no‰ na Paseky nad Jizerou i s rodinou a s bandou
dal‰ích dûtí. Pokud je sníh, nemá to chybu. Amálka
chodí do Sportíku, kde jí to jde mnohem lépe neÏ
v tancování. Má po tátovi patfiiãn˘ „rozhled“ (v pûti
letech mûfií pfies metr dvacet), kter˘ je tûÏké zkoor-
dinovat. ManÏel Tino sportuje podobnû jako já,
navíc posiluje i s pivním pÛllitrem, coÏ je pro nûj
uÏiteãn˘ trénink pfii nejedné spoleãenské události,
které ãasto fotí (smích). 

Text: Jan Trojan,
foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

S reÏisérem Stanislavem Mo‰ou 
pfii práci na muzikálu Johnny Blue
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JiÏ po‰esté se promûní prostor Biskupského
dvora Moravského zemského muzea v Brnû
v divadelní jevi‰tû, jiÏ po‰esté oÏije chladná
dlaÏba a tichá zákoutí napínav˘mi, dojem-
n˘mi i komick˘mi pfiíbûhy, vyprávûjícími
osudy v˘znamn˘ch ãesk˘ch historick˘ch
osobností. ¤editel Mûstského divadla Brno
Stanislav Mo‰a a generální fieditel Morav-
ského zemského muzea Martin Reissner ve
spolupráci se zku‰enou reklamní spoleãností
SNIP & CO pod vedením generálního fiedi-
tele Jifiího Morávka tentokrát pfiedstaví divá-
kÛm ãtyfii inscenace MdB, z toho dvû zcela
pÛvodní a psané právû pro tento jedineãn˘
brnûnsk˘ prostor.
Pfiedstavení probíhají v Biskupském dvofie ve
vnitfiním areálu Moravského zemského
muzea v Brnû (vstup na pfiedstavení od Zel-
ného trhu). Pfiedstavení se zaãátkem ve 20.30
hodin se hrají ve venkovních prostorách za
kaÏdého poãasí.

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán,
Karel Cón:

MENDEL 
ANEB VZPOURA HRÁ·KÒ
komedie se zpûvy o brnûnském géniovi
V inscenacích uvádûn˘ch v unikátním prostoru Bi-
skupského dvora se pravidelnû vûnujeme v˘razn˘m
osobnostem moravské historie. Autorsk˘ t˘m Slo-
vák – ·otkovsk˘ – ·tûpán zavr‰í komedií se zpûvy
Mendel aneb Vzpoura hrá‰kÛ jakousi volnou, Ïán -
rovû rozrÛznûnou trilogii autorsk˘ch inscenací 
koncipovan˘ch pro tento prostor. Po v˘pravné le-
gendû se zpûvy Baron Trenck a ãinoherním baletu
Cyril a Metodûj pfiichází na fiadu pfiíbûh snad svû-
tovû nejproslulej‰ího BrÀana – zakladatele genetiky
Gregora Johanna Mendela, opata augustiniánského
klá‰tera na Starém Brnû. NepÛjde v‰ak o tradiãní
Ïivotopisné drama, ale o komediální zpûvohru s pÛ-

vodními písnûmi, v níÏ do Mendelova osudu vstu-
pují rozliãné brnûnské legendy (neboÈ vnímáme
Mendela jako brnûnsk˘ stfiedobod a erb Brna,
s jehoÏ osobou autofii spojují nejrÛznûj‰í brnûnské
m˘ty) a v níÏ se koneãnû dozvíme také to, co na
opatovy experimenty fiíká sám starobrnûnsk˘ hrách. 
ReÏie: Stanislav Slovák
Uvádíme: 21. – 26. ãervna, 5. – 7. ãervence 2015

Stanislav Slovák, Jan ·otkovsk˘, Petr ·tûpán,
Karel Cón:

BARON TRENCK
v˘pravná legenda se zpûvy

Vûhlasn˘ baron Trenck byl mimofiádnû sugestivní,
kontroverzní a rozporuplnou osobností – vzdûlan˘
intelektuál, schopn˘ váleãník a pfiitaÏliv˘ muÏ na
stranû jedné, pudov˘ násilník na stranû druhé. Jeho
Ïivotní pfiíbûh byl pln˘ bitev, násilí, neustálé koke-
térie se smrtí a zároveÀ mnoha romantick˘ch mi-
lostn˘ch avant˘r. Inscenace, která o nûm vypráví,
je rovnûÏ opulentní divadelní hostinou: v˘pravné
kost˘my, bojové scény, duchaplné konverzace i ko-
mentující vstupy jarmareãního pûvce, to v‰e ve spo-
jení s krásou historické architektury a volného nebe
nad námi.
PÛvodní historické drama pfiichází s látkou, která
se právû do prostor Biskupského dvora nanejv˘‰
hodí. Tûlo hrdiny na‰í inscenace, legendárního vo-
jevÛdce rakouské armády Franti‰ka Trencka, totiÏ
odpoãívá jen nûkolik desítek metrÛ od Biskup-
ského dvora, v kapucínské kryptû kostela Nalezení
svatého KfiíÏe. 
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Petr ·tûpán, Martin Havelka, Jakub Uliãník,
Hana Kováfiíková, Milan Nûmec, Michal Isteník,
Patrik Bofieck˘, Zdenûk Junák a dal‰í.
Uvádíme: 28. a 29. ãervna 2015 

14

Biskupský dvůr 2015
DIVADLO POD NOâNÍ OBLOHOU
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Alan J. Lerner, Frederick Loewe

MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
muzikál

Dnes jiÏ klasick˘ muzikálov˘ titul, kter˘ mûl pre-
miéru na Broadwayi v roce 1956, vypráví znám˘
pfiíbûh kvûtináfiky Lízy Doolittlové, která projde
promûnou v sebevûdomou mladou dámu… To, Ïe
Líza i její otec, popeláfi Alfréd Doolittle, mluví 
v originále anglick˘m dialektem cockney, inspiro-
valo autora úpravy a reÏiséra Stanislava Mo‰u k pfie-
vedení hry do brnûnského prostfiedí a k pouÏití
místního náfieãí, brnûnského hantecu. Tak se zro-
dila My Fair Lady s pfiívlastkem ze ZelÀáku, protoÏe
postava Lízy se pfiesunula z pÛvodní lond˘nské trÏ-
nice Covent Garden na brnûnsk˘ Zeln˘ trh. Nejde
totiÏ jen o jazykovou inovaci, ale i o posun do míst-
ních reálií. A tak postavy v úvodu nevychází z Krá-
lovské opery, ale z Reduty, kde nehráli Verdiho
Aidu, ale lidovou operetku Na t˘ louce zelen˘…
Díky vtipné úpravû a vynikajícím hlavním pfiedsta-
vitelÛm (v ãele s nûkolika nositeli Cen Thálie) sli-
buje inscenace, kterou doprovází osmiãlenn˘ Ïiv˘
orchestr za fiízení Karla Cóna, mimofiádn˘ diváck˘
záÏitek.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Radka Coufalová nebo Markéta Sedláãková,
Martin Havelka nebo Petr ·tûpán, Zdenûk Junák
nebo Ladislav Koláfi a dal‰í.
Uvádíme: 1. – 3. ãervence 2015

Karel Svoboda, Zdenûk Podskalsk˘, Jifií ·taidl,
Eduard Kreãmar

NOC NA KARL·TEJNù
legendární ãesk˘ muzikál
PÛvodní veselohra Jaroslava Vrchlického, podle
které pozdûji vznikl i slavn˘ film, mûla premiéru

v Národním divadle v roce 1884 a záhy se stala
velmi oblíbenou. Její vûhlas je‰tû zesílil po roce
1973, kdy Zdenûk Podskalsk˘ natoãil stejnojmen-
nou filmovou hudební komedii, která je jiÏ souãástí
zlatého fondu ãeské kinematografie. Nic nezáleÏí
na tom, Ïe zápletka, podle níÏ na Karl‰tejn nesmûly
vstoupit Ïeny, je pouhou legendou. Listina z roku
1357, která Vrchlického pravdûpodobnû inspiro-
vala, pouze uvádí: „Zakazujeme, aby ve vûÏi hradu
Karl‰tejna, v níÏ se nachází kaple, bylo dovoleno
komukoli s nûjakou Ïenou, byÈ by to byla i zákonitá
manÏelka, spáti nebo leÏeti.“ Jediné omezení se
tedy t˘kalo posvátné kaple Svatého KfiíÏe, jinak byl
hrad Ïenám pfiístupn˘. Oblíbené pfiíbûhy se ale ne-
musejí zakládat na pravdivém základû… Roman-
ticky zidealizovaná a úsmûvná historka ze Ïivota
otce vlasti se stala nesmrtelnou díky filmovému
zpracování s takov˘mi hereck˘mi osobnostmi, ja-
k˘mi byl Vlastimil Brodsk˘, Waldemar Matu‰ka,
Milo‰ Kopeck˘, Karel Höger, Jana Brejchová ãi Ja-
roslav Marvan, pro kterého byla role purkrabího
jeho poslední filmovou prací. Diváckou atraktiv-
nost zaruãují také dnes jiÏ zlidovûlé písnû s melo-
diemi Karla Svobody.     

ReÏie: Igor Ondfiíãek
Hrají:Hana Holi‰ová nebo Ivana VaÀková, Jaroslav
Matûjka, Luká‰ Janota, Jifií Mach, Zdenûk Bure‰,
Zdenûk Junák, Andrea Bfiezinová, Ale‰ Slanina 
a dal‰í.
Uvádíme: 9. – 12. ãervence 2015

Vstupenky lze zakoupit jiÏ nyní v pokladnách
Mûstského divadla Brno, Lidická 12, 602 00
Brno, nebo online na www.mdb.cz.
Hromadné objednávky pfiijímá komerãní oddû-
lení, tel.: 533 316 352, email: komercni@mdb.cz.
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Jifií Voskovec, Jan Werich, Jaroslav JeÏek:
TùÎKÁ BARBORA
Hry Jifiího Voskovce a Jana Wericha se mohou
zdát neoddûlitelnû spjaty s osobnostmi sv˘ch
autorÛ, na stranu druhou se uÏ dávno staly trva-
lou souãástí zlatého fondu ãeské dramatiky. TûÏká
Barboramezi v‰emi díly V+W vyniká brilantním
humorem obou autorÛ i zcela kouzeln˘m nadãa-
sov˘m poselstvím. Pfiíbûh je posazen do malého
holandského mûsteãka Eidamu, jehoÏ kon‰elstvo
je rozhádané, prolezlé korupcí, podvÛdky a in -
trikami, a kde místní uãitel, nejãestnûj‰í postava
hry, se tomu neumí postavit. Nakonec se v‰ak
tváfií v tváfi ohroÏení z mocné sousední zemû
Yberland a za vydatné pomoci dvou zbûhl˘ch
yberlandsk˘ch ÏoldnéfiÛ, ktefií se k nim pfiipojí,
eidam‰tí semknou a prokáÏí neãekanou vÛli
a soudrÏnost. Plejáda plastick˘ch komediálních
figur a figurek, povûstn˘ slovní humor V+W 
a nesmrtelné JeÏkovy hity jako Holduj tanci, po-
hybu, Vy nevíte, co je stfiedovûk nebo Sláva mu, on
je pa‰ák – i to jsou jedny z mnoha dÛvodÛ, proã
pfiivítat TûÏkou Barboru na jevi‰ti âinoherní
scény Mûstského divadla Brno. 
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají:Michal Isteník, Jifií Ressler, Zdenûk Junák,
Evelína Kachlífiová nebo Markéta Sedláãková, 
Patrik Bofieck˘, Lucie Zedníãková, Vojtûch Bla-
huta, Ladislav Koláfi, Jakub Uliãník a dal‰í. 

Martin Lingnau, Jurrian von Dongen, 
Koen van Dijk:
LET SNÒ LILI
Tfiináctiletá holãiãka Lili hledá své místo ve svûtû.
S rodiãi se neustále dohaduje o tom, co by mûla
a nemûla dûlat, rodiãe sami se spolu ãasto hádají
a vytváfiejí tak kolem sebe nepfiíjemnou atmo-
sféru. Dosud bylo pro Lili velkou radostí vyrábût
s babiãkou Knihu elfÛ, malovat do ní obrázky,
vym˘‰let pfiíbûhy. Kamarádi se jí ale vysmívají,
Ïe uÏ je na podobné fantazírování velká. KdyÏ se
tedy Lili na zaãátku na‰eho pfiíbûhu znovu ocitá
u babiãky, nechce uÏ její vyprávûní o Elfí fií‰i po -
slouchat. Jakmile Lili usne, zaãnou se ov‰em dít

podivné vûci… Z Elfí fií‰e pfiilétá Aloe, elf svût-
lu‰ka, a hledá svoji ztracenou sestfiiãku Amyru.
Ukazuje se, Ïe král elfÛ Oberon má velké starosti,
neboÈ dosud mírumilovn˘ trollí národ se pod ve-
dením urputného FÛriuse snaÏí elfy vystrnadit
z jejich území. Elfové pfiicházejí o svou magickou
sílu, která dokáÏe svût harmonizovat, neboÈ lidé
na nû pfiestávají vûfiit. Lili se tedy s babiãkou vy-
dává na cestu, na které je ãeká dobrodruÏn˘
pokus o záchranu Elfí fií‰e. Po cestû potkávají
trolla Nemotoruse, kter˘ touÏí b˘t elfem, do
cesty se jim postaví i popleten˘ FÛriusÛv ‰pion
Netop˘rus. Zaãne díky Lili v Elfí fií‰i znovu padat
kouzeln˘ prach? Podafií se Oberonovi a jeho Ïenû
Titanii znovu nastolit klid mezi elfy a trolly? 
A jak je to vlastnû s babiããinou minulostí? A stalo
se to v‰echno doopravdy, nebo to byl jen sen?
Napínav˘ pfiíbûh pln˘ zázraãn˘ch postav a pro-
stfiedí, kter˘ je protkán krásn˘mi písnûmi, je
urãen pro celou rodinu.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová nebo Jana Musilová,
Milan Nûmec nebo Igor Ondfiíãek, Katefiina
Marie Fialová nebo Natálie Grossová, Jana Gaz-
díková nebo Lenka Bartol‰icová, Jan Apolenáfi
nebo Luká‰ Vlãek, Luká‰ Janota nebo Jakub
Uliãník a dal‰í.

Anton Pavloviã âechov:
STR¯âEK VÁ≈A
Dûj se odehrává na zapadlém venkovském statku,
kam pfiijíÏdí penzionovan˘ profesor Serebrjakov
se svou mladou a krásnou Ïenou Jelenou. Na
statku hospodafií bratr profesorovy první Ïeny
Vojnickij – str˘ãek VáÀa, a SoÀa, Serebrjakova
dcera z prvního manÏelství. Náv‰tûva honorace 
z mûsta obrátí zabûhnut˘ chod hospodáfiství na-
ruby. Snídá se v poledne, obûdvá veãer. Îeny pijí,
zpívají a pláãou nad promarnûn˘mi moÏnostmi.
MuÏi pijí, zpívají a pláãou nad promarnûn˘mi
moÏnostmi je‰tû o poznání více. A úroda zatím
hnije. Serebrjakov b˘val VáÀov˘m idolem; ve vífie
v profesorovy schopnosti na nûho VáÀa dlouhá
léta ochotnû dfiel a zfiekl se vlastních ambicí. Teì
se v‰ak vyjeví, Ïe profesor je jen nadutá vûdecká
nula a egoistick˘ parazit. VáÀa uÏ nemá proã
Ïít… Inu, souboj vá‰ní, sebeklamÛ, rozbit˘ch

hraJeme
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Program květen

činoherní scéna hudební scéna

BiSkuPSký DvůR

Hudební scény
Mûstského divadla Brno

1.5. skleněný pokojpá 19.00 AB5

2.5. skleněný pokojso 19.00

3.5. skleněný pokojne 18.00

4.5. těžká barborapo 19.00 AB1

5.5. těžká barboraút 19.00 E2

6.5. těžká barborast 19.00 AB3

7.5. Jménočt 19.00 A4

8.5. Jménopá 19.00 E5

9.5. Jménoso 19.00 AB6

10.5. donaha!ne 18.00

11.5. donaha!po 19.00

12.5. Jménoút 19.00 C2

13.5. Jménost 19.00

14.5. Jménočt 19.00 C4

15.5. Jménopá 19.00 C5

17.5. Jménone 18.00

18.5. dvojitá rezervacepo 19.00 A2015

19.5. strýček váňaút 19.00 R2015

20.5. strýček váňast 19.00 Z2015

21.5. Podivný případ se psemčt 18.00

22.5. Podivný případ se psempá 19.00

23.5. Podivný případ se psemso 19.00

24.5. těžká barborane 18.00

25.5. těžká barborapo 19.00

26.5. těžká barboraút 18.00

27.5. skleněný pokojst 18  .00

30.5. skleněný pokojso 19.00

31.5. skleněný pokojne 19.00

1.5. let snů lilipá 14.00

1.5. let snů lilipá 18.00

2.5. let snů liliso 14.00

2.5. let snů liliso 18.00

3.5. let snů liline 14.00

3.5. let snů liline 18.00

15.5. ostrov pokladůpá 14.00

15.5. ostrov pokladůpá 19.00 A5/AB5

16.5. ostrov pokladůso 19.00 P

17.5. ostrov pokladůne 19.00 D/E7

18.5. ostrov pokladůpo 19.00 A1/AB1

19.5. ostrov pokladůút 19.00 A2/AB2

20.5. ostrov pokladůst 19.00 A3/AB3

21.5. ostrov pokladůčt 19.00 A4/AB4

22.5. ostrov pokladůpá 18.00

23.5. ostrov pokladůso 14.00

23.5. ostrov pokladůso 19.00 A6/AB6

24.5. ostrov pokladůne 18.00

25.5. ostrov pokladůpo 18.00 SP

26.5. ostrov pokladůút 19.00 C2/E2

27.5. ostrov pokladůst 18.00

28.5. ostrov pokladůčt 19.00 C4

29.5. ostrov pokladůpá 19.00 C5/E5

30.5. ostrov pokladůso 18.00

31.5. ostrov pokladůne 14.00

31.5. ostrov pokladůne 18.00

Let snÛ LILI

Str˘ãek VáÀa
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Program červen, červenec

činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA DivADElní kluB DERniéRAhoSTování

Hudební scény
Mûstského divadla Brno

1.6. skleněný pokojpo 18.00

2.6. skleněný pokojút 19.00 E2

3.6. skleněný pokojst 19.00 A3

4.6. skleněný pokojčt 19.00 AB4

5.6. Princ homburskýpá 19.00 A5

7.6. donaha!ne 18.00

8.6. donaha!po 19.00

9.6. těžká barboraút 19.00 AB2

10.6. těžká barborast 18.00 SP

11.6. dvojitá rezervacečt 19.00 M2015

12.6. dvojitá rezervacepá 19.00 X2015

13.6. dvojitá rezervaceso 19.00 T2015

14.6. dvojitá rezervacene 19.00

15.6. dvojitá rezervacepo 19.00

16.6. Jménoút 19.00 A2

16.6. riverside driveút 22.00

17.6. Jménost 19.00 AB3

17.6. riverside drivest 22.00

18.6. Jménočt 19.00

19.6. Jezinky a bezinkypá 19.00

20.6. Jezinky a bezinkyso 19.00

22.6. Jezinky a bezinkypo 19.00

24.6. Jménost 19.00

25.6. Jménočt 19.00

26.6. Jménopá 19.00 AB5

2.6. duchút 19.00

3.6. duchst 19.00

4.6. duchčt 18.00

5.6. duchpá 19.00

7.6. duchne 18.00

8.6. duchpo 19.00

16.6. benátský kupecút 18.00

17.6. benátský kupecst 18.00

22.6. Johnny bluepo 19.00

23.6. Johnny blueút 19.00

21.6. mendel aneb vzpoura hráškůne 20.30

22.6. mendel aneb vzpoura hráškůpo 20.30

23.6. mendel aneb vzpoura hráškůút 20.30

24.6. mendel aneb vzpoura hráškůst 20.30

25.6. mendel aneb vzpoura hráškůčt 20.30

26.6. mendel aneb vzpoura hráškůpá 20.30

28.6. baron trenckne 20.30

29.6. baron trenckpo 20.30

1.7. my Fair lady (ze zelňáku)st 20.30

2.7. my Fair lady (ze zelňáku)čt 20.30

3.7. my Fair lady (ze zelňáku)pá 20.30

5.7. mendel aneb vzpoura hráškůne 20.30

6.7. mendel aneb vzpoura hráškůpo 20.30

7.7. mendel aneb vzpoura hráškůút 20.30

9.7. noc na karlštejněčt 20.30

10.7. noc na karlštejněpá 20.30

11.7. noc na karlštejněso 20.30

12.7. noc na karlštejněne 20.30

biskupský dvůr

Dvojitá rezervace
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iluzí, nenaplnûn˘ch nadûjí a neopûtovan˘ch
lásek: nadmíru pÛsobiv˘ nadãasov˘ obraz zpÛ-
sobu Ïivota druhu homo sapiens. Hru plnou hu-
moru a smutku napsal doktor âechov pfied sto
dvaceti roky, ale to ãechovovské trápení, trapnosti
a smû‰nosti nám nejsou vÛbec vzdálené…
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Viktor Skála, Petr ·tûpán, Zdenûk Junák,
Ivana VaÀková, Lenka Janíková nebo Svetlana Ja-
notová, Jan Mazák, Miroslava Koláfiová, Eva Je-
línková, Patrik Bofieck˘ a Jaroslav Zádûra. 

Heinrich von Kleist:
PRINC HOMBURSK¯
Z her nejvût‰ího dramatika nûmeckého roman-
tismu Heinricha Kleista se na ãesk˘ch jevi‰tích
nejãastûji hraje komedie Rozbit˘ dÏbán, v Nû-
mecku samém v‰ak za Kleistovo vrcholné dílo
platí romantické drama Princ Hombursk˘. Vy-
práví pfiíbûh mladého váleãného hrdiny, snílka,
kter˘ je zamilován do kurfifitovy dcery Natálie, 
a kurfifit sám jejich lásce pfieje. Jejich naprosté
‰tûstí v‰ak ve chvíli pomine, kdyÏ princ snící o
Natálii pfieslechne pfii váleãné poradû nejvy‰‰í
rozkaz a pfii bitvû vede svÛj oddíl do zakázaného
útoku. Sice uspûje, za neuposlechnutí rozkazu je
v‰ak odsouzen k smrti. Mezní situace vede prince 
k zásadnímu pfiehodnocení v‰eho, v co doposud
vûfiil a co uznával. Váleãná událost se promûÀuje
ve velké drama o lásce, cti a spravedlnosti. Pro
tuto inscenaci pfiipravil zcela nov˘ pfieklad Václav
Cejpek. 
ReÏie:Mikolá‰ Tyc
Hrají: Luká‰ Janota, Viktor Skála, Eli‰ka Skálová,
Lenka Janíková, Jaroslav Matûjka, Jan Mazák,
Zdenûk Junák, Jifií Mach a dal‰í. 

Joseph Kesselring:
JEZINKY A BEZINKY
Byl to Jan Werich, kter˘ tuto hru vidûl na Broad-
wayi a kter˘ ji nechal pfieloÏit a uvést v âechách
v roce 1958. DÛvodem jeho nad‰ení byl fakt, Ïe
se na divadle je‰tû nikdy pfiedtím tolik nesmál…!
Tedy právû jemu jsme dnes vdûãni za to, Ïe se
mÛÏeme i my bavit jednou z nejslavnûj‰ích de-
tektivních komedií svûtové dramatiky, jejíÏ dûj se
odehrává v milém a pohodlném domû, z jehoÏ
stûn d˘chá spí‰ atmosféra viktoriánské Anglie neÏ

newyorsk˘ Brooklyn padesát˘ch let. Dvû star‰í
elegantní dámy, sestry Abby a Marta Brewste-
rovy, pfiíjemné a pohostinné sleãny, zvou po-
dobnû staré pány na bezinkové víno… V této
rajské pohodû se v‰ak dûjí vûci nadmíru pode-
zfielé! A tak, kdyÏ tety nav‰tíví jejich synovec
Mortimer, nestaãí se divit… 
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Zdena Herfortová, Jana Gazdíková, Mar-
tin Havelka, Petr ·tûpán, Jaroslav Matûjka, Eve-
lína Kachlífiová, Vojtûch Blahuta, Zdenûk Bure‰,
Michal Isteník a dal‰í. 

Stanislav Mo‰a, Ralph Siegel:
JOHNNY BLUE
Nov˘ pÛvodní muzikál Johnny Blue je inspiro-
van˘ faustovsk˘m tématem. Johnny Blue je slep˘
pouliãní zpûvák, kterého ìábel, zde v podobû
Ïeny Satany, svede na svou cestu. V˘mûnou za
nûco tak nehmatatelného a nejistého jako je du‰e,
nabídne Satana Johnnymu dar vidûní. Dokud
Johnny zpívá na ulici, vede spokojen˘ Ïivot, má
vedle sebe svou milovanou Marii, a tak se zdá, Ïe
mu nic nechybí. Pak se ov‰em objeví pfiítel z dût-
ství Fred, kter˘ jej pfiesvûdãí, Ïe se stane jeho ma-
naÏerem a dostane ho do velkého ‰oubyznysu.
Johnny má totiÏ vzácn˘ talent, na nûmÏ se mÛÏe
pfiiÏivit i spousta okolních rádoby pfiátel. Johnny
v nabl˘skaném pozlátkovém svûtû pomalu ztrácí
svou pÛvodní tváfi, vzdaluje se milované Marii 
a ãím vût‰í je jeho sláva, tím osamûlej‰ím se stává.
S pfiíchodem Satany se situace je‰tû pfiiostfiuje,
aãkoliv Johnny koneãnû uvidí svût kolem sebe,
svoji du‰i zcela ztrácí. Na‰tûstí je tu je‰tû Marie,
která na starou lásku nezapomíná a stojí jí za to
o ni, respektive o nûj, bojovat i se samotn˘m pek -
lem… Vedle nového, aktuálního pojetí známého
pfiíbûhu nabízí muzikál hudbu slavného a zku‰e-
ného nûmeckého producenta a autora Ralpha
Sie gela, jehoÏ písnû pro rÛzné interprety nûkoli-
krát vyhrály mezinárodní soutûÏ Eurovize. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek, Lucie Ber-
gerová nebo Hana Holi‰ová nebo Svetlana Jano-
tová, Andrea Bfiezinová nebo Radka Coufalová,
Alan Novotn˘ nebo Ale‰ Slanina a dal‰í.

20
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čert tě vem

lucie bergerová
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Lucie Bergerová je pro mnohé diváky Mûstského
divadla Brno vcelku neznámá hereãka. Není divu.
Jako dosavadní v˘znamná ãlenka souboru Tû‰ín-
ského divadla se vûnovala práci pfiedev‰ím na do-
movské scénû, popfiípadû zájezdÛm s matefisk˘m
divadlem po celé republice. Ov‰em, kdo se v di-
vadelním svûtû jen trochu vyzná nebo kdo ji uÏ
také vidûl v muzikálu Johnny Blue, pfii zaslechnutí
jejího jména zcela jistû zpozorní. Lucie totiÏ „vy-
pálila rybník“ mnohem slavnûj‰ím kolegyním 
a za svou roli muzikálové Báthoryãky, vytvofienou
v roce 2013, si loni odnesla Cenu Thálie.
Na‰e první setkání pfied ãasem v kavárnû vedle
vchodu na âinoherní scénu bylo ponûkud hek-
tické. Drobná energická Ïena s pevn˘m stiskem
ruky, která kolem sebe alespoÀ v tu chvíli ‰ífiila
zjevnû pozitivní energii, totiÏ uvízla v jedné z po-
ãetn˘ch kolon na trase mezi Havífiovem, kde dosud
Ïije i s rodinou, a Brnem. Oãividnû ji to v‰ak ne-
rozházelo a odevzdanû poznamenala, Ïe takové ces-
tování bude muset je‰tû nûjak˘ ãas vydrÏet. 
„UÏ ani nepoãítám, kolikrát jsem tu cestu na zkou-
‰ky muzikálu Johnny Blue absolvovala. Je to dvû stû
kilometrÛ po ne zrovna pfiíjemné trase. Ov‰em
mûla jsem a mám je‰tû fiadu závazkÛ na domácí
scénû, které musím splnit, a teprve pak mohu po-
m˘‰let na stûhování, které smûfiuji zhruba na srpen.

V praxi to fungovalo tak, Ïe ráno jsem v sedm vy-
razila, abych byla do desíti v Brnû na zkou‰ce, po
ní sedla do auta a jela zpátky do Tû‰ína, abych se
mohla pfiipravit na pfiedstavení, které hraju tam.
KdyÏ se zadafiilo, byla jsem na cestû i pÛl dne,“
smûje se hereãka, která vystupuje vedle Hany Ho-
li‰ové a Svetlany Janotové jako Marie, tedy John-
nyho Ïivotní láska. A od pfií‰tí sezóny bude v Brnû
doma, jelikoÏ od srpna nastoupí do angaÏmá Mûst-
ského divadla Brno. S pfiítelem a dvûma dcerami ve
vûku ãtyfi a jedenácti let se chtûjí pfiestûhovat je‰tû
pfied zaãátkem nového ‰kolního roku.
Jak ãasto hostujete a jak jste se vlastnû k roli v mu-
zikálu Johnny Blue dostala?
Je to paradoxní, ale za osm sezón, které jsem uÏ
v Tû‰ínském divadle proÏila, jsem neabsolvovala
je‰tû nikdy Ïádné hostování. Nemûla jsem k tomu
vlastnû nikdy ani Ïádné choutky. AÏ nyní jsem se
odhodlala jít na konkurz, ne v‰ak na roli, ale na
moÏnou budoucí spolupráci, která mne zaujala, 
a ona se z toho vyklubala naprosto zásadní osudová
zmûna v mém Ïivotû. Dokonce ji pociÈuji (pokud
vynechám fakt, Ïe jsem maminkou bájeãn˘ch dvou
dcer) jako tu vÛbec nejvût‰í zmûnu, která mû dosud
potkala, profesní i osobní.
Sama fiíkáte, Ïe jste patriot. Jak vstfiebalo zmûny
va‰e divadelní i rodinné okolí?

S Du‰anem Vitázkem 
v muzikálu Johnny Blue,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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Moji rodinu jsem pfiesvûdãila, Ïe toto nárazové 
a nároãné období potrvá jen par t˘dnÛ, snad dva
mûsíce, do premiéry Johnny Blue, a pak se v‰e vrátí
do zajet˘ch kolejí. Netu‰ila jsem, Ïe tomu tak ne-
bude a Ïe se zaãíná psát na‰e nová budoucnost. Vel-
kou oporou jsou mi nyní babiãky i partner, kter˘
je manaÏer nûkolika hudebních klubÛ, DJ a také
dlouholet˘ herec ochotnického souboru, takÏe tro-
‰ku moji práci chápe, a za ty roky, co se mnou Ïije,
si uÏ na divadelní svût snad zvykl. HÛfi to samo-
zfiejmû sná‰í rodina, pfiátelé, ale i kolegové v di-
vadle. Jsme jedna skvûlá parta a pfiípadn˘ odchod
kaÏdého z nás je velkou ztrátou. ZároveÀ si v‰ak
úspûch upfiímnû pfiejeme. Divadlo moje rozhod-
nutí rozhodnû nepovaÏuje za zradu. V Tû‰ínském
divadle to uÏ chodí tak, Ïe se s tím jaksi poãítá.
Mlad˘m hercÛm se dostane ve‰keré podpory 
a spousta pfiíleÏitostí získat zku‰enosti, jak se fiíká

„vyhrát se“, a pokud se jim naskytne dobrá pfiíleÏi-
tost, odejdou. Já uÏ se sice nepoãítám mezi mladé
herce a ta pfiíleÏitost pfii‰la ponûkud pozdûji, ale pfii-
‰la. Tak jsem se jí chopila.
Bylo to spontánní nebo del‰í rozhodování o tak zá-
vaÏném Ïivotním kroku?
No, ono to bylo v‰echno trochu sloÏitûj‰í. Já se totiÏ
pÛvodnû vÛbec neucházela o roli v muzikálu Johnny
Blue. Nedokázala jsem si pfiedstavit skloubení s pre-
miérami v Tû‰ínû. Ten konkurz, o kterém mi fiekla
kamarádka, nebyl ale jen na obsazení rolí, ale i na
pfiípadnou dal‰í spolupráci s touto scénou. A pfiede-
v‰ím kvÛli tomu jsem tedy do Brna pfiijela. MoÏná,
Ïe zapÛsobilo, Ïe jsem v profesním Ïivotopise
uvedla, Ïe jsem drÏitelkou Thálie. Nevím. V kaÏ-
dém pfiípadû, kdyÏ mi pak zavolali pro mne tu zcela
neãekanou zprávu, Ïe jsem dostala roli v muzikálu
a zároveÀ mi nabídli angaÏmá, se mÛj Ïivot
opravdu zcela zmûnil. A kdyÏ zasedla rodinná rada
a museli souhlasit v‰ichni, já byla rozhodnutá oka-
mÏitû. Pocit ‰tûstí zatím trochu zastiÀuje uvûdomo-
vání si ‰íleného mnoÏství problémÛ a starostí, ale
vûfiím, Ïe v‰echny brzy pominou a budeme tady
v‰ichni ‰Èastní. Jednou ze zásadních zmûn bude ur-
ãitû i Ïivotní prostfiedí s mnohem ãistûj‰ím ovzdu-
‰ím, neÏ tím, které d˘cháme na severu Moravy. 
KdyÏ jste se zmínila, Ïe je pro vás Johnny Blue osu-
dov˘m muzikálem, jak jste to myslela? VÏdyÈ je to
pfiece zcela nov˘ autorsk˘ kus, kter˘ se teprve svûtu
pfiedstavuje.
KdyÏ jsem pfied lety studovala konzervatofi, hlásila
jsem se v Brnû na pfiijímaãky na JAMU. 
A uÏ tehdy se mnû mûsto tak líbilo, Ïe jsem si vy-
snila, Ïe jednou v Brnû budu Ïít. Pak – jak uÏ to
nûkdy b˘vá – se ale zmûnily moje priority, z JAMU
nebylo nic, rozhodla jsem se mít rodinu a zÛstala
jsem doma na severní Moravû. Ale po celou dobu
mi bylo jasné, Ïe pro muzikálového herce je nejvy‰‰í
profesní metou muzikálová scéna Mûstského di-
vadla v Brnû. Stejnû jako je pro ãinoherního herce
napfiíklad âinoherní klub v Praze. Pro mne to byl
vlastnû jen sen, ale ten se teì nûjak˘m záhadn˘m
zpÛsobem zaãíná plnit a já se nestaãím divit. A po-
mohl mnû k tomu vlastnû i nov˘ muzikál. Proto uÏ
pro mû vÏdy zÛstane osudov˘m. 
Jak vás v Brnû pfiijali? A jak se vám zde pracuje?
Jednoznaãnû skvûle. Já vím, Ïe jsme herci a Ïe to
mÛÏe b˘t i do jisté míry pfietváfika, ale já Ïádnou
necítím. A koneckoncÛ ne‰la jsem zase tak úplnû
mezi cizí lidi. Mám tady i pár znám˘ch z ostravské
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konzervatofie – Haniãku Kováfiíkovou nebo Kubu
Przebindu, kter˘ se mû ujal aÏ otcovsky. Pak tady
mám svého kolegu Radka Novotného z první in-
scenace v âeském Tû‰ínû, kde jsme oba vystupovali
v muzikálu Romeo a Julie v hlavních rolích. Není
to tedy vÛbec cizí prostfiedí a i ostatní jsou velmi
milí, fajn i ochotní. A kdyÏ je to zapotfiebí, kdyÏ
tady napfiíklad je‰tû nûkdy poletuju jako spla‰ená
moucha, snaÏí se mi pomáhat. Jsem fascinována
technick˘mi moÏnostmi divadla. Práce zde má
rychlé tempo a funguje to jen díky tomu, Ïe
v‰echny sloÏky pracují na tisíc procent. A i díky
tomu si tato scéna vydobyla pozornost, renomé 
a pevné postavení v divadelním svûtû. Profesionalita
je naprosto úÏasná a hroznû mû to baví pozorovat
a b˘t toho i úãastníkem. Ostatnû okamÏitû mû do
toho procesu zapojili, dal‰í roli jsem dostala v Os-
trovû pokladÛ v reÏii Stanislava Slováka.

A kdo vám pfiijede na brnûnská pfiedstavení zatle-
skat?
Do poslední chvíle jsem netu‰ila, kterou premiéru
a zda vÛbec budu hrát. Nakonec mé pozvání pfiijali
fieditel Tû‰ínského divadla Karol Suszka 
a mÛj ‰éf Miloslav âíÏek. První premiéry Johnny
Blue jsem se nemohla zúãastnit, protoÏe jsem mu-
sela, jak velí tradice, Cenu Thálie pfiedat nové nosi-
telce v Praze v Národním divadle. Ov‰em urãitû se
za mnou pfiijedou podívat rodiãe, ktefií sice s divad-
lem nemûli nikdy nic spoleãného, ale byli to právû
oni, kdo mû od dûtství podporovali v mém hudeb-
ním vzdûlávání i celé dosavadní kariéfie ze v‰ech nej-
více. A ty do Brna na pfiedstavení, ve kterém budu
úãinkovat, dostanu, i kdybych pro nû mûla zafiídit
soukromé letadlo (smích).

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

Dne 6. kvûtna oslaví v kruhu ro-
diny, pfiátel a kolegÛ své v˘znamné
Ïivotní jubileum Ing. Lubomír
Spáãil, ekonomick˘ námûstek na-
‰eho divadla. Do divadla nastoupil
hned na tuto pozici 1. bfiezna roku
1993! Pomohl od základÛ zbudo-
vat skvûle fungující umûleckou
instituci tak, jak ji dnes znají diváci
v celé Evropû. Zásadním zpÛsobem
se podílel na v˘stavbû Hudební
scény na‰eho divadla i na v‰ech dal-
‰ích investiãních aktivitách MdB.
Sv˘mi pozitivními a specifick˘mi
Ïivotními postoji a názory cel˘
Ïivot kolem sebe vytváfií radostnou
atmosféru, které je v na‰í profesi
vÏdy tolik zapotfiebí.

ToÏ, Lubo‰u: 
„Nazdraví!!! 

Dûkujeme a blahopfiejeme!!!“

Jubileum

lubomír sPáčil
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JOHNNY BLUE: 
SLEP¯ ZPùVÁK SE STAL V BRNù 
NOVOU MUZIKÁLOVOU 
POSTAVOU
¤editel divadla, libretista a reÏisér Stanislav Mo‰a
rozhodnû nepatfií k bûÏn˘m kum‰t˘fiÛm. Rok pfied
svou ‰edesátkou má na svûdomí více neÏ sto padesát
reÏií u nás i v zahraniãní, je autorem nûkolika pÛ-
vodních muzikálÛ, je textafiem písní, kdyby byl
je‰tû astrologem a astronautem, tak je to uÏ muÏ ze
svûta fantazie. Ne, ale teì váÏnû. Mo‰a je ãlovûk ne-
smírnû pracovit˘ a zvládá toho najednou víc neÏ
hodnû. DÛkazem je i bfieznová premiéra muzikálu
Johnny Blue. ReÏisér své divadlo a protagonisty zná,
a tak mohl libreto a texty „u‰ít“ pfiímo na tûlo jed-
notliv˘m interpretÛm. A protoÏe má v divadle kva-
litní herce a souãasnû dobré zpûváky, dokonce 
i aktivní muzikanty, mûl samozfiejmû z ãeho vybí-
rat. V tom je také klíã ke kvalitû v˘sledného tvaru
muzikálu.
Spoluautorem díla je velmi znám˘ nûmeck˘ hu-
dební skladatel a textafi Ralph Siegel jr. Junior
proto, Ïe také jeho otec (1911–1972) byl v˘znam-
n˘m nûmeck˘m hudebním skladatelem. Ov‰em
syn se stává slavnûj‰ím neÏ otec. Je autorem stovek
písní pro nûmecké i zahraniãní interprety. Nahrál
skladby tfieba i s Karlem Gottem a je autorem nû-
kolika písní, které zaznûly v soutûÏích Eurovize.
Mnohé se zpívají uÏ desítky let, takÏe je autor v nû-
mecky mluvících zemích neménû slavn˘, jako u nás
tfieba Karel Svoboda. Stanislav Mo‰a se dal dohro-
mady s tímto veleslavn˘m skladatelem, vybral 
z jeho písní mnohé také u nás známé a vytvofiil li-
breto o slepém zpûvákovi, jenÏ vymûní svÛj zrak za
du‰i, kterou zaprodá peklu. Dívka, která se pfiedtím
o slepce starala, ov‰em vybojuje jeho du‰i zpût, 
a tak, jak to má v romantickém muzikálu b˘t, láska
zvítûzí i nad ìáblem. 
Pod hudební nastudování a pod aranÏmá muzikálu
se podepsal Karel Cón, orchestr pak pod jeho tak-
tovkou znûl bravurnû. DÛleÏitou roli v inscenaci
hrály svûtelné efekty, které jsme vidûli ze tfií stran
scény, i na stropû. S projekcí a animacemi ãaroval
Petr Hlou‰ek, svûtelnou reÏii mûl na starosti David
Kachlífi. Na scénû se vlastnû niãím jin˘m neãaro-
valo, jenom svûtly.

VraÈme se v‰ak k umûleck˘m v˘konÛm. Na Hu-
dební scénû MdB je bûÏné, Ïe je reÏisér schopen po-
stavit dvû rovnocenné alternace. UÏ jenom titulní
role, na které celá inscenace stojí a padá, by byla 
v mnoha divadlech nemoÏná. Slep˘ zpûvák pfiímo
pfied diváky (Ïádn˘ playback) hraje na kytaru, na
foukací harmoniku a zpívá. Prostû profesionální
country muzikant. Na pfiedpremiéfie jím byl Du‰an
Vitázek, herec neuvûfiitelnû ‰irokého rejstfiíku. Vím
v‰ak, Ïe stejnû to umí i jeho alternant Jifií Mach.
TotéÏ platí o postavû milující Marie, kterou zahrála
i nádhernû zazpívala Svetlana Janotová. Umím si
také pfiedstavit, Ïe ji stejnû kvalitnû alternuje Hana
Holi‰ová. Ov‰em v bulletinu se objevuje je‰tû jedno
jméno, Lucie Bergerová, pÛvodnû z Tû‰ínského di-
vadla (loÀská laureátka Ceny Thálie), a na tu se asi
stojí za to podívat, jde o její první velkou roli 

v Brnû. V˘znamnou hereckou kreací na sebe upo-
zornil Ale‰ Slanina v postavû Mrchy Freda. Jeho
smysl pro komediálnost a jeho v˘bu‰né herectví
bylo skuteãnou diváckou lahÛdkou. Ov‰em alter-
nuje ho Alan Novotn˘, kter˘ se ukázal také jako
v˘born˘ komediant tfieba v Charleyovû tetû. Snad
je‰tû stojí za to pfiipomenout postavu Satana, ãi Sa-
tanky, kterou hrála Radka Coufalová. Kost˘m,
svûtla a její hroziv˘ hlas pÛsobily opravdu mysticky.

naPsali o nás 
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Alternuje ji Andrea Bfiezinová, která své umûní uká-
zala napfiíklad v roli Glórie v muzikálu Flashdance.
Dal‰í postavy uÏ nejsou dûjovû tak dÛleÏité, v‰ichni
na scénû hrají v‰echno, protoÏe jde o skuteãnû v˘-
pravn˘ muzikál. Ten vdûãí za svou pestrost nejen
scénick˘m efektÛm, ale také kost˘mÛm Andrey
Kuãerové. Opomenout nemÛÏeme ani bezvadnou
taneãní prÛpravu v‰ech protagonistÛ a nápaditou
choreografii s mnoha nov˘mi prvky, obraty, gesty,
s umnou mizanscénou Hany Kratochvilové.
Hudební scéna získala v novém titulu hru plnou
znám˘ch i ménû znám˘ch písní nûmeckého hitma-
kera Ralpha Siegela, s libretem a texty Stanislava
Mo‰i. Závûreãn˘ potlesk vestoje naznaãil, Ïe pÛjde
o muzikál divácky vdûãn˘ a oblíben˘.

Peter Stoliãn˘, www.musical-opereta.cz, 
31. 3. 2015

JOHNNY BLUE SE PODA¤IL
„Ty písniãky jsou skvûlé a bylo by ‰koda je nevy-
uÏít,“ obhajoval Stanislav Mo‰a coby autor a reÏisér
svÛj projekt na recyklaci vybran˘ch písní nûmec-
kého hitmakera Ralpha Siegela, kter˘ jich doposud
za tfiicet let své kariéry napsal na dva tisíce. A pan
Mo‰a mûl pravdu. V˘bûr písní se mu zdafiil na v˘-
teãnou, písnû Ïijí s dûjem, zdafiile je znovu otextoval
a zabudoval do vtipného pfiíbûhu, stvofieného pro
typick˘ úspû‰n˘ muzikál. Vtipného doslovnû, na -
smûjete se. Pak zapojil realizaãní t˘m Mûstského di-
vadla Brno, kter˘ nikdy nezklame, a publikum se
mohlo utleskat.
Druhou nejdÛleÏitûj‰í prací (po té autorské) jsou
hudební aranÏe. Tûch se ujal Karel Cón a mûl dosti
práce písnû aranÏérsky spojit do jednolitého celku,
neboÈ v˘bûr zahrnoval ‰iroké ãasové období. Pano-
valy jisté obavy, co aranÏím fiekne Ralph Siegel,
znám˘ perfekcionista, ale ten byl uÏ pfii schvalování
nav˘sost spokojen˘ a pfii premiéfie záfiil nad‰ením
a pánÛm Mo‰ovi a Cónovi velice dûkoval. BodejÈ
by ne za tak kvalitní práci. Písnû v tomto muzikálu
dûlají vût‰inu úspûchu, ale ne v‰echen. Petru Hlou-
‰kovi se povedla scéna evokující pódium pfii ven-
kovních koncertech rockové hudby. Na její boãní
plátûné stûny jsou promítány zábûry míst, kde se
dûj odehrává. A zábûry to nejsou statické, napfiíklad
pfii tûch z Moskvy po ulicích jezdí automobily.
Kost˘my Andrey Kuãerové jsou, jak to fiíci, muzi-
kálové. Krátké suk˘nky i baloÀáky, vyz˘vavé kos-
t˘my taneãnic, pánové v klasice. Vyãnívá obleãení
Mrchy Freda, Johnnyho manaÏera, s krásnû pfie-

písknutou zbohatlickou man˘rou. A ov‰em ìáblice
Satana – s vysokou korunou na hlavû, v ãerném
dlouhém koÏeném plá‰ti, na vysok˘ch ãern˘ch ko-
Ïen˘ch botách a s kratink˘mi rud˘mi koÏen˘mi
‰ortkami. Zklamu vás, pánové, nejsou kÛÏe na kÛÏi,
aÏ taková Satana zase není. Ale je stále doprovázena
subíkem, také v ãerném koÏeném ohozu.
Jak uÏ jsem naznaãil, pfiíbûh je typicky muzikálov˘.
Jak˘ jin˘ by také mûl b˘t? Potuln˘ slep˘ muzikant
Johnny, vybírající penízky od kolemjdoucích do fu-
trálu kytary, potká svého pfiítele z mládí Mrchu
Freda, kter˘ jej dostane na v˘sluní. Úspûchem opo-
jen˘ Johnny zapudí svou dívku Marii, která mu
pfiedtím byla víc neÏ dobrou partnerkou, a uÏívá si.
Pfii vrcholícím úspûchu pfiichází Satana, vyplatí
Freda a Johnnymu nabídne zrak za du‰i. Johnny
souhlasí s podmínkou, Ïe za mûsíc smlouvu buì
potvrdí, nebo odmítne. UÏívání vesele pokraãuje 
a stíhaãka Marie je stále v závûsu, stále marnû.
„Pfiece se ho jen tak nevzdám,“ umiÀuje se. JenÏe
po mûsíci se v‰echno zvrtne. Johnny odmítá pokra-
ãovat v uÏívání a radûji volí návrat do chudoby 
a slepoty, návrat k Marii, pfiestoÏe mu Satana sli-
buje cel˘ svût u nohou.
Samozfiejmû, autor Mo‰a ctí nepsan˘ úzus muziká-
lového pfiíbûhu, i kdyÏ realita by byla pfiesnû
opaãná. Kdo by také odolal, Ïe? VÏdyÈ „‰tûstí je tak
krásná, pfiepychová vûc, ale prachy, PRACHY,
PRACHY…“ Ov‰em na druhou stranu, zase reál -
nû, kdyby Satany za ty svoje prachy chtûly jenom
na‰i du‰i, byl by to dobr˘ k‰eft. JenÏe ony chtûjí
mnohem, mnohem víc, stále VÍC a VÍC…

Vratislav Mlãoch, www.babocka.vram.cz, 
30. 3. 2015

JOHNNY BLUE JE P¤EHLÍDKOU PÍSNÍ 
NùMECKÉHO HITMAKERA
V dramaturgickém plánu leto‰ní sezóny pÛvodnû
Mûstské divadlo Brno avizovalo nûmeck˘ muzikál
Prodan˘ smích. Nakonec se letos na jevi‰tû dostal
jin˘ kus s faustovsk˘m námûtem – svûtovou
premié ru si v Brnû odbyl muzikál zdej‰ího fieditele
Stanislava Mo‰i – Johnny Blue.
Mo‰a byl osloven berlínskou agenturou Gallissas,
aby napsal hru s písnûmi známého nûmeckého hit-
makera Ralpha Siegela, jehoÏ písnû patfií k pravi-
deln˘m úãastníkÛm soutûÏe o eurosong. Vznikl tak
klasick˘ hitmuzikál ve stylu tfieba v souãasnosti po-
pulárního titulu Mamma Mia!. Léty provûfiené
písnû nûmeckého skladatele se staly základem Mo-
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‰ova pfiíbûhu o lidské du‰i a poku‰eních, kter˘m
musí ãlovûk neustále odolávat.
Hlavním hrdinou je slep˘ zpûvák Johnny Blue,
kter˘ se pod vlivem svého ziskuchtivého kamaráda
z dûtství stane mediální hvûzdou. Johnny vyhraje
pûveckou soutûÏ v Moskvû a k˘vne na nabídku Sa-
tany, která mu zapÛjãí dar zraku. Chce za nûj ale
Johnnyho du‰i, zpûvák se musí do mûsíce rozhod-
nout, zda tuto transakci akceptuje, jinak o zrak opût
pfiijde. Pod dojmem úspûchu a nového vidûní svûta
Johnny propadá kouzlu snadného Ïivota plného
pozlátka a odvrací se od své dlouholeté lásky Marie.
Vystavût muzikál na existujících písních má zfie-
telné v˘hody. V˘hodou nepochybnû je, Ïe kaÏdá
píseÀ v novém brnûnském muzikálu obstojí jako
samostatn˘ rádiov˘ hit. Písnû jsou melodické, po -
sluchaãsky vdûãné a nûkter˘ch melodií se divák ne-
zbaví je‰tû dlouho po náv‰tûvû divadla. Velmi
poveden˘ pfieklad Stanislava Mo‰i navíc zajistil
zpûvné a zapamatovatelné refrény.
Siegel je autorem pfiedev‰ím klasick˘ch popov˘ch
melodií, nûkdy s náznaky disca (Párty) ãi country
(Smûním léto, ale i titulní Johnny Blue). Brnûn‰tí in-
terpreti jsou obvykle stavûni pfied vût‰í hudební
v˘zvy, takÏe nepfiekvapí, Ïe jsou ve zpûvu takfika
bezchybní. Hudební sloÏka funguje dobfie, velkou
zásluhu na tom má pfiedev‰ím kompletnû nová in-
strumentace Karla Cóna. Ten musel do stylové jed-
noty upravit zhruba tfii desítky písní, z nichÏ 
u nûkter˘ch to nejspí‰ vÛbec nebyla snadná práce.
Poslechneme-li si napfiíklad originál písnû Babiãka
(zpívan˘ Karlem Gottem), tûÏko si pfiedstavit, Ïe
by ji bylo moÏné vyuÏít v souãasném muzikálu. 
A vida – ono to jde!
Du‰an Vitázek dobfie zpívá a tentokrát divákÛm
ukazuje i svÛj velk˘ hudební talent, kdyÏ mnoho
písní doprovází na kytaru i foukací harmoniku.
TaktéÏ Svetlana Janotová je v úloze Marie pûvecky
i herecky jistá, typovû velmi dobfie obsazená. Za
hvûzdu veãera bych ov‰em tentokrát povaÏoval An-
dreu Bfiezinovou. Ze v‰ech úãinkujících musí uká-
zat nejvût‰í rozsah svého hlasu. V˘bornû jí sedí
pfiedev‰ím skladba Tyjátr, ale dobfie se poprala 
i s pro její hlas nezvykle vysoko poloÏenou písní
¤ímské zvony.
Z kost˘mÛ zaujme pfiedev‰ím vypilovaná róba Sa-
tany, vyfiádit se mohla kost˘mní v˘tvarnice Andrea
Kuãerová i ve scénách v Moskvû ãi pfii putování
ãasem v ¤ímû.

Luká‰ Dubsk˘, www.i-divadlo.cz, 5. 4. 2015

PREMIÉRA FRANCOUZSKÉ KOMEDIE 
V MùSTSKÉM DIVADLE BRNO
Pár slov k samotnému názvu: „Jméno“ je francouz-
sky „Nom“. Ov‰em název hry je správnû „Le Pré-
nom“. Dal‰í kfiestní jméno se dává dûtem po
narození, pfiipojuje se k pfiíjmení a slouÏí k odli‰ení
jednotliv˘ch osob v rodinû. To je do ãeského jazyka
nepfieloÏitelné. Takové druhé jméno by nemûli ro-
diãe pfied narozením prozrazovat. Vede totiÏ v ro-
dinû k vá‰niv˘m diskusím, bylo-li vybráno správnû.

No a to je základ konfliktu hry, to je spou‰tûcí
motor v‰ech dal‰ích trapností, fórkÛ, Ïivotních si-
tuací napsan˘ch tak brilantnû, Ïe se divák smûje
vlastnû pofiád, aby mu na moment naskoãila husí
kÛÏe: „teda tady to autofii pfiehnali“, ale hned ná-
sleduje uvolÀující smích, protoÏe protagonisté se 
z toho veleãerného humoru zase nûjak vtipnû do-
stanou. Není to v‰ak jenom bohapustá sranda. Na
mnoha místech autofii umnû pfiibrzdí, zmûní ryt-
mus hry, dávají prostor k zamy‰lení: „Co jsme to
za lidi, Ïe si dokáÏeme takto ubliÏovat?“
Mûstské divadlo Brno hru Jméno uvedlo v pfiekladu
Petra Christova a dramaturgii Jifiího Závi‰e. ReÏijnû
ji pfiipravil zku‰en˘ Petr Gazdík. V t˘mu mûl scé-
nografa Emila Koneãného (funkãní a jednoduchá
scéna ob˘váku intelektuálÛ), herce oblékla do kos-
t˘mÛ Eli‰ka Ondráãková (kaÏdá postava mûla sku-
teãnû obleãené pfiesnû to, co se od postavy
oãekávalo) a o svûteln˘ design a projekci se postarali
jako skoro vÏdy v tomto divadle David Kachlífi 
a Petr Hlou‰ek. Nápadití, vÏdy pfiipravení pfiinést
do inscenace nûco zajímavého.
Petr Gazdík, profesí herec i reÏisér, vedl své prota-
gonisty smysluplnû ve snaze o co nejvût‰í pravdi-
vost. Ti ãtyfiicátníci jsou ãitelní jiÏ po prvních
v˘stupech. Viktor Skála jako Pierre, dost popudliv˘
profesor, ãasto zbyteãnû konfliktní, tak trochu
„macho“. Umí pou‰tût hrÛzu a hned zase b˘t ml-
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ãenliv˘m posluchaãem. To potom pfiem˘‰líme, co
se mu motá hlavou a kdy zase vybouchne. Jeho
manÏelka Elisabeth (Alena Antalová) rozehrála
nádhernû emancipovanou Ïenskou, bylo jí plné je-
vi‰tû, i kdyÏ na nûm fyzicky nebyla. Nádherná role,
nádhernû zahraná. Kotel vá‰nû, divák cítil, s jakou
radostí si Antalová tu postavu „stfiihla“. Jakub Uliã-
ník hrál muzikanta ve fraku, Clauda. Je to pfiítel
v‰ech, je‰tû z dûtství. Nejdfiív netu‰íme, proã hraje
tak uzavfienû, jako by mûl v sobû nûco, co ho nutí
drÏet se zpátky. Pak na to pfiijdeme, ale to se nepro-
zrazuje, to je klíãová událost ve hfie. UliãníkÛv
Claude je krásn˘m pfiíkladem zámûrnû brzdûného
rozvoje postavy, aby se pak v‰e rozvinulo v plné pfie-
kvapivé barevnosti. Martin Havelka hraje bratra
Elisabeth, Vincenta. On je strÛjcem vût‰iny ãerno-
humorn˘ch ÏertÛ, on je tím bonvivánem, motorem
blázniv˘ch situací, on je také terãem útokÛ sv˘ch
pfiátel a zdrojem vût‰iny konfliktÛ. Havelka dokáÏe
b˘t Ïivlem a dûlá to s obrovskou radostí. Zb˘vá
je‰tû jeho tûhotná partnerka Anna, kterou hraje
Viktória Matu‰ovová. Patfií do muzikálového an-
sámblu divadla, vidûli jsme ji ve Flashdance
i v Donu Juanovi, je to dobrá hereãka, ale zde platí
parafráze: I velkého herce potká malá role.
Bezvadná parta hercÛ na bezvadné scénû rozehrává
bohapustou srandu s neãekan˘mi dramatick˘mi
momenty. Smích aÏ bfiicho bolí a najednou husí
kÛÏe. Poklona, páni autofii, poklona, pane drama-
turgu, poklona, pane reÏisére. Chapeau!

Peter Stoliãn˘, www.i-divadlo.cz, 15. 3. 2015

SVùTOVÁ PREMIÉRA PÒVODNù 
KNIÎNÍHO BESTSELLERU V BRNù
Román britského spisovatele Simona Mawera se
odehrává v Brnû mezi roky 1925 a 1968. Podkla-
dem pfiíbûhu je osud lidí kolem slavné vily Tugend-
hat svûtovû uznávaného architekta Ludwiga Miese
van der Rohe.
Meziváleãné období bylo pro âeskoslovensko, 
i pfies nutnost pfiekonávat rÛzné pfiekáÏky mladého
státu, obdobím hospodáfiského rozmachu. V Brnû
se úspû‰nû rozvíjel prÛmysl. Tkalcovsk˘, motorov˘,
zbrojní, brnûn‰tí podnikatelé iniciovali v˘stavbu
mnoha objektÛ, na kter˘ch se podílelo nûkolik slav-
n˘ch architektÛ. Brno, mnohonárodnostní mûsto,
kde vedle sebe v míru Ïili âe‰i a Moravané, Nûmci
i Slováci a Îidé, zaÏívalo ‰Èastné období. Mlad˘
manÏelsk˘ pár textilního magnáta Tugendhata si
dává od slavného architekta postavit nevídanou

vilu, prosklenou moderní stavbu se stûnou z polo-
drahokamu – onyxu. Schází se zde smetánka mla-
d˘ch podnikatelÛ, umûlcÛ, je to prostû ‰Èastné
místo pro ‰Èastné lidi. Taková byla realita, takové
jsou vstupní kapitoly britského románu. Tak také
zaãíná inscenace v Mûstském divadle v Brnû, kde
mûla hra Sklenûn˘ pokoj premiéru.

Udûlal jsem si malou anketu mezi vysoko‰koláky,
které uãím. O existenci brnûnské vily Tugendhat
vûdûlo 75 procent dotázan˘ch, o podrobnostech,
jak vila vznikla, jaké potom byly její osudy, uÏ vû-
dûlo jenom 6 procent dotázan˘ch. Velmi pravdû-
podobnû by tak nûjak dopadla i anketa v Brnû na
ulici. Máme tady historick˘ stavební poklad, 
k nûmu se váÏe velk˘ pfiíbûh, jen do dne‰ních dnÛ
jsme nedokázali, aby se ta vila, ten pfiíbûh, stal
opravdovou kulturní souãástí povûdomí Brna.
Udûlal to za nás britsk˘ spisovatel. Udûlalo to Mûst-
ské divadlo v Brnû, kde v dramatizaci a reÏii Stani-
slava Mo‰i hru nastudovali.
Román Sklenûn˘ pokoj vy‰el v pfiekladu Luká‰e No-
váka ve zlínském nakladatelství Kniha Zlín v roce
2009. Koupil jsem si román pfied premiérou ve
foyer divadla, a tak mám tûch 460 stran jenom pro-
listovan˘ch. Z tiskové konference vím, Ïe v diva-
delní hfie byly pouÏity v‰echny klíãové momenty
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románu. Tak teì nevím, jak to dramatizátor doká-
zal vyextrahovat z tûch 460 stran. Ale podle vyjá-
dfiení autora (kter˘ byl na premiéfie a po dlouhém
potlesku po pfiedstavení promluvil k divákÛm) je
inscenace mimofiádnû zdafiilá a vûrnû interpretuje
román.
Samotn˘ MawerÛv pfiíbûh je fikce. Sklenûn˘ pokoj
s onyxovou stûnou, to je interiér vily Tugendhat.
Její obyvatel v‰ak není majitel tkalcovsk˘ch továren
Tugendhat, ale Viktor Landauer, majitel automo-
bilky. ManÏelství a sedmilet˘ pobyt ve vile byl pr˘
harmonick˘, kdeÏto autor románu do vztahu vloÏil
milenku – vídeÀskou ‰vadlenu – a dramaticky pro-
pojil jednající postavy. ·vadlena se nakonec stává
vychovatelkou Landauerov˘ch dûtí a spolu s nimi

se pokusí o emigraci pfied nacismem. Co je v ro-
mánu i v divadelní verzi opravdu vûrnû zazname-
náno, jsou historické události, které se nemilosrdnû
valí na protagonisty. Jak sám autor románu fiíká,
pÛvodnû to mûl b˘t román pfiedev‰ím o genius loci
té vily, sklenûného pokoje s v˘hledem na mûsto.
Ov‰em vyvinulo se to trochu jinak, je to román
pfiedev‰ím o lidech, o osudech zmítan˘ch válkou,
o pováleãném uspofiádání ve stfiední Evropû a opût
o lidech – jejich láskách, osudov˘ch setkáních i sel -
háních.
ReÏisér a dramatizátor Stanislav Mo‰a kladl ve své
koncepci právû dÛraz na jednání lidí v souvislosti 
s událostmi, které se pfied druhou svûtovou válkou
a po ní ve stfiední Evropû, tedy také v Mûstû a ve
sklenûném pokoji, odehrávají. BlíÏící se nacismus,
kterému paní domu nechce uvûfiit, ‰ílené pokusy
nûmeckého vojáka a vûdce, kter˘ se snaÏí dokázat
metodami mûfiení hlavy ménûcennost Ïidovské
rasy, fiádûní rusk˘ch osvoboditelÛ, ktefií si ve svém
primitivismu nedokáÏou pfiedstavit, Ïe by byl skle-
nûn˘ pokoj nûkdy k bydlení. A potom jsou tady
lidé. AÏ romantiãtí manÏelé Landauerovi. Chodící

‰tûstí. Ov‰em pan automobilov˘ fabrikant má ve
Vídni milenku. Hana Hanáková, mondénní man-
Ïelka boháãe, tajnû a potom otevfienû zamilovaná
do Liesel Landauerové. Je tady moravsk˘ buran,
domovník, kter˘ bude stejnû slouÏit bohaté Ïidov-
ské rodinû jako nacistÛm a jako rusk˘m okupan-
tÛm. Hajluje s pfiedstíran˘m nad‰ením, stejnû jako
zdraví âest práci. Hlavnû v‰ak ‰melí, „hrabe pod
sebe“. Láska v prvním plánu v‰ak h˘be neménû in-
tenzivnû jako dûjiny lidsk˘m konáním postav.
Láska milenecká, láska lesbická, láska primitivnû
brutální, buranská, no a potom obyãejné ukojení
potfieb, souloÏ pána nûmeckého dÛstojníka. Je za-
jímavé, Ïe v pfiíbûhu se nepotkáváme s nenávistí. 
S osudovostí, to ano. Ale pfiímo nenávist, kterou
by ta tûÏká doba mohla vytvofiit, tady není. Je to
moÏná klíãov˘ postoj autorÛ...
Samotná inscenace se víc neÏ román ztotoÏÀuje 
s brnûnskou vilou Tugendhat. Onyxová zeì a ãer-
vené kfieslo, klavír, nábytek z vily Tugendhat. A v˘-
hled na zeleÀ zahrady a na Brno. Ve zhmotnûní
hercÛ by ãlovûk aÏ uvûfiil, Ïe se v‰echno do písmene
událo tak, jak tvÛrci ten sklenûn˘ pokoj a lidi 
v nûm oÏivili. Zásluhu na tom jistû má dokumen-
tární styl románu i inscenace, pfiedev‰ím v‰ak stfiíz-
livé civilní a uvûfiitelné herectví. Pan reÏisér do
inscenace nevkládal Ïádné „oÏivující“ ‰pílce, Ïádné
inscenaãní excesy, jak se to ãasto v moderních in-
scenacích dûlá. Îádná symbolika, Ïádné ãarování 
s prostorem. Je prostû „jenom“ v tvorbû inscenace
pravdiv˘. V tom mu pomáhá funkãní scéna Chris-
topha Weyerse, kost˘my Andrey Kuãerové – mi-
mochodem, nádhernû si pohrála s dámskou
pfiedváleãní módou – a velk˘ vklad do atmosféry
vloÏil také svou sugestivní zvukovou kulisou hu-
dební skladatel Zdenek Merta. Je‰tû nesmíme za-
pomenout na svûteln˘ design Davida Kachlífie a na
projekci Petra Hlou‰ka. Nûkolik nápadÛ, napfiíklad
tvorba skici vily pana architekta rovnou pfied oãima
divákÛ stála za potlesk.
Herectví jako by v této inscenaci ani neexistovalo.
V‰e je tak pravdivé, uvûfiitelné. Hrají zde stejnû tak
silné vnitfiní pohnutky, jako ticho. Ano, ticho ve
sklenûném pokoji je hodnû v˘mluvné. Postavy jako
v antickém dramatu jsou zmítány osudem. Nevûdí
nûkdy, jak proti nûmu bojovat, dostávají se do
pastí, ze kter˘ch nelze uniknout. Rozdíl je jedinû 
v tom, Ïe antika pfiiná‰ela velká gesta, expresivní
herectví. Zde jsou to postavy Ïivé právû ve svém,
ãasto témûfi minimalisticky podávaném herectví.
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„Ne‰tûstí nemusí fivát,“ zdÛrazÀoval pan Stanislavskij. Ve sklenûném pokoji jsme
svûdky tichého, av‰ak o to hlub‰ího a osudovûj‰ího pohnutí. Petr ·tûpán a Pavla
Vitázková jako manÏelé Landauerovi jsou ‰Èastn˘ pár, kter˘ se musí popasovat 
s muÏskou nevûrou, navíc, kdyÏ vstoupí nevinná prostitutka z Vídnû (Svetlana Ja-
notová) do jejich emigrantského Ïivota, je jejich koexistence je‰tû komplikovanûj‰í.
Jak hrát dívku, která bojuje v nepfiátelském svûtû sv˘mi Ïensk˘mi prostfiedky a pfii-
tom zÛstává témûfi nevinná? Janotová vede svou roli takov˘mi jemn˘mi nuancemi,
aÏ je to obdivuhodné. A její vztah k paní Landauerové, Ïenû, která nebyla pfiipra-
vena Ïít v nechutné dobû antisemitismu nebo manÏelovy nevûry? Její citové po -
hnutky, bezmocnost a dÛstojnost, to je také obdivuhodné herectví. Role Petra
·tûpána, pan Landauer, nepatfií k tûm nejvdûãnûj‰ím. Boháã, kter˘ má rád i svou
rodinu i milenku z Vídnû, je dost tuctovou postavou. Ov‰em ·tûpán jí dokázal dát
bohat‰í vnitfiní Ïivot. Odpovûdnost, se kterou si celou emigraci naplánoval, a bez-
moc, ve které se nachází, kdyÏ mu milenku a vychovatelku jeho dûtí nacisté odve-
dou rovnou z vlaku. Nádhernû svou roli domovníka, kter˘ „se vyzná“, zahrál
Michal Isteník. Jeho Laník je protfiel˘ spekulant, buran, primitiv, ale ãlovûk, kter˘
se pfiizpÛsobí v kaÏdé dobû. Radka Coufalová coby rehabilitaãní sestra ve sklenûném
pokoji dokáÏe oÏivit ten prostor pfied stûnou z onyxu sv˘m tancem, ke kterému ji
vyzvala Hana Hanáková. Je to krásná sugestivní poloha je‰tû více zdÛrazÀující ma-
giãnost prostoru. A Ivana VaÀková jako Hanáková? Îena z lep‰í spoleãnosti, která
si vÏdy dokázala uÏít a uÏívat. JenomÏe kdyÏ ji znásilní nûmeck˘ vûdec a dÛstojník
Stahl, uÏ se jí ten pohyb vÏdy na hranû vymyká z rukou. Je to postava komplikovaná
a pravdivû hraná. Nûmeck˘ vûdec v podání Igora Ondfiíãka – ten hraje pfiesvûdãivû
fanatika, kter˘ pevnû vûfií ve správnost své cesty, a lidství v jeho zorném úhlu nikdy
nebylo a není. Architekt Reiner von Abt ztvárnûn˘ Rastislavem Gajdo‰em je zase
ukázkou hry s prostorem. On to skoro ani není ãlovûk. Je to prostor. Génius jed-
noduchosti, Ïivelnosti, ne nadarmo se hlásí k architektu Loosovi, kter˘ vyfikl pa-
mátnou vûtu, Ïe ornament je zloãin. 
„Není velk˘ch rolí, jsou jenom velcí herci,“ chce se mi parafrázovat klasika. Tak
nûjak lze hodnotit v‰echny protagonisty této zvlá‰tní dokumentární inscenace.
Pravdivost v té hfie vystupuje na povrch v prvním plánu. To byl zfiejmû také úmysl
reÏiséra Stanislava Mo‰i a ten úmysl se povedl.

Peter Stoliãn˘, www.i-divadlo.cz, 16. 2. 2015

SEN, KTER¯ MÁ·, SI H¯âKEJ
Druhou hudební premiérou této sezóny se v brnûnském Mûstském divadle stal ro-
dinn˘ fantasy muzikál Let snÛ LILI. PÛvodnû byl muzikál z roku 2011 napsán jako
jedna z atrakcí pro holandsk˘ zábavní park Efteling, pro ãeské prostfiedí jej pfiepra-
coval reÏisér Petr Gazdík spoleãnû s Karlem ·karkou.
Libreto je zaloÏeno na vzájemném prolínání a ovlivÀování reality a alternativního
svûta Ïijícího z dûtské fantazie. Tento svût zde existuje, aÈ jej dûti (a dospûlí) akcep-
tují nebo ne. Nevûfiící spoleãnost nahrává trollÛm, zato elfové mohou vládnout jen
za pfiedpokladu, Ïe v nû lidé vûfií. Muzikál je zamûfien na dûti, jejich s dospíváním
mûnící se svût a také na vztah k rodiãÛm.
ReÏisér Petr Gazdík zdÛrazÀuje zrcadlení paralelního svûta v tom na‰em reálném.
Podobnû jako trollové znázorÀují spí‰e uzavfienou dûtskou komunitu, která kaÏdou
odchylku od „normálnosti“ vyãleÀuje ze svého kruhu ven, elfí spoleãenství odráÏí
vztahy a hierarchii v rodinû. Oberon (Igor Ondfiíãek) není dokonal˘ elf, jak jej
známe z Tolkienov˘ch pfiíbûhÛ, ale v alternativním svûtû akcentuje stejn˘ rozpor
otcovství a vÛdãího postavení v rámci elfího spoleãenství, jako v postavû Roberta
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(taktéÏ Igor Ondfiíãek). Dvojroli Tanji a Titanie zastává Alena Antalová, jejíÏ do-
jemnû matefiské pojetí Titanie zastiÀuje Oberona s jeho vnitfiním rodiãovsk˘m roz-
porem. Nejvût‰í oãekávání je soustfiedûno na pfiedstavitelku Lili a její zvládnutí
hereckého a zpûvního partu. Pamela Soukupová se s rolí zachránkynû obou svûtÛ
vyrovnává velmi dobfie. Pozornost na sebe ov‰em poutá také „vedlej‰í“ postava
Amyry, role babiãky Janû Gazdíkové sedí.
Samotná hudba je velmi imaginativní. Partitura je zaloÏena na zvukomalebnosti 
a v˘znamov˘ch asociacích pouÏit˘ch hudebních struktur a nástrojÛ. Zvlá‰tû ve sbo-
rov˘ch partech nedokresluje, ale pfiímo utváfií jak rozdíl mezi realitou a alternativou,
tak mezi trolly a elfy. Hudba trollÛ je níÏe poloÏená, ráznûj‰í a bojovnûj‰í, naopak
elfí fií‰i charakterizují jemné „nebeské“ vokální sbory mot˘lkÛ. Z fiady nadpfiiroze-

n˘ch bytostí vystupují dva nadstandardní v˘kony, a to vládce trollÛ FÛrius Jana
Apolenáfie a Jakub Uliãník jako Nemotorus, trollí popleta, kter˘ se touÏí stát elfem.
Vizuální stránka inscenace je pomûrnû zdafiilá. Vytvofiit fantastickou pohádkovou
scénu a kost˘my je vÏdy boj s podbíziv˘m k˘ãem a pfieplácaností. V pfiípadû kos-
t˘mÛ (Veronika Hindle) je to vyhraná bitva. Ohyzdní trollové z baÏiny sice více
neÏ hrÛzu vyvolají pobavení, zato elfové svou nádherou, mot˘lími kfiídly a v‰udy-
pfiítomn˘m tfipytem okouzlí nejen malého diváka. Civilní odûvy Lili a její babiãky
pak neustále upomínají na ukotvenost pfiíbûhu v realitû. Pfiesnû naopak je tomu 
u scény Davida Bensona. Nehostinnost lesní baÏiny je ilustrována jen nûkolika
kmeny stromÛ, visícími liánami a dále prostor tvaruje svûtlo. Elfí svût je svou hud-
bou a kost˘my okouzlující. V‰udypfiítomné kvûty a kalichy h˘fiící barvami doplÀuje
je‰tû projekce. Ta pfiiná‰í na jevi‰tû dé‰È, zprostfiedkovává Oberonovu cestu vesmí-
rem a zároveÀ vizuálnû vymezuje prostor.

Tereza Zále‰áková, 
www.rozrazilonline.cz, 23. 3. 2015
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PřiPravuJeme

Robert Louis Stevenson se narodil v roce 1850 v rodinû
skotského stavitelé majákÛ. Otec Thomas si pro svého
syna pfiedstavoval podobnû úctyhodnou kariéru, 
a proto jej pfiesvûdãil, aby i pfies vlastní nechuÈ vystudo-
val práva. Louisovo srdce ov‰em tlouklo ve zcela jiném
rytmu, neÏ byla budoucnost ctihodného úfiedníka. JiÏ
od útlého vûku touÏil po tom stát se spisovatelem, Ïít
bohémsk˘m a  dobrodruÏn˘m Ïivotem. Za otcovou ne-
dÛvûrou k takov˘m plánÛm stál ov‰em i oprávnûn˘
strach o syna, jehoÏ zdraví bylo od dûtství velmi tûÏce
postiÏené. Louis trpûl tuberkulózou, a tak byl od mala
nucen trávit spoustu ãasu v posteli, kde mu právû tatí-
nek vyprávûl poutavé historky o lodích, pirátech a opu‰-
tûn˘ch ostrovech. KdyÏ se Louis ve sv˘ch dvaceti pûti
letech potkal s Ameriãankou Fanny Osbournovou, byl
to právû její syn Lloyd, se kter˘m a pro kterého zaãal
Louis psát svou románovou prvotinu. 
V‰echno v˘‰e zmínûné by mohlo b˘t dobfie sepsan˘m
pfiíbûhem o jednom spisovateli, kdyby oním romá-
nem nebyla jedna z nejznámûj‰ích knih pro dûti – 
Ostrov pokladÛ. Muzikál se stejn˘m titulem se právû
chystá ke své svûtové premiéfie na na‰í Hudební scénû.
Autofii Dennis Martin a Christoph Jilo, ktefií mají na
svém kontû jiÏ úspû‰n˘ titul PapeÏka, napsali svÛj
nov˘ muzikál právû na motivy skuteãného Ïivota spi-
sovatele Stevensona a umnû propojili reálné Ïivotní
situace s právû vznikajícím pfiíbûhem smy‰leného pi-
rátského pfiíbûhu. 
Diváci se tak mohou tû‰it na dvû prolínající se ãasové
roviny, v té první, v polovinû 19. století, se Louis se-
tkává se svou osudovou láskou Fanny, která se právû

pfiijíÏdí se synem Lloydem vûnovat malbû do Francie,
a Louis zde inspirován Lloydovou dûtskou fantazií ko-
neãnû nachází téma pro svÛj román. V té druhé, o sto
let dfiíve, se zaãíná odehrávat znám˘ románov˘ pfiíbûh,
na jehoÏ poãátku stojí obávan˘ kapitán Flint se svou
loupeÏivou posádkou plnou hrdlofiezÛ. Mal˘ Lloyd se
v této linii stává hlavním hrdinou dobrodruÏné v˘-
pravy za Ostrovem pokladÛ, Jimmem Hawkinsem,
k nûmuÏ se shodou okolností dostane cenná Flintova
mapa. Fanny je zde samozfiejmû strachující se matkou
paní Hawkinsovou a Louis peãujícím a moudr˘m
doktorem Livseym. Ale i dal‰í postavy skuteãného Ïi-
vota zde nacházejí svá románová alter ega. Tak se pfií-
sn˘ otec Thomas promûní v kapitána Smolleta, tro‰ku
snobsk˘ starosta Edinburghu je baronem Trelawneym.
Kdo je oním tajupln˘m jednonoh˘m lodním kucha-
fiem Johnem Silverem, se nechme pfiekvapit. 
Ostrov pokladÛ vycházel nejprve na pokraãování ãa-
sopisecky, Robert Louis Stevenson napsal prvních nû-
kolik kapitol závratn˘m tempem – kapitolu dennû –
a nad‰en˘ ohlas ãtenáfiÛ jej motivoval k dal‰í práci,
kterou mu ov‰em ztûÏovalo podlomené zdraví. KdyÏ
v roce 1884 vy‰el román kniÏnû, stal se dne‰ními
slovy ihned bestsellerem a od té doby patfií do kniho-
ven v‰ech generací. Nesmrteln˘ pfiíbûh o námofiní v˘-
pravû za Flintov˘m pokladem nabízí potfiebnou
dávku dobrodruÏství a romantick˘ch pfiedstav o pfií-
stavech, dalek˘ch ostrovech, papou‰kovi na pirátovû
rameni a vûtrem opr˘skan˘ch námofinících. Nov˘ pÛ-
vodní muzikál uvádíme v reÏii Stanislava Slováka
a pfiekladu Mikulá‰e Bryana. Scénu umoÏÀující
rychlé promûny nejen prostfiedí ale století navrhl Ja-
roslav Milfajt, projekcemi doplnil Petr Hlou‰ek a nû-
kolik desítek postav oblékla kost˘mní návrháfika
Andrea Kuãerová. O hudební nastudování se starají
dirigenti inscenace Dan Kalousek a Jakub Îídek.
Choreografii vytvofiil Michal Matûj. V hlavní roli Ro-
berta Louise Stevensona, kter˘ se ov‰em mûní v dok-
tora Livseyho i Bena Guna, se mÛÏete tû‰it na Luká‰e
Janotu nebo Ale‰e Slaninu, jeho lásku Fanny a paní
Hawkinsovou hrají Lucie Bergerová, Hana Holi‰ová
nebo Ivana VaÀková, malého Lloyda alias Jimma
Tomá‰ Daleck˘ nebo Lubomír Hrdliãka a Johna Sil-
vera Petr ·tûpán, Jakub Zedníãek nebo Jozef Hru-
‰koci. Svûtovou premiéru uvedeme na Hudební scénû
16. kvûtna 2015. 

Klára Latzková

Dennis Martin ostrov Pokladů
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Za jevi‰tûm Hudební scény se s hvûzdami muzikálu Let snÛ
LILI vyfotily jejich fanynky.

V˘prava probûhla pod vedením reÏiséra Petra Gazdíka, kte-
r˘ vystoupení sám uvedl. 

Herce pfii‰li do Olympie podpofiit i dal‰í kolegové z divadla.

Michal Isteník ve spoleãnosti ocenûn˘ch hereãek – Blanky
Bohdanové a Vilmy Cibulkové.

Alena Antalová se sv˘mi dcerami jako krásné elfky.

Svou novou „vázu“ na chvíli pÛjãil Michal Isteník kolegovi
Ondfieji Brouskovi, dal‰ímu nominovanému na Cenu Thálie
za ãinoherní v˘kon v roce 2014. 

Zdena Herfortová svoji nominaci za muzikálovou Odu Mae
tentokrát nepromûnila. 

ReÏisér muzikálu Johnny Blue Stanislav Mo‰a s berlínskou
kolegyní Bettinou Migge.

Z archivu – pohled na prostor, kde dnes stojí Hudební scéna,
z oken fieditelství divadla, listopad 2011. 

Pohled na místo budoucí stavby z tfiídy Kpt. Jaro‰e v listopa-
du 2011.

Oslavy Thálie v sále na Îofínû si nenechali ujít tajemnice ãi-
noherního souboru Sylva Smutná s ocenûn˘m Michalem
Isteníkem a hostujícím Petrem Gazdíkem.

V uliãce u Katedrály svatého Petra a Pavla si Du‰an Vitázek
a Jifií Mach vyzkou‰eli roli slepého muzikanta.

Herecká úderka se vypravila do nákupního stfiediska
Olympia.

Petr Gazdík reprezentoval na‰e divadlo také na pfiedávání
Cen Thálie ukázkou z muzikálu Jekyll a Hyde.

Na‰e pohádkové bytosti zazpívaly náv‰tûvníkÛm Olympie nû-
kolik písniãek z muzikálu Let snÛ LILI.

Provázela je manaÏerka Monika Králová.

listování

cena thálie 2014, národní divadlo Praha

Michal Isteník pfievzal 28. bfiezna 2015
Cenu Thálie, kterou získal za své jedineã-
né ztvárnûní hlavní role âiãikova v kome-
dii N. V. Gogola Mrtvé du‰e, v reÏii Hany
Bure‰ové.
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vzpomínám si na poãátek devadesát˘ch let, kdy bylo krátce po revoluci a zdálo se, Ïe v‰echno se
má zmûnit a to, co fungovalo na prv˘ pohled tak nûjak ze setrvaãnosti, má dostat zcela nov˘ rozmûr,
novou náplÀ, novou energii, a to v‰e uÏ jenom proto, Ïe nastala nová doba. A protoÏe se kácely trÛ-
ny i rÛzné zbyteãné a do té doby ‰kodící instituty, hledalo se i mezi divadly, které z nich zru‰it. A teh-
dy se v Praze vedla diskuse o tom, které z ãeskoslovensk˘ch divadel je to nejzbyteãnûj‰í. A ejhle, pfii-
‰li na to, Ïe nejzbyteãnûj‰ím divadlem v na‰í zemi je to v Uherském Hradi‰ti, a proto je zapotfiebí ho
zru‰it. Ale co se nestalo – lékafii, inÏen˘fii, uãitelé, právníci a dal‰í obãané Uherského Hradi‰tû se tvr-
dû ohradili: „…co nám v Praze saháte na na‰e divadlo? ¤e‰te si va‰e problémy o zbyteãnosti toho kte-
rého divadla u vás! My chceme mít své divadlo tady u nás v Hradi‰ti!“ A tak se taky stalo. Slovácké
divadlo dodnes v Uherském Hradi‰ti tû‰í své diváky a dá se fiíct, Ïe radostnû prosperuje.   

Co z toho vypl˘vá? Îe samospráva v na‰í zemi v mnohém dobfie funguje a Ïe není zapotfiebí „zá-
sahÛ z moudré hÛry“ k tomu, aby bylo na provincii, (coÏ je vlastnû v‰echno mimo Prahu), lépe. Co
v‰ak v na‰í zemi ale opravdu nefunguje, je pfierozdûlování penûz vybran˘ch z na‰ich daní. Cel˘ch tûch
25 let od nastolení nov˘ch pofiádkÛ se finanãní prostfiedky rekrutované z daÀov˘ch v˘nosÛ koncent-
rují v centru – tedy v Praze. Prosím, proã ne. Mají tam spoustu práce s tím, jak zabezpeãit témûfi
v‰echny funkce fungujícího státu. Tedy témûfi v‰echny ov‰em s v˘jimkou Ïivého umûní – ãinnosti di-
vadel a symfonick˘ch orchestrÛ. VÏdyÈ jak je to jinak moÏné, Ïe si mûsto Praha samo, (zdaleka nej-
bohat‰í mûsto v na‰í zemi), tak jak je to v pfiípadû divadla v Uherském Hradi‰ti, které je financováno
zásadnû ze zdrojÛ mûsta Uherské Hradi‰tû, neplatí byÈ ani jednou korunou hned dva operní soubo-
ry, pÛsobící na jejím území ve dvou obrovsk˘ch domech, a ve‰keré jejich financování je realizováno
z penûz tzv. státních, tedy tûch vybran˘ch na celém území âR? Samozfiejmû v‰ichni pfiejeme Praze v˘-
borné, stejnû jako nádherné operní inscenace, ale nejsem si tak jist, jestli pfiinejmen‰ím ti PraÏané, kte-
fií mají v rukou správu vûcí vefiejn˘ch, pfiejí taktéÏ v˘borné a nádherné inscenace divákÛm Slováckého
divadla, stejnû jako tûm v‰em ostatním divadlÛm jin˘m neÏ praÏsk˘m.

O této zjevné nespravedlnosti pí‰u proto, Ïe situace ve mûstech nacházejících se mimo Prahu, kte-
rá chtûjí provozovat svá divadla a své orchestry, je stále kritiãtûj‰í a stát – ale aÈ nejsem nekonkrétní –
tedy jeho správcové, jeho vláda, a to jsou zcela konkrétní lidé, se tváfií, Ïe se nic nedûje. ZároveÀ mu-
sím podotknout, Ïe v‰echna divadla v na‰í zemi, vãetnû tûch praÏsk˘ch, získávají z vefiejn˘ch zdrojÛ
nûkolikanásobnû men‰í dotace, neÏ je tomu v jin˘ch zemích v Evropû, a to tfieba vãetnû Polska… 

Pí‰u o tomto problému proto, Ïe chci v‰em tûm, ktefií nám v roce 2013 pomohli v celostátní ak-
ci „Pomozte svému divadlu“, je‰tû jednou podûkovat. Od té doby probûhla dvû vefiejná sly‰ení
v Senátu âR, Senát pak pfiijal závazné usnesení o nápravû této situace, nová vláda si dala do svého
programového prohlá‰ení za cíl nastolit v âR vícezdrojové, resp. kooperativní financování v rámci
kultury a chystá se spoleãné zasedání kulturních v˘borÛ Senátu a Parlamentu âR se stejn˘m cílem…
Pfiejme si tedy spoleãnû, aby se podmínky pro uskuteãÀování divadelních záÏitkÛ a zázrakÛ v na‰í ze-
mi promûnily, aby znovu v Praze nemusely „chytré mozky“ uvaÏovat o tom, které divadlo je u nás nej-
zbyteãnûj‰í a které zru‰it, aby se u‰etfiilo…   

Bez ohledu na tyto starosti se s vámi v hledi‰tích na‰eho divadla na shledanou za v‰echny své 
kolegy tû‰í 

TùÎKÁ 
BARBORA

4. – 6. a 24. – 26.
kvûtna 2015 

na âinoherní scénû 

Fiktivní mûsteãko Eidam se Voskovci a Werichovi
podafiilo zaplnit rázovit˘mi a dodnes povûdom˘-
mi typy, aÏ oãi pfiecházejí: nerozhodn˘ starosta,
slabo‰sk˘ hejtman, bodr˘ s˘rafi, hubatá sluÏka se
srdcem na správném místû, u‰lápnut˘ uãitelek,
kter˘ se v pravou chvíli dokáÏe zachovat jako
chlap… A k tomu forbíny Michala Isteníka 
a Jifiího Resslera a nesmrtelné JeÏkovy melodie,
kter˘ch si v na‰í inscenaci uÏijete je‰tû o nûco víc
neÏ v pÛvodním textu! Scénáø  a režie STANISLAV MOŠA

MUZIKÁL - hudba RALPH SIEGEL

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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