
Ve válce rozhodnost,
v poráÏce vzdor,
ve vítûzství velkomyslnost,
v míru dobrá vÛle.

(Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, britsk˘
politik, premiér Spojeného království, spisovatel
[Nobelova cena za literaturu 1953], historik, Ïurna-
lista, voják a zákonodárce. Je povaÏován za nejv˘-
znamnûj‰ího státníka 20. století.)

Oldfiich Mikulá‰ek:

Kfiehké vûci

Pramínkem tenk˘m crãí víno.
Nejti‰‰ím hláskem zpívá pták.

Nevím, ãi je to nûãí vinou, 
Ïe probírám se pavuãinou 

jen kmitem fias 
a jemnû tak, 

abych z ní rosu nesetfiás.

Tak zachraÀujem kfiehké vûci.
Snad nejskrytûj‰í city... Snad.

MoÏná i tajnou radost nûãí 
smlãíme jenom ptaãí fieãí, 

tou beze slov, 
s níÏ chodí spát 

nach v rÛÏi zas - uÏ vyhaslou. 
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Ján Jackuliak na jevi‰ti vytváfií velmi v˘razné,
mnohdy aÏ démonické postavy. Sv˘m ztvárnû-
ním gangstera v Deníku krále v‰ak definitivnû
dokázal, Ïe má velk˘ smysl pro humor a Ïe mu
komediální rovina není vzdálená. To ostatnû
spolu s Oldfiichem Smyslem, Luká‰em Kan-
torem, Alanem Novotn˘m a Petrem Doãkalem
pfiedvedli i v soutûÏi televize Nova X-factor,
kde se svou skupinou Alxida postoupili aÏ do
finále. Na internetu koluje hned nûkolik kopií
jejich vystoupení, vÏdy s nad‰en˘mi ohlasy.
Sami ãlenové Alxidy svÛj styl oznaãují podle
Roberta Fulghuma Belum, tedy „je‰tû ne tak
docela ano.“ Podle toho, co jsem dosud vidûla
na jevi‰ti, jsem ãekala pfiidrzlého herce. A Ján
Jackuliak mû pfiitom pfiekvapil tím, Ïe se cho-
val naprosto nenucenû, byl velmi pfiíjemn˘
a neb˘vale hezky mluvil o svém rodinném zá-
zemí...

Z jaké pocházíte rodiny?
Já jsem z v˘borné rodiny (smích). Máma uãila
spoleãenskou v˘chovu a tanec, táta byl politik.
Moji rodiãe jsou opravdu skvûlí, mûl jsem moc
pûkné dûtství. V˘bornû vycházím i se svou o pût
let star‰í sestrou.
Ovlivnilo vás v dospívání nûjak to, Ïe máte
star‰í sestru? Dávala vám tfieba rady, jak se
chovat k dívkám?
To ne, ona mû spí‰ dávala do latû. I mû mlátila
(smích). SblíÏili jsme se hlavnû poté, co se jí naro-
dila dcera. Máme teì spolu úplnû jin˘ vztah, má-
me se rádi.  
Zní to, Ïe máte pûkn˘ vztah i s rodiãi...
Ano, mám siln˘ vztah k mámû i k tátovi. Táta je su-
per chlap. V dûtství se mi velmi vûnoval, hodnû
jsme spolu jezdili na v˘lety. Jako kluk jsem znal
celé âeskoslovensko. Pochodili jsme snad úplnû

v‰echno. Taky mû nauãil lyÏovat, hrál se mnou fot-
bal, basketbal, tenis...Na mámû se mi zase hroz-
nû líbilo její chování ve spoleãnosti. Ona byla,
a stále je, velmi hrdá Ïena. KdyÏ ve‰la do míst-
nosti, tak tam prostû BYLA. Má obrovské charis-
ma. 
Nikdy jste se proti rodiãÛm neboufiil?
Ale samozfiejmû. To bylo pfiímo hrozné. (smích)
Asi v patnácti jsem se stra‰nû zamiloval. Zpoãátku
to rodiãe nefie‰ili,  jenÏe já jsem se pak pfiestal u-
ãit a nakonec jsem nechodil ani do ‰koly. To jsme
se s tátou a mámou hroznû chytli, trvalo to asi
rok... Mûli pravdu, ten vztah mû váÏnû omezoval.
Hroznû jsem se flákal, pÛjãoval jsem si peníze...
Byl jsem prostû moc zamilovan˘, místo oãí jsem
mûl dvû srdíãka.
ProÏíváte takhle silnû zamilovanost i dnes?
Takhle uÏ ne, snaÏím se udrÏet si svÛj Ïivot. Ale
samozfiejmû zamilovanost proÏívám a své pfiítel-
kynû si opravdu váÏím. 
Va‰e znamení zvûrokruhu je rak, ti b˘vají velmi
citliví. Platí to na vás?
Rozhodnû. To mám po mámû, která je taky velmi
citlivá. TakÏe já nejsem citliv˘ na druhou, ale na
‰estou. DokáÏe mû dojmout i dobfie natoãená re-
klama! (Pfiedvádí scénku jak pláãe, pak se zaãne
smát.) Pak si chlapsky fieknu: Co dûlá‰? Ale co
bych se kontroloval, kdyÏ jsem prostû takov˘...
Taková citlivost vám urãitû pomáhá v herec-
tví...
V herectví mi to urãitû pomáhá, ale má to i tu dru-
hou stránku. KdyÏ se nedafií, tak je to se mnou
‰patn˘. To se rad‰i schovám do ulity, jinak bych
byl zlej. 
Jaké bylo dûtství v malém, tfiicetitisícovém
Luãenci?
Mûli jsme takovou partu, bylo nás ãtrnáct kamará-
dÛ a spolu jsme zaÏili skoro v‰echno na svûtû. Byli
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si hvûzd. Nejhor‰í je, kdyÏ se fiíká: „Jdeme se po-
dívat na Ivetku Barto‰ovou.“ Nefiekne se: „Jdeme
na Tfii mu‰ket˘ry.“ Pak vznikají situace: „Podívej,
Pepa Vojtek. A co zpívá? To je jedno, ale je to
Pepa Vojtek, vãera jsem ho vidûl v reklamû.“ Tak
to pfiece nemá b˘t. To nemá nic spoleãného s di-
vadlem. 
Mûl jste nûjakou nabídku do praÏského muzi-
kálu?

KdyÏ jsem skonãil JAMU, tak jsem dostal nabídku
na Hfií‰n˘ tanec. Zkou‰eli jsme asi mûsíc, kdyÏ pfii-
‰li producenti a pfiedstavení kvÛli nedostatku pe-
nûz zru‰ili. A já za to dûkoval bohu! Pfiipadal jsem
si tam hroznû, jak se tam lidi k sobû chovali...Ne,
tohle já nemusím. Takhle se dobré divadlo dûlat
nemÛÏe.  
Je‰tû k va‰emu slovenskému pÛvodu. Jak˘ je
vá‰ názor na rozdûlení âeskoslovenska?
No, vám to velmi pomohlo a nás to totálnû zniãilo.
(smích) V‰echen prÛmysl byl umístûn do âech
a Slovensko bylo zemûdûlské. U nás zÛstaly jen
V˘chodoslovenské Ïelezárny a Slovnaft. Dva pod-
niky nemÛÏou zachránit slovenskou ekonomiku.
To je ekonomické hledisko. Myslela jsem to ale
spí‰ z té citové stránky...
To já nefie‰ím. Stejnû mám kamarády v‰ude. âe-
chy, Poláky, Maìary, Ukrajince.. A teì, kdyÏ jsme
v Evropské unii, je to stejnû úplnû  jedno. 
KdyÏ jste zmínil unii, jak˘ na ni máte názor?
Mám z toho takov˘ divn˘ pocit. Nûco mi to pfiipo-
míná. Já bych unii moÏná bral, kdyby to v‰echno
nerozhodovalo jen pár státÛ. Zase bude nûkdo
nûkomu nûco diktovat. Slovensko má pfií‰tí rok za-

jsme docela sígfii, hodnû jsme vyvádûli. Ve ãtrnác-
ti letech jsem ale ode‰el od rodiny na konzervatofi
do Ko‰ic a tam jsem se hodnû zmûnil. Nûco pfii
mnû ale v té dobû na‰tûstí stálo. Jistû, míval jsem
chvilky, kdy jsem mûl pocit, Ïe mi patfií cel˘ svût.
Îe budu v‰echno dûlat se v‰ema (smích). Ale pak
se to vrátilo do normálu. 
Pak jste ‰el do Brna na JAMU, bylo rozhodo-
vání, zda opustit Slovensko, tûÏké?
Byl jsem rok v angaÏmá ko‰ického di-
vadla, kdyÏ jsem se seznámil se
Zuzkou Kyseºovou (v MdB  hrála napfií-
klad ve West Side Story, My Fair Lady
ãi v Pfieletu nad kukaããím hnízdem, po-
zn.), která v Brnû JAMU studovala a do-
poruãila mi ji. Tak jsem prostû ‰el.
Nebylo to vÛbec tûÏké, mám rád zmûny. Brno se
mi moc líbí, jsou tu bezvadn˘ lidi.
¤íkáte, Ïe máte rád zmûny. Kdyby teì pfii‰la
nabídka jinam nebo jste se zamiloval, ode‰el
byste z Brna, nebo uÏ jste tu zapustil kofieny?
Nad tím jsem nûkolikrát uvaÏoval, ale nedokáÏu
vám odpovûdût. ZáleÏelo by na okolnostech a já
v takové situaci je‰tû nebyl. A do Prahy mû to za-
tím netáhne. MoÏná jen pfiíleÏitostnû, na nûjakou
práci, ale Ïe bych se tam pfiestûhoval, to zatím ne.
MoÏná to pfiijde, aÏ budu star‰í. 
Vá‰ tatínek byl politik, volíte na Slovensku?
Volím. Víte, já mám od táty trochu víc informací
o tom, jak to chodí. Znám i to ãerné zákulisí, tak se
snaÏím volit tfieba tak, aby se to trochu vyfie‰ilo.
Ale ono se to stejnû v‰echno vrátí do star˘ch ko-
lejí, takÏe mi to uÏ zaãíná b˘t tro‰ku jedno. Myslím,
Ïe to nevyfie‰í nic. Dostal jsem nabídku do sloven-
ské politiky, ale to bych dûlat nemohl. To bych byl
do t˘dne mrtv˘! (smích)
Jako Slovák Ïijící v âechách to mÛÏete posou-
dit – vidíte rozdíly mezi ãeskou a slovenskou
mentalitou?
Vidím obrovské rozdíly. Ale i mezi mentalitou  ães-
kou a moravskou. Podle mû mají Moraváci ke
SlovákÛm blíÏ, a to nejen zemûpisnû, ale i cha-
rakterem. Líbí se mi, Ïe kdyÏ na Slovensku nasta-
ne problém, tak se bouchne do stolu a problém se
vyfie‰í. Tady, a hlavnû v âechách, mi to pfiipadá
spí‰ takové „nevím, uvidím, podle toho, jak se si-
tuace vyvine...“ Nechci soudit, co je hor‰í nebo
lep‰í, ale mnû je bliÏ‰í to bouchnutí do stolu. A mu-
sím taky fiíct, Ïe na to hodnû doplácím.
Sledujete slovenská divadla?
Ano, to mû samozfiejmû zajímá. Víte, teì je s kul-
turou na Slovensku hrozn˘ problém. KdyÏ to fiek-
nu laicky, tak je rozkradená. Tfieba v Praze vznikají
hodnû komerãní vûci, rÛzné ty muzikály a podob-
nû, ale vydûlané peníze se zase vrátí do kultury.
JenÏe na Slovensku je nûkdo ukradne. Vidíte, to
tam snad ani nedávejte, to  je zase ta moje pfiímo-
ãarost (smích).Tam nûjaké peníze na rÛzné pro-
jekty jsou, ale pak zase záhadnû zmizí. PraÏské
muzikály, to je pro mû peklo, ale nûjak to aspoÀ
funguje. Na Slovensku se nedûje nic. Pfiitom jsou
tam famózní herci. Mám mezi herci spoustu ka-
marádÛ a znám˘ch, vím, Ïe jsou v˘borní, ale ne-
mají práci. 
Co vám tak vadí na praÏsk˘ch muzikálech?
To totiÏ nejsou muzikály. To jsou koncerty jak˘ch-

NENAHRADITELNÍ

S Petrem ·tûpánem
v muzikálu 

Cikáni jdou do nebe,
reÏie: Petr Kracik

5



6

vést euro. VÏdyÈ to tam v‰echny finanãnû zlikvidu-
je. Na Slovensku je váÏnû hrozná chudoba. Slováci
jsou taková levná pracovní síla. Chápu, Ïe pro mla-
dé lidi má Evropská unie spoustu v˘hod, ale musí
to odtrpût generace, která uÏ kdysi trpûla?
V jakém jazyce se vám zdají sny?
V m˘ch snech se vût‰inou nemluví. âasto se mi
zdají hrozné sny, to b˘vá, kdyÏ mám ‰patné obdo-
bí. Ale kdyÏ jsem ‰Èastn˘, tak se mi zase zdají pûk-
né. Ale ty uÏ jsem dávno nemûl! (smích) Jednu do-
bu jsem mûl sen, opakoval se asi mûsíc.
Odehrával se v jakémsi mûstû, kde zaãala válka,
a já jsem vÏdycky utíkal na mostû. Ten sen mû
zaujal. Napadlo mû, Ïe bych si ho mohl nechat vy-
loÏit, ale neudûlal jsem to. Kdybych si sny nechal
vyloÏit, tak budu jejich v˘znamem ovlivnûn˘, ale
co kdyby byl v˘klad myln˘? 
Zajímají vás takové nemateriální vûci?
Zajímají. Fascinuje mû ãerná magie, satanismus.
Ale nejsem satanista, jsem docela vûfiící ãlovûk.
Ov‰em temno mû zajímá a sv˘m zpÛsobem láká,
ale ne v tom ‰patném slova smyslu.
V jednom rozhovoru jste fiekl, Ïe vás odrazuje
církev. Myslel jste tím její ãiny v minulosti ne-
bo i souãasnou tváfi?
Oboje. Pro mû je církev akciová spoleãnost, tako-
vá ‰patnû placená reklama na boha. A bÛh podle
mû nesmí mít reklamu. KaÏd˘ máme svého vlast-
ního boha a já budu vûfiit tomu, ãemu já chci.
Nemyslím si, Ïe se církev ubírá správnou cestou.
VÏdyÈ ani v‰ichni ti svatí by nemohli souhlasit s tím,
jak to teì je. Neznám Ïádnou vûc v daleké ani blíz-
ké minulosti, kdy by církev nûãemu pomohla.
Potfiebují dnes lidé náboÏenství?
ZáleÏí na konkrétních lidech, ale myslím, Ïe
spousta jich náboÏenství potfiebuje. NemÛÏu hod-
notit cel˘ svût, protoÏe nevím, co se kde dûje.
Tedy, vím to z médií, ale ta jsou taky placená.
Spousta lidí potfiebuje v nûco vûfiit. Víte, hroznû
mû mrzí jedna vûc. Mám spoustu kamarádÛ
a snad v‰ichni jsou zadluÏení. Ráno se probudí
a uÏ myslí na to, Ïe musí splatit telefon, byt, au-
to...To je hrozné, pofiád to máte v podvûdomí.
Skládá se to (ukazuje si na hruì a postupuje aÏ ke
krku), skládá, skládá a najednou to nemÛÏe dál

a vybuchne to. To mÛÏe pro nûkoho znamenat ko-
nec. Nemyslím tím  smrt. Já prostû chápu, kdyÏ
dnes nûkomu „hrábne.“ Tomu já úplnû rozumím.
Dne‰ní doba je stresující, hlavnû pro mladé lidi.
PociÈuji to i na sobû, ale snaÏím se to vybíjet prací. 
KdyÏ jsme u toho náboÏenství, va‰i v˘raznou
postavou byl Jidá‰. Jak tuto kontroverzní po-
stavu dûjin vnímáte?
Jidá‰ je taky jen taková církevní propagace.
Museli to na nûkoho hodit. Podle mû byl Jidá‰ o-
byãejn˘ JeÏí‰Ûv kamarád. JeÏí‰e nezradil, on sám
se obûtoval. Podle mû se Jidá‰ ani nezabil. Církev
musela vytvofiit dobro a zlo a nûkdo to zlo b˘t mu-
sel. A sám Jidá‰ se ptá:  „Proã právû já?“ ProtoÏe
byl JeÏí‰ovi nejblíÏe, moÏná byli dokonce nejlep‰í
kamarádi, mûl na starosti jeho finance...To jsou
podle mû dÛvody, proã udûlali zrádce právû z nûj.  
BlíÏí se vám tfiicítka. Jak to berete, pfiedstavu-
je pro vás nûjak˘ mezník?
Tû‰ím se. Pro chlapa je to ideální vûk. MuÏi men-
tálnû nestárnou, jen mají draÏ‰í hraãky. Tû‰ím se
na nûjakou zmûnu a vûfiím, Ïe pfiijde. Cítím to.
Víte, já bych chtûl v Ïivotû nûco dokázat, nûco po
sobû zanechat. Chtûl bych, aby díky mû lidi nûco
pochopili, pousmáli se...
Jak to myslíte? 
Chtûl bych dûlat reÏii, divadelní i filmovou. Ale ne-
chci, aby diváci z mého pfiedstavení odcházeli
s tím, Ïe to bylo krásné a pûkné, ale aby jim to nû-
co dalo. Aby jim to pfiedstavení ukázalo, Ïe nûco
mÛÏe b˘t i jinak. Ale zatím se nechci do niãeho vr-
hat, ãlovûk potfiebuje Ïivotní zku‰enosti. Vûfiím, Ïe
pfiijdou právû po té tfiicítce. I kdyÏ vafiíte, tak po-
tfiebujete v‰echny ingredience, aby to bylo dobré
a chutné. No a mnû jich je‰tû pofiád pár chybí.

Bára Rácová,
foto: jef Kratochvil

S Alanem Novotn˘m
v muzikálu 

Cikáni jdou do nebe,
reÏie: Petr Kracik

S Ivanou VaÀkovou
v inscenaci
·vejk, 
reÏie: Stanislav Mo‰a 
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na blízké tufianské leti‰tû. A je‰tû si vybavím o rok po-
zdûji to slavné hokejové vítûzství nad Rusy, kdy vyrazilo
mnoho aut do Brna a mávalo se z nich vlajkami. V záfií
1968, kdy jsem nastupoval na stfiední ‰kolu, si vzpomí-
nám jen na nûjaká shromáÏdûní a pak tryznu za Jana
Palacha.
S vámi je vzpomínat pfiímo nutnost. Vy jako historik
a muzejník pfiímo vybízíte k tomu, aby se s vámi ãlo-

vûk piplal nejen ve va‰í osobní historii. Jak jste se ke
svému oboru vÛbec dostal?
Nebylo to nic tak pfievratného. Historie a dûjepis mne ba-
vily uÏ na základní ‰kole. Na gymplu jsem studoval na
humanitní vûtvi, kde byl samozfiejmû i dûjepis.
Já skuteãnû neusly‰ím historku o malém zapáleném
chlapeãkovi, kter˘ leÏel v knihách a uÏ ve druhé tfiídû
mrskal tam i zpût v‰echny pfiemyslovské panovníky?
To bohuÏel opravdu ne. Maminka mne tfieba od Jiráska
odhánût nemusela, kdyÏ jsme mûli povinnou ãetbu první
díl F. L. Vûka, mne to tehdy natolik zaujalo, Ïe jsem pfie-
ãetl i dal‰í ãtyfii pokraãování románu. âeské panovnické
dynastie PfiemyslovcÛ ani LucemburkÛ jsem ale tehdy o-
pravdu neznal.
Ale pozdûji jste absolvoval na brnûnské univerzitû
dvojobor historie-archivnictví...
Pfiirozenû se to tak vyvinulo a mûl jsem ‰tûstí, Ïe mne
studium i bavilo a splnilo se mi.
V té dobû jste je‰tû nemohl tu‰it, Ïe budete mít jed-
nou kanceláfi na hradû ·pilberku a dívat se z kopce
na mûsto, v nûmÏ jste v roce 1977 zakotvil v tehdej-
‰ím Muzeu dûlnického hnutí jako kurátor sbírek
a správce odborné knihovny. To asi nebylo moc zá-
bavné pfieskládávat MarxÛv Kapitál a nesmyslné
kníÏky o revoluãním dûlnickém hnutí?

O ·PILBERKU, MUZEÍCH I HISTORII
¤editel Muzea mûsta Brna Pavel Ciprian (1952) se vû-
nuje muzejnictví uÏ od sv˘ch vysoko‰kolsk˘ch studií.
Pro‰el tfii velké instituce: Moravském zemské muzeum
v Brnû, Jihomoravské muzeum ve Znojmû a jako ‰éf
skonãil v Muzeu mûsta Brna, které sídlí na ·pilberku.
O tom, jaká je muzeologie vûda, zda v muzeu stojí ãas,
o prvním moravském hradû i jeho legendách a vlastnû
o historii obecnû se toãilo na‰e povídání..
Vy jste brnûnsk˘ rodák. Ve které ãásti mûsta jste
se narodil?
Narodil jsem se v porodnici na Obilním trhu, ale vy-
rÛstal jsem na pfiedmûstí Brna v Holáskách.
Jaké byly Holásky pfied pÛl stoletím?
Byla to vesnice. Vzpomínám si, Ïe v zimû se nesoli-
lo a my se mohli klouzat a sáÀkovat pfiímo na ujeÏ-
dûné silnici. Nebyl tam tehdy totiÏ vÛbec Ïádn˘ provoz.
Autobus do Holásek nezajíÏdûl jako je tomu dnes. Byla
tam naopak jen vlaková zastávka, která pro zmûnu dnes
uÏ neexistuje.
TakÏe ‰Èastné dûtství kluka, kter˘ to mûl do velkého
mûsta kousek, ale mohl bûhat po volné pfiírodû?
Dá se to tak fiíct. Kolem cel˘ch Holásek byly tehdy pole
a louky. Komplikované v‰ak bylo dostat se do Brna.
Kombinovali jsme autobusy a trolejbusy. KdyÏ se mnou
maminka tfieba jela do dûtské nemocnice, byl to skuteã-
nû v˘let a záleÏitost na cel˘ den. V dobû mého dûtství
byly Holásky samostatná vesnice, pozdûji, tu‰ím v roce
1970, byly jako mûstská ãást pfiipojeny k Brnu.
A mûl jste nûkdy pozdûji pfii studiích v Brnû pocit
venkovského balíka, pfiipomínali vám na vysoké u-
‰tûpaãnû vá‰ venkovsk˘ pÛvod, jak to ãasto mladí li-
dé z metropolí dûlají?
Nevybavuju si nic takového. Na základní ‰kolu do páté
tfiídy jsem chodil v Holáskách a na druh˘ stupeÀ do
Tufian. Byli jsme ze stejného prostfiedí. Do mûsta jsem
zaãal dojíÏdût aÏ v roce 1968 na gymnázium. Tam byl
vlastnû kaÏd˘ "odnûkud".
Jak bylo Brno v boufilivém roce 1968 boufilivé?
Z Brna si toho moc nepamatuju. Bylo mi patnáct.
Vybavím si 21. srpen. Nad hlavami nám létaly antonovy

HOST DO DOMU

S hereãkou 
Veronikou Poláãkovou
v expozici muzea na ·pilberku



Jde zhruba o ãtyfii sta milionÛ korun.
Koncem loÀského roku byla dokonãe-
na v˘stavba jihov˘chodního bastionu,
první stavby druhé etapy rekonstrukce.
Zb˘vá toho ale je‰tû hodnû. Z vlastní-
ho hradu rekonstrukce celého jiÏního
kfiídla, Je to ta ãást obrácená ke
Starému Brnu. Zbylá tfii kfiídla jsou o-
pravena a vefiejnosti pfiístupná..
Pokraãovat bude tzv. severní pfiísta-
vek, vodárenské nádrÏe, hospodáfiské
zázemí u severní hradby… zb˘vá je‰tû
mnoho práce.
A kdy by to mûlo v‰echno zcela
skonãit?
Na to se tûÏko odpovídá, protoÏe in-
vestorem není muzeum, ale pfiímo
Magistrát mûsta Brna. Vûfiím, Ïe pro-
ces bude pokraãovat. V jakémsi v˘hle-
du a podle m˘ch pfiedstav by bylo ide-
ální ukonãit rekonstrukci do pûti let.
Skutálejme se nyní do Moravského
zemského muzea a do roku 1991,
kdy jste v nûm zaãal pracovat. Co

vás zavedlo do druhého nejvût‰ího ãeského muzea?
Na akademické pÛdû, pracoval jsem tehdy v Historickém
ústavu akademie vûd, se mi trochu st˘skalo po Ïivém
muzejnictví. Stal jsem se v Moravském zemském muzeu
vedoucím muzeologického oddûlení.
LaikÛm muzeum i muzejnictví ãasto spl˘vá s pojmy,
ve kter˘ch stojí ãas a jsou tak trochu zaprá‰ené.
Vysvûtlete, v ãem je vûda kolem muzea i ono samot-
né naopak Ïivé?
Jedná se o disciplínu, která má za úkol vybrat z jevÛ, co
nás obklopují, takové jejich reprezentanty, které stojí za
to, aby byly trvale uchovány. Muzeologie prostû umí vy-
hmátnout ve spoleãnosti, co je typické a co je dokladem
minulosti. Umí také pfiedvídat, Ïe nûkteré hmotné dokla-
dy ãi vûci si velkou hodnotu v prÛbûhu ãasu získají.
V tom jsou muzejnictví i vûda o nûm velmi zajímavé i Ïi-
vé. KaÏdé muzeum má nûjaké sbírky a snaÏí se je dopl-
Àovat a rozvíjet.
Popi‰te mi nejvzácnûj‰í exponát, kter˘ vám kdy pro-
‰el rukama?
Byl to soubor tfií vzácn˘ch pfiedmûtÛ, které nepatfiily do
sbírek ani Moravského zemského muzea, ani
Jihomoravského muzea ve Znojmû a ani Muzea mûsta
Brna. ·lo o pohfiební insignie krále Pfiemysla Otakara I.
ze sbírek PraÏského hradu. Mûl jsem to ‰tûstí, Ïe jsem
se jich mohl dvakrát dot˘kat. Jednou pfii v˘stavû ve
Znojmû a podruhé na ·pilberku.
Jaké to je drÏet pohfiební korunu, která leÏela na hla-
vû prvního velkého pfiemyslovského panovníka?

Nebylo to aÏ tak tristní. ·lo o historické muzeum zamû-
fiené samozfiejmû smûrem, kter˘ jste pojmenoval. V zá-
sadû ale ‰lo o novodobou historii. Já uÏ na vysoké ‰kole
dûlal dûjiny konce 19. a poãátku 20. století. Hodilo se mi
to. Ve jmenovaném muzeu jsem skuteãnû pracoval jako
kurátor sbírek, spravoval jsem obrazov˘ materiál: velk˘
fond fotografií a negativÛ i trojrozmûrné pfiedmûty. Byly
tam i pozÛstatky z muzea odboje, které bylo v mezivá-
leãné dobû zbudováno na ·pilberku a které pochopitel-
nû pfiestalo za okupace existovat. Pofiádal jsem tak
i zbranû ãi váleãná vyznamenání. Kuriozitou byl fond
vzpomínek od zaslouÏil˘ch dûlnick˘ch pfiedákÛ. Byly to
sbûry a zápisy pfiímo z terénu.
Jsme na konci sedmdesát˘ch let, normalizace pfiitu-
huje. Cítil jste jako mlad˘ historik nûjakou diskre-
panci v tom oficiálním, pfiikázaném marxistickém po-
hledu na dûjiny plné floskulí?
Odborná knihovna v muzeu mûla i pfiednosti. Byly v ní ta-
ké publikace, které nebyly bûÏnû dostupné. Zahrnovaly
tisky z období tání koncem 60. let. Já se tak mohl setkat
s díly, která byla na indexu. âetl jsem váleãnou historii.
Kupfiíkladu dva svazky váleãného zpravodaje Alexandra
Wertha, kter˘ proÏil druhou svûtovou válku v Sovûtském
svazu a popsal velmi objevnû celou Velkou vlasteneckou
válku. Nebo tfieba vzpomínky Viléma Sachera, kter˘ bo-
joval u Dukly a jeho vzpomínky byly nûco zcela jiného,
neÏ co kázala tehdej‰í oficiální literatura.
Která období z domácích ale i svûtov˘ch dûjin máte
vÛbec nejradûji?
ZÛstávám u svého naznaãeného období pfielomu 19.
a 20. století. Nedávno jsem si ale se zájmem tfieba pfie-
ãetl kníÏku Pavla Balcárka o kardinálu Franti‰ku
z Dietrich‰teina.
Vedete mûstské muzeum. Co dûláte pro popularizaci
a pfiipomínání historie Brna?
Muzeum doklady historického i umûleckého v˘voje mûs-
ta sbírá a ukazuje je vefiejnosti. To je na‰e základní sluÏ-
ba. Na‰í nejvlastnûj‰í fieãí jsou v˘stavy. Nyní tfieba aktu-
álnû expozice Zmizel˘ svût brnûnsk˘ch kaváren.
Vedete instituci, která sídlí v objektu hradu ·pilberk,
jehoÏ pozvolná rekonstrukce v posledních dvou de-
kádách pfiedstavuje nejen pro samu instituci velk˘ o-
fií‰ek. MÛÏete opravu ·pilberka pfiipomenout?
Rekonstrukce probíhá uÏ od poloviny osmdesát˘ch let.
Byly fáze vrcholné i útlumové. Co udûlali mí pfiedchÛdci
je zcela hmatateln˘m a viditeln˘m pfiínosem. Hrad se po-
dafiilo dostat do dÛstojné a reprezentaãní podoby ade-
kvátní v˘znamu této památky. Rekonstrukce ale je‰tû
stále neskonãila.
Kolik se dosud proinvestovalo a co je‰tû chybí spra-
vit?
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S fieditelem SNIP&Co
Jifiím Morávkem
a moderátorkou
Marcelou Vandrovou
v kasematech 
na ·pilberku

S ohÀostrÛjcem
Ivanem Martínkem



TûÏko se to popisuje. Pamatuju si na zvlá‰tní pocit skoro
aÏ jakéhosi mravenãení. Mít v ruce nûco tak cenného,
autentického i slavného, to se nepodafií kaÏdému.
Pojìme do Znojma, kde jste se stal v roce 1994 fiedi-
telem.
Nu bylo z toho krásn˘ch devût let. To fieditelské místo by-
lo nûjak˘ ãas neobsazeno. Z muzea po mnû dokonce
chtûli nûjaké personální tipy. Telefonoval jsem v roce
1994 na okresní úfiad a ptal se, zda je místo je‰tû volné.
Tehdy se mne ‰éfka znojemského odboru kultury zepta-
la, zda s tím zájemcem pfiímo mluví. Trefila se.  Bylo to
trochu impulsivní rozhodnutí, ale ukázalo se jako dobré.
Znojmo je starobylé mûsto, v ãem bylo fieditelování
tady pro vás pfiínosné?
Mûsto Znojmo je velmi zajímavé a dokáÏe si ãlovûka zís-
kat  nejen pro svoji starobylou historii, ale také pro její se-
pûtí s fantastickou pfiírodou. Tyto fenomény se ve
Znojmû prolínají.  Mûsto má také fiadu velk˘ch osobnos-
tí z pfiírodních i umûleck˘ch oborÛ, znojemské muzeum
má nádherné sbírky, coÏ mne také uspokojovalo. Byla to
ale také pfiíleÏitost nûco po sobû zanechat. Podafiilo se
mi zrekonstruovat budovu muzea, coÏ bylo v plánu vlast-
nû uÏ od poãátku 60. let. 
Nyní vedete muzejní instituci sídlící na ·pilberku.
V ãem je tento hrad jedineãn˘?
Je to jeden z nejv˘znamnûj‰ích královsk˘ch hradÛ v tu-
zemsku. Byl to sídelní hrad moravsk˘ch markrabat z ro-
du LucemburkÛ. Stal se posléze nejmohutnûj‰í vojen-
skou pevností, která osvûdãila svÛj jedineãn˘ strategick˘
v˘znam v závûru Tfiicetileté války  pfii obléhání Brna ·vé-
dy. Na její odolnosti a samozfiejmû stateãnosti její posád-
ky spoãíval úspûch obrany celého Brna. Jedineãn˘ je ale
také svou smutnou povûstí nejobávanûj‰ího a nejtûÏ‰ího
vûzení rakouské monarchie.
Kterou z povûstí ãi báchorek o ·pilberku máte nejra-
dûji?
Na ·pilberku se je‰tû kolem roku 1850 vûznilo. První tu-
risté do zdej‰ích kasemat vstoupili o tfiicet let pozdûji
a bylo potfieba tyto prostory je‰tû zatraktivnit romantick˘-
mi povídaãkami. A tak vznikly povûsti tfieba o mokr˘ch
lÛÏkách, do kter˘ch byly zazdívány nevûrné Ïeny a neu-
stále jim kapala na hlavu voda. Patfií k tomu i povídaãky
o tom, jak krutû se na ·pilberku muãilo...
Copak se na ·pilberku nikdy nemuãilo?
To víte, Ïe ne. Bylo to pfiece vûzení. A právo útrpné - te-
dy doznání pod muãením - bylo uÏ souãástí vy‰etfiování.
Do vûzení se dostali lidé aÏ po tomto procesu. Traduje se
také kouzelná povûst, jak se lidumiln˘ císafi Josef II, ne-
chal zavfiít na ·pilberk, aby na vlastní kÛÏi okusil, jak ne-
lidské je toto vûzení. A pak pr˘ dal popud k jeho zru‰ení.
Opak byl pravdou. Josef II. vydal pfiíkaz, aby se nûkdej‰í
vojenská pevnost zmûnila v civilní trestnici a pro tento ú-
ãel nechal upravit kasematy. Je to dodnes turisticky nej-
pfiitaÏlivûj‰í ãást ·pilberku.
·pilberk má i moderní fámy a povûsti. VzpomeÀme
na story s americkou turistkou, která osnovala poji‰-
Èovací podvod a do ‰pilberské studny jakoÏe upusti-
la diamantov˘ prsten. Znáte je‰tû nûjaké jiné novo-
dobé záhady?
KdyÏ se hradní studna ãistila, na‰el se v ní skelet mladé-
ho muÏe. Dodnes je to tajemství. Nepodafiilo se objasnit,
kdo to byl ani jak se tam dostal. Jediné co víme, Ïe tam
nebyl zámûrnû vhozen. Mûl na sobû zbytky vojenské o-
buvi a koÏen˘ ‰títek ãepice. Nemusel to v‰ak b˘t voják.
Spí‰e  vûzeÀ, kter˘ pracoval na ãi‰tûní studny a byl v ní
moÏná i úãelovû zapomenut˘.
Co dÛleÏitého kromû definitivního dokonãení rekon-
strukce ãeká Muzeum mûsta Brna tfieba v pûti nad-
cházejících letech?
Urãitû památková obnova vily Tugendhat, kterou muze-
um spravuje a provozuje jako památkov˘ objekt.
Doufám, Ïe uÏ stojíme blizouãko zahájení restaurování
této mimofiádné památky svûtového v˘znamu. Je tfieba
také vyfie‰it uloÏení sbírek muzea a dosáhnout, aby se
na‰e sbírka moderního umûní rozrÛstala i o souãasné

exponáty.
Co je va‰ím sbírkov˘m magnetem, kter˘ tfieba pfiipo-
mínají v‰echny kunsthistorické pfiíruãky svûta?
Z hlediska zahraniãního zájmu o zápÛjãky je snad na‰ím
nejvût‰ím lákadlem sociologick˘ fragment bydlení od
Jifiího Krohy. Ten si ãasto Ïádají i ze zámofií. Ze starého
umûní je to urãitû soubor renesanãních epitafÛ z mûst-
ského kostela svatého Jakuba a soubor barokních plas-
tik Ondfieje Schweigla ze stejného chrámu. To jsou velmi
cenné exponáty podobnû jako v˘jimeãn˘ soubor barokní
lékárny. Máme také ‰piãkové soubory obrazÛ meziváleã-
né moderny.
Máte dva syny. Bude z nich nûkter˘ historikem?
Star‰ímu bylo osmnáct. A popravdû fieãeno se mi párkrát
zmínil, Ïe by ho historie docela bavila.
Jak odpoãíváte ve volném ãase?
Mám rád klasickou hudbu a ãetbu. Jsem rád, Ïe se mi dí-
ky muzeu podafiilo dostat se hodnû blízko k architektufie
- historické i souãasné.
Je Brno z tohoto pohledu zajímavé?
Pro ãlovûka zajímajícího se o architekturu je Brno ne-
smírnû zajímavou lokalitou. A to nejde jen o funkcionalis-
mus, kter˘ je takovou zdej‰í ikonou. Mimofiádnû kvalitní
je i období historismu, druhá polovina pfiedminulého sto-
letí. Pro bûÏného turistu asi Brno nebude tfieba tak láka-
vé jako Praha. Uvidí star˘ hrad, katedrálu s podobou
z poãátku 20. století a vilu Tugendhat. Praha je v tomto
laickém pohledu mnohem rozmanitûj‰í a tím i atraktivnûj-
‰í.
Kter˘ dÛm vy máte v Brnû nejradûji?
Snad bych fiekl, Ïe je to pisárecká Reissigova vila z roku
1906,  dÛm, kter˘ se ve své dobû oznaãoval za nejmo-
dernûj‰í obydlí rakouské monarchie. Stvofiil jej v˘znamn˘
vídeÀsk˘ architekt Leopold Bauer. Je to dÛm vystavûn˘
racionálnû, je zajímavû prostorovû fie‰en˘ a na svou do-
bu byl vybaven˘ mimofiádn˘m komfortem. Tento dÛm
v obecném povûdomí zastiÀuje tfieba Jurkoviãova vila,
ale já nedám dopustit na tu Reissigovu.

Lubo‰ Mareãek, 
foto: jef Kratochvil
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S primátorem 
mûsta Brna
Romanem Onderkou



Obãasnou náv‰tûvu New Yorku v‰em do-
poruãuju, tedy v‰em, ktefií si ji mohou z nej-
rÛznûj‰ích pohledÛ dovolit. Rád chodím po u-
licích mûsta, kde se mi lidi dívají do oãí a ãas
od ãasu se usmûjí - jen tak, pfiestoÏe jsou té-

mûfi v‰ichni v permanentním spûchu.
Informace o tom, Ïe je NY pÛvabnû kaleido-
skopicky multikulturální a vyzafiuje nebûÏnou
pozitivní energii, je no‰ením dfiíví do lesa.
Stejnû tak je známo, Ïe v soutûÏi o nejvy‰‰í
procento hezk˘ch Ïen na ulicích nad

Manhattanem vítûzí jen
Brno a Bratislava. Vím
to, ale pfiesto mû pokaÏ-
dé pfiekvapí a potû‰í, Ïe
tomu tak stále je. Strávil
jsem v Novém Yorku
spoleãnû s kolegy z diva-
dla první únorov˘ t˘den.
Pominu jednání, která
jsme vedli, ale o nûkolik
osobních momentÛ se
s vámi chci podûlit.

Hned první den
jsme na Broadwayi spo-
leãnû vidûli “Spring
Awakening”, muzikálo-
vou adaptaci hry, kterou
napsal v roce 1891 nû-
meck˘ expresionista
Frank Wedekind (je téÏ
autorem Lulu). Insce-

nace dostala osm cen Tony, má mimofiádnou
povûst i recenze a podle mého názoru zcela
zaslouÏenû. âerstvá rocková hudba (v˘teãn˘
skladatel Duncan Sheik), velmi dobrá struktu-
ra inscenace, v˘borné v˘kony (ty jsou v‰ak

v New Yorku k vidûní i v úpln˘ch kravi-
nách), ale hlavnû – silné téma. Pfiíbûh
o skupinû stfiedo‰kolákÛ, kter˘ se ode-
hrává na konci 19. století v Nûmecku,
má velkou moc i magii. Probouzející se
jaro v mysli i du‰i mladého ãlovûka je

zjevnû never ending story. Neúnavnû, jen
s mal˘mi obmûnami se opakuje - a stále nás
dojímá.

MÛj star˘ kamarád Petr Sís mûl v Chelsea
v˘stavu sv˘ch obrázkÛ, expozice byla velmi
hezká, na vernisáÏ pfii‰lo mnoho zábavn˘ch li-
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dû. V meziãase mû sezná-
mil s nûkolika zajímav˘mi
lidmi, a tak jsme po chvíli
vytváfieli hlouãky oba. Kruhy
se prolínaly, z leteckého po-
hledu to mohlo b˘t zajíma-
vé. “Jsme jedni z posled-
ních aktivnû posedl˘ch
z na‰í generace,“ fiekl mi
pozdûji. Úplnû pfiesnû ne-
vím, co v‰echno tím myslel,
ale potû‰ilo mû to. A taky
jsem mûl zase jednou dobr˘
dojem z toho, Ïe jsem
âech. Petrova nová kníÏka
The Wall je velmi dojemná.

“The Fantasticks” je nejdé-
le hran˘ muzikál v‰ech dob.
Jeho premiéra se odehrála
v New Yorku 3. 5. 1960 a do

13. 1. 2002 se bez pfieru‰ení odehrálo 17 162
repríz jedné inscenace, to je ‰ílené ãíslo!
Vidûli jsme nové nastudování v malém divadle
na Broadwayi a byl to záÏitek. Jde o nesmírnû
imaginativní pfiedstavení zaloÏené na vysoce
kultivované poetice i hereck˘ch v˘konech.
V jednu chvíli vylezli z bedny na jevi‰ti dva
klauni, z jednoho z nich jsem nemohl spustit
oãi. PfiibliÏnû osmdesátilet˘ herec rozmûru
Lawrence Oliviera a charismatu Johna

dí vãetnû reprezentantÛ ãeské diplomacie,
Formanov˘ch dvojãat (i s rodiãi) a rÛzn˘ch a-
merick˘ch umûlcÛ, z nichÏ vût‰ina vypadala
jako Woody Allen. Procházel jsem sálem
a sly‰el útrÏky konverzací v rÛzn˘ch jazycích.
Zde je fragment: Milo‰ Forman - “Ale, co vy tu
zase dûláte?” Jef Kratochvil – “To víte, ono se
pofiád nûco dûje…” Spoleãensky zdatn˘ Sís
kolem sebe vytváfiel hlouãky, které se promû-
ƒovaly, vznikaly a zanikaly jako kruhy na vo-



Lennona pfiedvádûl neuvûfiitelné vûci. Na kon-
ci se ukázalo, Ïe jde o Toma Jonese - autora
libreta “The Fantasticks”. ·el jsem za ním do
‰atny a strávil s ním pÛlhodinu povídáním o di-
vadle, které si budu dlouho pamatovat. Îivot
stráven˘ v dÛsledném zájmu o jednu oblast
pfiiná‰í úÏasné v˘sledky - nejspí‰ ve v‰ech o-
borech lidské ãinnosti.

Dûlal jsem nedávno hudbu pro americkou
animovanou pohádku “Voyage to the Bunny
Plannet” - je to moc mil˘ film podle kníÏek
Rosemary Wells, kter˘ reÏíroval Gene Deitch
a komentáfi namluvila Maggie Guylenhaal
(hrála napfiíklad v Sherry-
Baby). Producentovi filmu
jsem psal, Ïe jedu do New
Yorku, zavolal a pozval mû
do studia Weston Woods
v Conecticut. Pfiijel jsem
tam náhodou, zrovna kdyÏ
film míchali. Soustfiedûnû
poslouchali exponovanou
pasáÏ s foukací harmoni-
kou, kterou mi nahrál
Zdenûk Haník, trenér na-
‰ich volejbalov˘ch repre-
zentantÛ a nad‰en˘ blues-
man. “Hmm, sly‰íte kouãe
ãeské volejbalové repre-
zentace”, fiíkám. “Co?”, po-
vídá producent filmu. “Ale
nic…” Co já jim budu vy-
kládat, Ïe jo?

Poslední den jsme vi-

dûli velmi pûkné a do-
jemné show “The Color
Purple”.  Opût se jedná
o velmi kvalitní pfiedlohu
– Alice Walker dostala
za svÛj stejnojmenn˘ ro-
mán (ãesky Barva na-
chu) v roce 1983
Pulitzerovu cenu, o dva
roky pozdûji ho do filmu
pfievedl Steven Spiel-
berg. Pomûrnû sloÏit˘
pfiíbûh o osudech dvou
ãern˘ch sester (ve filmu
je hrály Whoopi Gold-
berg a Oprah Winfrey)
má velk˘ emotivní ná-
boj. I v muzikálové po-
dobû jde o nesmírnû
poutavé VYPRÁVùNÍ
o potfiebû lásky, svobo-
dû a síle ãlovûka. Na je-
vi‰ti jsou v‰ichni ãerní,

ãerná je i hudba, nûkterá ãísla pak naprosto
strhující. Podobnû jako u Spring Awakening
jde o mocné téma a mimofiádnû dobré libreto
i hudbu, jako kdyby to psal jeden ãlovûk. Ve
skuteãnosti jsou autofii ãtyfii (Marsha Norman,
Brenda Russell, Allee Willis a Stephan Bray) -
asi si dobfie rozumûli, anebo si s tím váÏnû da-
li práci. KaÏdopádnû v˘born˘ v˘sledek a já
jsem nûkolikrát breãel.

A uÏ jsme zase doma, tak do práce, aÈ ta-
ky udûláme nûco hezkého. 

Zdenek Merta, foto: jef Kratochvil

12

Zdenek Merta
s v˘tvarníkem
Petrem Sísem

ReÏisér Milo‰ Forman
se svou Ïenou, 
tch˘ní
a americk˘mi 
dvojãaty
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(VyuÏil jsem pfiíleÏitosti a pozval Vendulku
na svaãinu) 
Dá‰ si palaãinku s tvarohem? Bez tuku
smaÏená, pfiímo taneãní strava(!).
Tak jo...
(ochutná) Dobrá?
V˘borná...já jsem hroznû „s˘rová“.
TakÏe má‰ ráda s˘r...
No, hlavnû takové prozrálé, akorát je to
hroznû drahé...
No, to je dneska v‰echno, co je kvalitní...
...ale fiekni mi, uÏ jsi se nûkde uplatnila,
nebo jsi ‰la do MdB rovnou ze ‰koly?
...rovnou ze ‰koly, já jsem totiÏ nechtûla
dûlat klasick˘ balet, protoÏe uÏ mû na ‰ko-
le nebavil, tak jsem uvaÏovala „kam?“,
protoÏe v‰ude se dûlal klasick˘ balet a já
chtûla dûlat nûco trochu jiného a napadlo
mû vlastnû „mûstské“, protoÏe jsem
o nûm hodnû sly‰ela uÏ od VlasÛ... a na-
jednou se vypsal konkurz a já jsem si fií-
kala, Ïe za to nic nedám...
No, vÏdyÈ my jsme vlastnû byli na konkur-
zu spolu. Je zvlá‰tní, Ïe si tû vÛbec nepa-
matuju. Faktem je, Ïe jsem byl cel˘ vyje-
ven˘...

..já taky...(smích)...Já si pamatuju akorát
PeÀu (Hana Josefiová), pfii‰la v modrém
triãku, opálená - ona mû uãila v krouÏku
moderny - a teì ji najednou potkám u ty-
ãe. 
A ona taky dûlala konkurz?
No...!
Aha a jak to probíhalo?
Já jsem vlastnû byla na taneãním konkur-
zu. Nejdfiív byla baletní ãást a pak PeÀa
dûlala jazzov˘ trénink, nûjakou vazbu...
Bylo tam hodnû lidí?
Docela jó, byly tam i nûjaké spoluÏaãky
z mé tfiídy a já jsem si fiíkala, proboha, ko-
lik holek tak berou? No a brali tfii, ãtyfii. Tak
to mû napadlo, Ïe nemám ‰anci, mûla
jsem totiÏ vypûstované dost malé sebevû-
domí ze ‰koly. Tak jsme odtanãili, já jsem
byla rudá, jak jsem se snaÏila, abych se
dostala. A druh˘ den jsme ve ‰kole vrace-
li kost˘my a najednou telefon, neznámé
ãíslo. Napadlo mû „kdo to je?“. Na druhé
stranû se ozvalo jenom „Dobr˘ den, Igor

âERT Tù VEM
Vendula ·eráková

S Du‰anem Vitázkem
v muzikálu

Josef a jeho úÏasn˘
pestrobarevn˘ plá‰È,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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Ondfiíãek, MdB“ a já se zmohla nejdfiív jen
na „Oh...coÏe?“(smích), no prostû jsem se
ani na nic nezeptala a jen jsem horlivû
souhlasila, Ïe to beru.
V‰iml jsem si, Ïe má‰ pûkné autíãko...
...Fabii.
A vyplatí se ti? 

Mám pfiítele (Honzu)
a dojíÏdím k nûmu asi
tfiicet kilometrÛ (jinak,
neÏ autem by se to snad
ani nedalo), takÏe se mi
vyplatí...
A dostala ses s Mûst-
sk˘m divadlem uÏ nû-
kam do zahraniãní?
Hnedka na první zájezd
jsem jela v lednu, pÛl ro-
ku po tom, co jsme
s holkama nastoupily.
Hroznû se fie‰ilo, kdo
tam pojede, a my jsem si
s Bárou fiíkaly, Ïe my ur-
ãitû ne, kdyÏ jsme tady
teprve pÛl roku. Ale na-
konec jsme tam byly na-
psané a bylo to super.

A jak to vidí‰ s baletem do bu-
doucna?
Jako tady, v MdB? No, mnû se
tady stra‰nû líbí...
Mnû taky, ale nemÛÏe‰ pfiece
tanãit cel˘ Ïivot, snad jen uãit,
nebo...
Chtûla bych zkusit tfieba byto-
v˘ design. Pfiem˘‰lela jsem
nad tím, jak zaãít znova studo-
vat, ale vût‰ina ‰kol je denní,
ale to já bych uÏ si nezvykla.
âlovûk je zvykl˘ uÏ vydûlávat,
má svÛj komfort, zná‰ to.
I o JAMU, o muzikálu,  jsem
pfiem˘‰lela, ale ono je taky
denní.
Ale tak... nûjak bys to zvládla,
ne?
Pravda je, Ïe uÏ chodím zpívat
asi tfii roky...
TakÏe z tebe bude zpûvaãka...
No, zas tak si nefandím, ale ví‰
co, je mi jednadvacet, a tak
snad postupnû. Ono, muziká-
lové herectví stejnû není je-
nom o tanci, nebo o baletu.
âlovûk by mûl zvládat v‰ech-
no. Já jsem zaãala na zpûv

chodit soukromû. Pamatuju si, jak se mi
v‰ichni v ‰atnû smáli: „Ty chodí‰ zpívat,
se‰ blázen, pojì radûji na obûd..“, a já na
to: „Ale ten zpûv jednou budete potfiebo-
vat!“ a pak pfii‰el „Josef“, dostali jsme mik-
roporty a uÏ to „jelo“, na fiadu pfii‰ly otázky
typu “...a my budeme mít taky porty?“.

S Pavlou Vitázkovou,
SoÀou Jányovou, Hanou
Kratochvilovou, Anetou
Majerovou a Jefem
Kratochvilem



Prostû ãlovûk, kdyÏ nûco chce, tak proto
musí nûco udûlat, aby umûl a, byÈ jsme ta-
neãníci, tak si stejnû myslím, Ïe v muziká-
lovém divadle je zpûv prostû potfieba.
No a mû by je‰tû zajímalo, jak˘ má‰ Ïivot-
ní sen nebo tak nûco.
Urãitû by mû bavil bytov˘ design. A taky
bych se chtûla nauãit italsky, mû se ital‰ti-
na stra‰nû líbí. My jsme hodnû jezdívali do
Itálie na dovolenou a ital‰tina mi uãarova-
la. 
(Zde nabídnu Vendulce, která má za chvíli
lekci zpûvu, dal‰í obãerstvení a zjistím, Ïe
nerada zpívá na laãno)
I kdyÏ já vlastnû své záliby teprve pozná-
vám, protoÏe tím, jak jsem byla osm let na
konzervatofii, tak jsem na nû vlastnû ne-
mûla ãas ani my‰lenky, a tak se ke sv˘m
zálibám teprve dostávám. Tfieba lyÏovat
neumím a chtûla bych se to nauãit. Ale
zná‰ to, ãlovûk má v sobû pofiád klapku –
co kdyby se mi stalo nûco s nohama?
A co si vlastnû myslí‰ o baletu, jako o tan-
ci?
My jsme jednou tuhle vûc probírali v sou-
boru a málem jsme se pohádali, protoÏe...

tfieba já mám názor, Ïe klasick˘ balet je za-
potfiebí, ale je tfieba taky vyuÏívat a pozná-
vat jiné, nové vûci. Mnû pfiipadá, Ïe v sou-
ãasné dobû je v moderním divadle zapo-
tfiebí spí‰e souãasn˘ tanec, Ïe  kdyÏ se za-
b˘váme pouze baletem, tak nám to mnoh-
dy ubliÏuje v tom, Ïe jsme pak tvrdí a ne-
dokáÏeme se uvolnit. Ono, vÛbec... KdyÏ
si to vezme‰, ta hodina dennû, kterou má-
me, je málo... pak má ãlovûk „Jazzku“, kde
makáme a nestaãíme – jasnû, ãlovûk se do
toho dostane, ale  do dal‰ího mûsíce kon-
dice stejnû zmizí.
No, nechme uÏ práce, co má‰ tfieba ráda
za alkohol (kromû mojita, to pije kaÏd˘)?
Jin˘mi slovy, na co tû ãlovûk mÛÏe po-
zvat?
Tak tfieba Gin s tonikem...
To taky pije kaÏd˘...
Tak tfieba martini, ale co nemám ráda, to
jsou sladké likéry. No, a dobré víno si ráda
dám. Nepohrdnu koktejlem, ale tvrd˘ alko-
hol nûjak nepiju. Nejvíc teì asi bílé víno.
A je‰tû portské, samozfiejmû...(smích)

Posvaãili spolu Michal Matûj 
s Vendulou  ·erákovou, fotil na svaãinu

nepozvan˘ jef Kratochvil
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S Petrem Gazdíkem
v muzikálu

âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Petrem ·tûpánem
v muzikálu

âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a



â I N O H E R N Í  S C É N A

Eduardo Rovner: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Brilantnû napsaná komedie nejpfiednûj‰ího souãasného au-
tora argentinského divadla úspû‰nû obletûla cel˘ svût a do-
ãkala se mnoha prestiÏních ocenûní. Pedikér a star˘ mlá-
denec Manuel pravidelnû nav‰tûvuje hrob své matky, aby jí
t˘den co t˘den vylíãil, co nového se mu pfiihodilo.
Skuteãnost si lehce pfiibarvuje, nûkteré vûci zamlãí, jenom
aby se matce jevil v lep‰ím svûtle. KdyÏ jí jednoho dne
oznámí, Ïe se koneãnû chystá oÏenit, oãekává ho po ná-
vratu domÛ neuvûfiitelné pfiekvapení: jeho matka Fanny po
deseti letech „odpoãinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na si-
tuaci osobnû dohlédla. 
Energická Ïena se tak znovu zaãne plést do Ïivota svého
dospûlého syna. A jelikoÏ on je pochopitelnû jedin˘, kdo ji
vidí a sly‰í, spou‰tí se fietûzec komick˘ch situací, nedorozu-
mûní, zámûn a zmatkÛ... 
Eduardo Rovner ve své komedii o nádhernû vitální, byÈ mrt-
vé Ïenû, neopakovateln˘m zpÛsobem vystihuje dÛleÏitost
pfiátelství i lásky. V hlavní roli – kdo jin˘, neÏ Zdena
Herfortová…
ReÏie: Emil Horváth
Hrají: Zdena Herfortová, Erik Pardus, Jana Musilová, Igor
Ondfiíãek, Zdenûk Bure‰, Karel Jansk˘, Milo‰ Kroãil, Eva
Jelínková a Josef Jurásek. 

Ray Cooney, John Chapman: VYDRÎ, MILÁâKU!
Ray Cooney a John Chapman napsali komedii „Not now
darling“ skoro pfied ãtyfiiceti lety. Tato brilantní komedie
s matematicky pfiesnou konstrukcí zápletek a absurdních si-
tuací, které v‰ak ne‰ustí papírem, napsali autofii pro své ko-
legy herce, pfiedev‰ím v‰ak pro diváky lond˘nského divadla
West End. Upfiímnû hluãná fra‰ka se odehrává v elegantním
obchodû s koÏe‰inami, kde zápletky dosahují bodu varu
a kaÏd˘ dostane, co mu patfií. Tento typ dramatické tvorby
se nelíbí témûfi nikomu, kromû v‰ech divákÛ!
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Viktor Skála, Zdenûk Junák, Helena Dvofiáková nebo
Jana Glocová, Jitka âvanãarová, Irena Konvalinová, Martin
Havelka, Evelína Jirková, Zdenûk Bure‰, Eva Jelínková
a Luká‰ Hejlík.

Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a: KOLOâAVA
Pfiíbûh Nikoly ·uhaje se odehrává v etnicky bohatém pro-
stfiedí podkarpatské vesnice, v níÏ dominuje Ïivel rusínsk˘
a Ïidovsk˘. Oproti pfiedchozím divadelním podobám je posí-
len právû prvek Ïidovsk˘, bez nûhoÏ v˘povûì o prostfiedí,
v nûmÏ se „zastavil ãas“, je nemyslitelná. A tak, vedle jiÏ
znám˘ch ‰uhajovsk˘ch motivÛ, se v této verzi objevují
i Olbrachtovy motivy ze Ïivota chasidÛ s charakteristick˘mi
rysy tohoto etnika, jehoÏ nejv˘raznûj‰ím projevem, kter˘ se
uchoval aÏ do dne‰ních dnÛ, je právû hudba. Pochopitelnû
Ïe muzikálová inscenace v baladickém hávu je nemyslitel-
ná bez Ïivého hudebního doprovodu, o kter˘ se stará sku-
pina Javory roz‰ífiená o obsazení klezmerské kapely.
Nemen‰í úlohu zde má i choreografie Vladimíra Kloubka
a filmové dotáãky Dalibora âernáka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Stanislav Slovák nebo Petr ·tû-
pán, Radka Coufalová nebo Markéta Sedláãková, Eva
Jelínková nebo Libu‰e Billová, Ivana VaÀková nebo Helena
Dvofiáková, Katefiina Jakubcová nebo SoÀa Jányová,
Miroslava Koláfiová, Pavel Straka, Alan Novotn˘ nebo Peter
Veslár nebo Jifií Harnach, Erik Pardus, Karel Mi‰urec nebo
Zdenûk Bure‰, Tomá‰ Sagher nebo Jakub Uliãník, Zdenûk
Junák nebo Ladislav Koláfi, Jifií Tomek a dal‰í.

Oscar Wilde: JAK JE DÒLEÎITÉ MÍTI FILIPA
Jedno z nejlep‰ích dûl anglické dramatiky, konverzaãní ko-
medie Jak je dÛleÏité míti Filipa, je zároveÀ Wildovou nej-
úspû‰nûj‰í a nejvtipnûj‰í hrou vÛbec. JiÏ pfii své premiéfie

v roce 1895 byla nad‰enû pfiijata a dodnes se neustále vra-
cí na svûtová jevi‰tû. V zábavném gejzíru chytrého vtipu,
kter˘m sr‰í v‰echny postavy, aÈ jde o sluhu nebo gentlema-
na, je sly‰et vlastní hlas dramatika, lond˘nského dandyho,
mistra sarkasmu, jazykového ‰ermu a lehkováÏného espri-
tu. Tato konverzaãní komedie - jedna z nejlep‰ích ve svém
Ïánru - pfievrácenû traktuje dobové mravy, mínûní a názory,
jeÏ panovaly v lep‰ích vrstvách viktoriánské Anglie na
sklonku století.
ReÏie: Jana Kali‰ová j.h.
Hrají: Viktor Skála, Petr ·tûpán, Zdena Herfortová, Veronika
Poláãková, Ivana VaÀková, Jifií Tomek, Eva Jelínková,
Pavel Kunert a Dagmar HlavoÀová.

Peter Shaffer:  EQUUS
Pfiíbûh o tajemném bohu koní, nemocn˘ch Ïivotech a o du-
‰ích hledajících nûhu, pochází z pera autora jiné slavné hry
„Amadea“, která je v reÏii ZdeÀka âernína v Mûstském di-
vadle Brno s úspûchem uvádûna jiÏ desátou sezonu. EQU-
US se s grácií a zároveÀ i pfiímoãafie dot˘ká vzru‰ujícího té-
matu citové vykolejenosti, kdy se pod tlakem nejrÛznûj‰ích
ideologií a fanatismÛ u jednotlivcÛ ztrácejí citové kontakty.
Atraktivní zápletka s detektivním nádechem, poezie v‰ední-
ho dne i rituálnost divadla rozehraná do v‰ech mysliteln˘ch
kontur a v neposlední fiadû také rÛzná velká lidská témata,
v‰e je‰tû okofienûné ojedinûl˘mi hereck˘mi pfiíleÏitostmi –
to pfiedev‰ím slibuje tato svûtovû proslulá hra, která bude
poprvé v reÏii ZdeÀka âernína uvedená v Brnû. 
ReÏie: Zdenek âernín
Hrají: Viktor Skála, Vojtûch Blahuta, Josef Jurásek,
Miroslava Koláfiová, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo
Hana Brie‰Èanská, Robert Jícha, Patrik Bofieck˘, Jana
Glocová a dal‰í.

Felix Mitterer: V JÁMù LVOVÉ
V jámû plné lvÛ se kdysi ocitl prorok Daniel, v jámû lvové se
ve tfiicát˘ch letech minulého století ocitá také berlínsk˘ he-
rec Arthur Kirsch, kterého fanatiãtí, nacismem posedlí kole-
gové vyÏenou z divadla, protoÏe je prostû Îid. Kirsch se
v‰ak –  v pfiestrojení za „pravého“ Nûmce – vrací a slaví
grandiózní umûlecké i lidské vítûzství nad tupostí a brutali-
tou totalitního reÏimu. Úspû‰ná hra, která byla uvedena
s mimofiádn˘m ohlasem na mnoha jevi‰tích Evropy a jejíÏ
hrdina se podobá tak trochu ·vejkovi, hrajícímu s nevinnou
tváfií svoje hry proti lidské blbosti, pfiiná‰í divákÛm vedle v˘-
jimeãnû zpracovaného tématu humanity a lidské solidarity
také potû‰ení z neb˘vale napínavého pfiíbûhu i jeho vyvr-
cholení. Rafinovanû vyuÏívá rÛzn˘ch moÏností divadelních
zákonitostí komedie, dramatu, momentÛ pfiekvapení i rÛz-
n˘ch dûjov˘ch zvratÛ. Pfiedev‰ím pak zobrazuje odvûkou
touhu ãlovûka po porozumûní a harmonii, kter˘ch je v‰ak,
bohuÏel, moÏno dosáhnout jen zfiídka.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Erik Pardus, Alena Antalová, Karel Jansk˘, Tomá‰
Sagher, Viktor Skála, Petr Gazdík, Lenka Janíková, Zdenûk
Junák, Igor Ondfiíãek, Luká‰ Kantor, Jan Mazák, Jifií
Zmidloch.

MUZIKÁLY Z BROADWAYE
Koncertní pfiedstavení Muzikály z Broadwaye zahrnuje hity
z více jak patnácti nejznámûj‰ích svûtov˘ch muzikálÛ vznik-
l˘ch v období od druhé poloviny padesát˘ch let po léta de-
vadesátá. Padesátá léta jsou zastoupena muzikály My Fair
Lady a West Side Story. Mezi kultovními díly let ‰edesát˘ch
nechybí Hair, Cabaret, ãi Hello, Dolly! Sedmdesátá a osm-
desátá léta reprezentují pfiedev‰ím muzikály Jesus Christ
Superstar, Evita, Cats, The Phantom of the Opera, díla Les
Misérables a Miss Saigon, Chicago a A Chorus Line.
Devadesátá léta jsou pak zastoupena muzikálem
Jekyll&Hyde. Jako pfiídavek koncertu b˘vá uvádûn Gospel
(I Am With You) z pÛvodního ãeského muzikálu Z. Merty
a S. Mo‰i Svût pln˘ andûlÛ. Koncertní pfiedstavení
z broadwaysk˘ch muzikálÛ je plnû kost˘mované a kromû
sólistÛ se v nûm pfiedstaví také zpívající a tanãící company.
Písnû v koncertu jsou uvádûny v originální, anglické verzi
a jsou doprovázeny filmov˘mi nebo fotografick˘mi projekce-
mi. Koncertní pfiedstavení Muzikály z Broadwaye slaví od
své premiéry úspûchy nejen na domácí scénû, ale také
v Evropû: Mûstské divadlo Brno se jím prezentovalo
v Belgii, Dánsku, Chorvatsku, Lucembursku, Nûmecku,

HRAJEME
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úter˘ Ray Cooney, John Chapman A2008
19.30 VydrÏ, miláãku!
stfieda Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a
19.30 Koloãava
ãtvrtek Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a
19.30 Koloãava
sobota Oscar Wilde
19.30 Jak je dÛleÏité míti Filipa
úter˘ Peter Shaffer E2
19.30 Equus
stfieda Felix Mitterer PP1
18.00 V jámû lvové
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pátek Brandon Thomas zakoupené pfiedstavení
18.00 Charleyova teta
sobota Koncertní pfiedstavení zakoupené pfiedstavení
17.00 Muzikály z Broadwaye
ãtvrtek Peter Shaffer A4
19.30 Equus
pátek Eduardo Rovner vefiejná generálka 
14.00 Vrátila se jednou v noci
pátek Eduardo Rovner AB5 
19.30 Vrátila se jednou v noci
sobota Eduardo Rovner premiéra 
19.30 Vrátila se jednou v noci
nedûle Eduardo Rovner premiéra 
19.30 Vrátila se jednou v noci
pondûlí Eduardo Rovner A1 
19.30 Vrátila se jednou v noci
úter˘ Eduardo Rovner AB2 
19.30 Vrátila se jednou v noci
stfieda Eduardo Rovner A3 
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek Peter Shaffer AB4
19.30 Equus
pátek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
sobota Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pondûlí Dmitrij MereÏkovskij M2008
19.30 Smrt Pavla I.
úter˘ V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek A2
19.30 Deník krále
stfieda V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek AB3
19.30 Deník krále

úter˘ J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
stfieda J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
ãtvrtek J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pátek J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
sobota J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
ãtvrtek K. Gärtner, E. Bryll
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
pátek K. Gärtner, E. Bryll
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
sobota K. Gärtner, E. Bryll A6/AB6
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
nedûle K. Gärtner, E. Bryll
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
pondûlí K. Gärtner, E. Bryll
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
úter˘ K. Gärtner, E. Bryll C2/E2
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
stfieda K. Gärtner, E. Bryll
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
ãtvrtek K. Gärtner, E. Bryll
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
pátek K. Gärtner, E. Bryll C5/E5 
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
nedûle Koncert v rámci  projektu Ruská kultura v âR 2008
19.30 Big band Gustava Broma, I. Butman a P. Lipa
úter˘ V. Vanãura, P. Ulrych, S. Mo‰a
19.30 Markéta Lazarová
stfieda V. Vanãura, P. Ulrych, S. Mo‰a
19.30 Markéta Lazarová
pátek Stendhal, M. ·tûdroÀ, M. Uhde A5/AB5
19.30 âerven˘  a ãern˘
sobota Stendhal, M. ·tûdroÀ, M. Uhde
19.30 âerven˘  a ãern˘
nedûle Stendhal, M. ·tûdroÀ, M. Uhde D/E7
19.30 âerven˘  a ãern˘
stfieda J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku

1.4.
2.4.
3.4.
4.4.
5.4.

10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
18.4.
20.4.
22.4.
23.4.
25.4.
26.4.
27.4.
30.4.

1.4.
2.4.
3.4.
5.4.
8.4.
9.4.

10.4.
11.4.
12.4.
17.4.
18.4.
18.4.
19.4.
20.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
28.4.
29.4.
30.4.

ZÁJEZDY: 7. 4. hostuje MdB v Lublani s inscenací
Koloãava, 9. 4. v Karlov˘ch Varech s Muzikály 
z Broadwaye.

Deník krále,
reÏie: 

Zdenek Plach˘
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pátek Eduardo Rovner A5 
19.30 Vrátila se jednou v noci
sobota Eduardo Rovner AB6 
19.30 Vrátila se jednou v noci
nedûle Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
pondûlí Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
úter˘ Dmitrij MereÏkovskij C2
19.30 Smrt Pavla I.
stfieda Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pátek Brandon Thomas A5
19.30 Charleyova teta
pondûlí Brandon Thomas AB2
19.30 Charleyova teta
úter˘ Brandon Thomas A2
19.30 Charleyova teta
stfieda Divadlo B ez zábradlí
19.30 Cesta dlouh˘m dnem do noci
ãtvrtek Eduardo Rovner A4
19.30 Vrátila se jednou v noci
pátek Eduardo Rovner E5
19.30 Vrátila se jednou v noci
nedûle Eduardo Rovner E7
19.30 Vrátila se jednou v noci
pondûlí Friedrich Schiller derniéra
19.30 Marie Stuartovna
úter˘ Peter Shaffer C2
19.30 Equus
stfieda Peter Shaffer AB3
19.30 Equus
ãtvrtek Dmitrij MereÏkovskij AB4
19.30 Smrt Pavla I.
pátek Dmitrij MereÏkovskij AB5
19.30 Smrt Pavla I.
sobota Eduardo Rovner A6
19.30 Vrátila se jednou v noci
nedûle Eduardo Rovner D
19.30 Vrátila se jednou v noci
pondûlí Eduardo Rovner AB1
19.30 Vrátila se jednou v noci
úter˘ Eduardo Rovner E2
19.30 Vrátila se jednou v noci
stfieda
19.30 Rendez vous s operetou
ãtvrtek
19.30 Rendez vous s operetou
pátek Peter Shaffer E5
19.30 Equus
sobota Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ

1.5.
2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.

11.5.
12.5.
15.5.
16.5.
19.5.
20.5.
25.5.
26.5.
27.5.

ãtvrtek J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pátek J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
sobota J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
nedûle J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pondûlí J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
úter˘ J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
stfieda J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
ãtvrtek J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
nedûle A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
pondûlí A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È
ãtvrtek J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
pátek J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
pondûlí Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
18.00 Zahrada divÛ
úter˘ Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
18.00 Zahrada divÛ
nedûle J. Bock, S. Harnick, J. Stein
19.30 ·umafi na stfie‰e
pondûlí J. Bock, S. Harnick, J. Stein PPP/P18
18.00 ·umafi na stfie‰e
úter˘ J. Bock, S. Harnick, J. Stein PP1
18.00 ·umafi na stfie‰e

19

ZÁJEZDY: 10. 5. hostuje MdB v Karlov˘ch Varech 
s Muzikály z Broadwaye, 14. 5. v Olomouci s inscena-
cí Smrt Pavla I. a 17. 5. ve Zlínû s inscenací Smrt 
Pavla I.

2.5.
3.5.
4.5.
5.5.
6.5.
7.5.
8.5.
9.5.

12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
16.5.
18.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.
26.5.
27.5.
28.5.
29.5.
30.5.
31.5.
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Nizozemsku, Portugalsku, Rakousku, Slovensku, Slovin-
sku, ·panûlsku a ·v˘carsku. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Zpívají: Radka Coufalová, Jitka âvanãarová, Helena
Dvofiáková, Jana Musilová, Ivana VaÀková, Petr Gazdík,
Ján Jackuliak, Robert Jícha, Ladislav Koláfi, Igor Ondfiíãek,
Stano Slovák, Petr ·tûpán, Karel ·karka a dal‰í.
Úãinkuje orchestr Mûstského divadla Brno.

Dmitrij MereÏkovskij: SMRT PAVLA I.
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích pfiedstavitelÛ ruské moderny
Dmitrij S. MereÏkovskij psal své nejlep‰í jevi‰tní dílo za po-
hnuté atmosféry první ruské revoluce 1905. Mistrnû v nûm
vystihl dvojí tváfi nemilovaného syna Katefiiny Veliké, cara
Pavla I. - bezskrupulózního tyrana, fiádící bestie, i nûÏného

milence a sentimentálního snílka. Na ruskou scénu se dra-
ma dostalo aÏ po pádu samodûrÏaví a posléze ve dvacá-
t˘ch letech, kdy bol‰evick˘ reÏim pfiinutil autora odejít do e-
migrace, pro‰lo úspû‰nû evropsk˘mi jevi‰ti. Historicky vûr-
né, psychologicky v˘stiÏné a dramaticky strhující podání pfií-
zraãného ovzdu‰í despocie a její krutosti v kontrastu s kfieh-
kostí ãlovûka – to v‰e vytvofiilo z MereÏkovského hry jeden
z nejsugestivnûj‰ích obrazÛ rusk˘ch dûjin. ZároveÀ se jed-
ná i o mimofiádnû silné dílo plné nadãasov˘ch dimenzí. Na
pÛdorysu spoleãenské tragédie rozvíjí se i tragédie rodinná,
v závûru nab˘vající mohutnosti antick˘ch tragédií. 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Erik Pardus, Petr ·tûpán, Igor Ondfiíãek, Oldfiich
Smysl, Irena Konvalinová, Pavla Vitázková, Evelína Jirková,
Ladislav Koláfi, Jan Mazák, Viktor Skála, Zdenûk Junák,
Alan Novotn˘, Tomá‰ Sagher, Zdenûk Bure‰ nebo Karel
Mi‰urec a dal‰í.

V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek DENÍK KRÁLE
TvÛrãí t˘m Zdenek Plach˘ a Jifií ·imáãek (ãili hlavní dva pro-
tagonisté brnûnského volného umûleckého sdruÏení
StfieÏen˘ Parnass) pfiichází se sv˘m pÛvodním textem – je
jím dramatick˘ souãasn˘ pfiíbûh z gangsterského podsvûtí,
nazvan˘ prostû Deník krále. Titulní postava, b˘val˘ ‰éf mafi-
ánské bandy zvan˘ Král, se v nûm vrací po letech do
Marseille, v níÏ kdysi pÛsobil, vyfiídit je‰tû jeden rutinní ob-
chod. Je v‰ak pfii nûm pfiekvapivû postfielen a na útûku se
musí skr˘t u zahofiklého misantropického intelektuála jmé-
nem Cyril Abidi. Právû jemu je donucen zanechat svÛj deník,
kter˘ koncipoval jako odkaz svému ztracenému synovi -
a právû Cyril pfii jeho ãetbû, jiÏ zpoãátku komentuje s pov˘-
‰en˘m odstupem, odkr˘vá vá‰niv˘, strhující a tragick˘ stfiet,
kter˘ poznamenal KrálÛv osud. Napínav˘ pfiíbûh vidûn˘ opti-
kou podivínského samotáfie, vpády vypjaté mystiky (repre-
zentované postavou Terezie z Lisieux) i podrobn˘ komediál-
ní „Ïivoãichopis“ postav a postaviãek Ïivících se zloãinem, to
zní v podání StfieÏeného Parnassu jako notnû v˘bu‰ná kom-
binace. V úloze reÏiséra jeden z autorÛ Zdenek Plach˘, mi-
mo jiné ãerstv˘ ‰éf ãinohry Národního divadla Brno. V pfied-
stavení zazní i píseÀ známého ãeského zpûváka a hudební-
ho skladatele Daniela Landy, kter˘ se stal i kmotrem této in-
scenace.
ReÏie a hudba: Zdenek Plach˘
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Viktor Skála nebo Martin Dohnal,
Ivana VaÀková, Jan Mazák, Vojtûch Blahuta, Martin
Havelka, Evelína Jirková, Mária Lalková, Ján Jackuliak,
Alan Novotn˘, Lenka Janíková a dal‰í. 

H U D E B N Í  S C É N A

Katarzyna Gärtner, Ernest Bryll: 
JÁNO·ÍK ANEB NA SKLE MALOVANÉ
Svûtová premiéra hry polsk˘ch autorÛ, básníka a dramatika
Ernesta Brylla a hudební skladatelky Katarzyny Gärtner se
uskuteãnila v roce 1970 ve var‰avském Polském divadle.
Pfiíbûh legendárního zbojníka Juraje Jáno‰íka je autory citli-
vû pfieveden ve vzácn˘ hudebnû-dramatick˘ tvar pln˘ bás-

nické obrazotvornosti a laskavû-humorné stylizace lidového
divadla. Nápadit˘m pouÏitím symbolick˘ch postav lidov˘ch
her, jak˘mi jsou Andûl, âert a Smrt, se tento muzikál stává
ojedinûl˘m a divácky nesmírnû atraktivním jevi‰tním dílem.
Dominující sloÏkou Na skle malovaného jsou v‰ak kompozi-
ce Katarzyny Gärtner v jazz-rockovém stylu.  Kombinací
podmaniv˘ch melodií a lidov˘ch nápûvÛ s nápadit˘m jazz-
rockov˘m pozadím se tento muzikál nesmazatelnû zapsal
do dûjin hudebního divadla. Jen v bratislavském ND se hrál
nepfietrÏitû v hlavní roli s Michalem Doãolomansk˘m od fiíj-
na 1974 aÏ do roku 2004 celkem 650x!  
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Du‰an Vitázek, Petr Gazdík nebo Petr ·mifiák, Radka
Coufalová nebo Mária Lalková, Zdenûk Junák nebo
Ladislav Koláfi, Erik Pardus  nebo Tomá‰ Sagher, Hana
Holi‰ová nebo Marta Prokopová, Pavla Vitázková, Jan
Apolenáfi, Pavel Kunert a dal‰í.

Vladislav Vanãura, Petr Ulrych a Stanislav Mo‰a: 
MARKÉTA LAZAROVÁ
Prozaické dílo Vladislava Vanãury vyniká aÏ magickou
schopností nakládání s na‰ím matefisk˘m jazykem i zcela
v˘jimeãnû hlubok˘m humanismem v oblasti my‰lenkové.
Románová pfiedloha pro na‰e nové hudební jevi‰tní zpraco-
vání vznikla v roce 1931 a vyniká mimofiádnou opravdovos-
tí, plností a upfiímností – její postavy, byÈ hfií‰né, disponují
hlubok˘m vûdomím mravního zákona. Strhující sugestivní
pfiíbûh mladiãké Markéty a divokého Mikolá‰e, odehrávající
se v drsném prostfiedí stfiedovûké krutosti a v ohnisku ná-
boÏensk˘ch  i mezilidsk˘ch sporÛ, se stal pfiedlohou pro
znamenit˘ film Franti‰ka Vláãila z roku 1967 s Magdou
Va‰áryovou v titulní roli. Hlavní téma díla, které spoãívá ve
sdûlení: „láska je lékem od násilí a klíãem k tajemství svûta“,
je blízká Petru Ulrychovi i Stanislavu Mo‰ovi a mohli jsme to
jiÏ poznat z jejich pfiedcházejících divadelních inscenací,
které vznikly pfiímo pro na‰e divadlo - Radúz a Mahulena,
Máj a Koloãava. Pfiirozená touha lidské bytosti Ïít ‰Èastnû
navzdory tûÏkému Ïivotnímu údûlu, krása na‰eho jazyka
a neobvyklá, av‰ak v˘jimeãná hodnota hudby Petra
Ulrycha, to v‰e slibuje mimofiádn˘ jevi‰tní záÏitek. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Radka Coufalová nebo Marta Prokopová, Ladislav
Koláfi nebo Igor Ondfiíãek, Jan Apolenáfi nebo Martin
Havelka, Stanislav Slovák nebo Jifií Mach, Zdenûk Junák
nebo Jan Mazák, Viktor Skála nebo Milan Nûmec, Hana
Holi‰ová nebo Ivana VaÀková, Luká‰ Kantor nebo Oldfiich
Smysl, Ján Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Karel ·karka ne-
bo Luká‰ Vlãek, Miroslava Koláfiová nebo Jana Musilová,
Hana a Petr Ulrychovi, Jakub Uliãník nebo Vojtûch Blahuta
a dal‰í.

Stendhal, Milo‰ ·tûdroÀ, Milan Uhde:  
âERVEN¯ A âERN¯
Po úspûchu Nany, uvedené nedávno na Hudební scénû
MdB, a pfiedtím samozfiejmû nezapomenuteln˘ch inscenací
stejn˘ch autorÛ Balady pro banditu a Pohádky máje, dra-
matik Milan Uhde a skladatel Milo‰ ·tûdroÀ  pfiedstaví divá-
kÛm zbrusu nov˘ pÛvodní umûleck˘ projekt: muzikálovou a-
daptaci slavného Stendhalova románu âerven˘ a ãern˘ (Le
Rouge et le Noir, 1830). Milan Uhde pojímá znám˘ pfiíbûh
vzestupu a pádu syna tesafie Juliána Sorela, kterého si
mnozí pamatují z neménû proslulého filmu s Gerardem
Philipem v hlavní roli, odli‰nû. PropÛjãuje mu siln˘ pfiídech
komiãnosti a za hybatele dûje volí Napoleonovy granátníky
a jezuity. Melodickou osou pfiíbûhu je pro hudebního skla-
datele Milo‰e ·tûdronû Marseillaisa, skladba odráÏející pfie-
vratné zmûny ve Francii konce 18. století a první poloviny
19. století. Hlavním cílem umûní je podle Stendhala „pÛso-
bit na publikum, zaujmout jej a otfiást jím“. Vûfiíme, Ïe muzi-
kál âERVEN¯  A âERN¯ ve svûtové  premiéfie pfiedních br-
nûnsk˘ch autorÛ a v reÏii „dvorního reÏiséra“ praÏského
Divadla Na Fidlovaãce Juraje Deáka pfiinese nov˘, originál-
ní, umûlecky mimofiádn˘ záÏitek.
ReÏie: Juraj Deák
Úãinkují: Jifií Mach nebo Du‰an Vitázek, Milan Horsk˘, Jan
Apolenáfi, Karel Jansk˘, Ivana VaÀková nebo Jana
Hubinská, Hana Holi‰ová nebo Eva Jedliãková, Martin
Havelka, Ladislav Koláfi, Evelína Jirková nebo SoÀa
Jányová, Viktor Skála, Tomá‰ Sagher a dal‰í. 

HRAJEME
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Ve stfiedu 27. února 2008 probûhla slavnostní schÛze 
zamûstnancÛ AGRO Brno-Tufiany a.s., u pfiíleÏitosti 
15. v˘roãí zaloÏení spoleãnosti. Setkání se konalo v pro-
storách hotelu International v Brnû. Slavnostní setkání
zahájil projev Ing. Jaroslava Hunkese a umocnilo vy-
stoupení hercÛ Mûstského divadla Brno ZdeÀka Junáka
a ‰Èastného laureáta pûti prestiÏních hereck˘ch cen
Erika Parduse.



NEP¤EHLÉDNùTE!

BEZ KOMENTÁ¤E

Nepfiehlédnûte 21., 22., 23. dubna
uvádí Mûstské divadlo Brno 
na Hudební scénû 
muzikálovou baladu na motivy 
románu Vladislava Vanãury
MARKÉTA LAZAROVÁ. 
V hlavní roli drÏitelka Ceny Thálie
Radka Coufalová alternuje 
s mimofiádn˘m hereck˘m objevem
Martou Prokopovou. Ve v‰ech
pfiedstaveních hostuje 
sourozenecká dvojice 
Hana a Petr Ulrychovi.

ZRCADLENÍ
V praÏském Divadle Kolowrat pfievzali v nedûli v podveãer Ceny Alfréda
Radoka: ReÏisérka Hana Bure‰ová za reÏii hry Dmitrije MereÏkovského
Smrt Pavla I., herec Erik Pardus za titulní roli v téÏe inscenaci a za scé-
nickou hudbu hudební skladatel Vladimír Franz.

Vítûzn˘
Erik Pardus
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ZDENU HERFORTOVOU 
ZRA≈UJE RELATIVITA SVùTA
Zdena Herfortová je rodinné stfiíbro toho-
to divadla, je oblíbenou hereãkou milov-
níkÛ seriálu âetnické humoresky, kde
hrála vlídnou Vladûnku ·iktancovou, manÏelku veli-
tele ãetnické pátrací stanice. Její umûní obdivují ti,
kdo ji vidûli jako AlÏbûtu Anglickou, jako Raisu
GurmyÏskou v inscenaci Les (Cena Thálie za rok
1995 a uÏ‰í nominace v roce 1998). Zdena
Herfortová hraje také ve dvou praÏsk˘ch divadlech
a toãí v televizi. Na jevi‰ti vytvofiila od roku 1968 na
140 rolí, bezmála tolik v televizi. Na otázku, zdali u-
vaÏuje o tom, Ïe ve své nároãné práci ubere, odpo-
vûdûla v˘ãtem sv˘ch souãasnû natáãen˘ch ãi právû
dokonãen˘ch televizních rolí. TakÏe neubere. A to je
dobfie, protoÏe pfiijít o tak cenn˘ kus rodinného stfiíb-
ra by byla ‰koda. Sympatická, pfiíjemná, v˘fieãná,
temperamentní, ‰armantní a vÏdy elegantní Zdena

Herfortová se pfiestûhovala z jednoho vût‰ího bytu
v Brnû do dvou pûkn˘ch men‰ích v Brnû a v Praze.
Doma, jak fiíká, je ale tady. Proto zaãínám docela ba-
nální otázkou: 
Jak se cítíte v Praze a jaké to vÛbec je pfiestûho-
vat se po letech do Prahy? Je to velk˘ rozdíl?
Do Prahy jsem jezdila prakticky cel˘ Ïivot; mûla jsem
tam rodinu, tatínka, tety, sestfienice, pak svého první-
ho manÏela, pfiátele a také práci. Velk˘ rozdíl by byl,
kdybych se pfiestûhovala do Ameriky nebo do
Austrálie. V Brnû jsem se jen pfiestûhovala z âer-
n˘ch polí do Králova Pole a je to také rozdíl. KdyÏ teì
mám dvû domovská útoãi‰tû, je zatím spousta sta-
rostí, ale i úleva. 
Dovolte je‰tû navázat na rozdíly: Je praÏské pub-
likum spontánnûj‰í, jak se nûkdy tvrdí?
No, rozdíl... Nedalo by se to nazvat jinak? KaÏdé
publikum v‰ude na svûtû d˘chá s herci jin˘m zpÛso-
bem. Je to velmi intimní fluidum mezi jevi‰tûm a hle-
di‰tûm. V Praze tomu není jinak. 
Nûkteré zralej‰í hereãky si stûÏují, napfiíklad va‰e
kolegynû Eva Gorãicová v minulém ãísle
Dokofiánu, Ïe je pro nû málo pûkn˘ch rolí. Vy na-
pfiíklad hrajete v praÏském Divadle Metro v ko-
medii Zkrocení aneb Shakespeare to psal pro
mlad‰í s Valérií Zawadskou - dvû hereãky, role
byly napsané pfiímo na tûlo. Je to, podle vás, o-
pravdu tak, Ïe je málo takov˘ch rolí?
To je samozfiejmû velká pravda, Ïe pro zralej‰í he-
reãky je obecnû ménû hereck˘ch pfiíleÏitostí. KdyÏ na
toto téma mluvil kdysi reÏisér a dramatik Gustav
Skála, fiíkal: KdyÏ ka‰le mladá, tak je to smutné, kdyÏ
ka‰le stará, je to jedno. Pro zralé hereãky umûl psát
takov˘ Oscar Wilde, ale nejen on. Myslím, Ïe jsou
hezké role, ale nemusí b˘t zafiazeny do repertoáru.
Abych pravdu fiekla, tûch zralej‰ích hereãek pak uÏ
mají nûktefií reÏiséfii plné zuby a nedávají jim pfiíleÏi-
tost (smích).
Je‰tû pfied tfiemi roky jste vedla muzikálov˘ ateli-
ér na JAMU. Jaké to pro vás bylo pracovat s mla-
d˘mi?
Na JAMU jsem uãila dlouho, od roku 1976. Tehdy to
je‰tû nebyl muzikálov˘ ateliér pod m˘m vedením, za-
ãínala jsem uãit melodramy, pak jsem spolupracova-

la s panem profesorem Rudolfem Krátk˘m, sama
jsem také mûla hodinu muzikálu a aÏ po revoluci se
to vykrystalizovalo. Richard Mihula vedl muzikálov˘
ateliér, já spolupracovala s ním. A pak za dal‰ích pat-
náct let, kdyÏ jsem sama vedla muzikálov˘ ateliér, jak
to tak b˘vá obvykle u lidí mého naturelu, v urãitém o-
kamÏiku se pohádají o koncepci a pak tfieba ustoupí
do pozadí. Tak to bylo také u mû. Pracovat s mladou
generací je velká zodpovûdnost, vût‰í neÏ se mÛÏe
na první pohled zdát, ale bylo a je mi s mlad˘mi lid-
mi vÏdy „omládle“.
Va‰e kolegynû Lenka Janíková vzpomínala, Ïe se
díky vám dostala na JAMU na muzikál, aãkoli se
dvakrát neúspû‰nû hlásila na ãinohru. Lze vÛbec

RODINNÉ ST¤ÍBRO



Krejãíka Peníze - dotoãila jsem vãera (rozhovor pro
Dokofián vznikal 6. bfiezna), zaãalo se na podzim. Bylo
to natáãení, na které budu urãitû dlouho vzpomínat.  
Co bylo pro tak zku‰enou hereãku zvlá‰tní na té-
to pfiíleÏitosti?
Je to opravdu nûco nepopsatelného, kdyÏ natáãíte
s legendou ãeského filmu - s panem reÏisérem
Krejãíkem. Je velmi svérázn˘, v ãervnu mu bude de-
vadesát. Byla jsem stra‰nû zvûdavá na jeho styl prá-
ce. A to, co se dûlo, pfiedãilo moje oãekávání. Jeho
pracovní tempo je neutuchající.
V dobû rozhovoru intenzívnû zkou‰íte
v Mûstském divadle Brno komedii Vrátila se jed-
nou v noci. Jaké to je hrát Ïenu, která vstane
z hrobu?
Nerada bych svoji odpovûì zbyteãnû zatûÏovala slo-
vem hrob. Ale nicménû je to ve hfie samozfiejmû na-
psáno. Roztomilé je, Ïe matka je vidûna pouze sv˘m
synem. TakÏe v situaci u nûho doma nebo mezi jeho
pfiáteli je matka vlastnû takov˘ Ïensk˘ Hopkirk. Jsem
stra‰nû ráda, Ïe Stanislav Mo‰a si tu hru vybral a pfii-
zval ke spolupráci dramaturga Ondfieje ·rámka a re-
Ïiséra a herce Emila Horvátha ml. 
¤íkala byste vlastnímu synovi, kdyby byl v situa-
ci jako vá‰ divadelní syn, podobná slova?
Tro‰ku ano, ale ve hfie je to postaveno jinak. Postavy
se dostávají do vyhranûné situace. Víte, matka, kte-
rou hraju, mohla umfiít v urãit˘ch letech, a nikdo z di-
vákÛ neví kdy. Z celého textu tedy vyplyne jakési smí-
fiení s mnoh˘mi vûcmi a je to druh moudrosti. Autor
nemusí naznaãovat, Ïe matka je vysokého vûku, ne-
bo Ïe umfiela pfiíli‰ stará. VÏdyÈ její syn, kterého hra-
je Erik Pardus, je skoro stárnoucí mládenec. Ale jsme
teprve na zaãátku zkou‰ení, nevím, jak to reÏisér po-
jme. Mûli jsme zatím jen ãtenou zahajovací zkou‰ku,
dnes máme první rozpravu. 
Je ta hra nûãím v˘jimeãná? 
Je a není. Mûla by b˘t v˘jimeãná hereck˘mi v˘kony,
reÏií, dramaturgií, prostû profesí. V˘jimeãná v osob-
nostech. Pevnû vûfiím, Ïe se bude líbit.
Jste materialistka, nebo vûfiíte i v nûco nad námi?
MÛÏu fiíct, Ïe sv˘m zpÛsobem musím b˘t v nûãem
materialistka, ale zároveÀ musím v nûco vûfiit. Jestli

v takovém mnoÏství uchazeãÛ hned rozpoznat
nûjak˘ talent?
Samozfiejmû, Ïe jsem na Lenku i na ostatní své po-
sluchaãe py‰ná a fandím jim. Vybírali jsme si takové
- a teì fieknu o‰klivé slovo - syntetické talenty.
V‰estranné, které by mohly uspût u muzikálu.
VÏdycky jsem si myslela, Ïe talent poznám. A pakli-
Ïe jsem byla na rozpacích, je v komisi více pedago-
gÛ, ktefií rozhodovali. U pfiijímaãek b˘vá spousta zpû-
vákÛ, taneãníkÛ, ktefií pomáhají dostat do muzikálo-
vého ateliéru uchazeãe schopné dfiiny, která je ke
studiu muzikálu potfieba.
Hrajete více v Mûstském divadle Brno nebo
v praÏském Divadle Metro ãi v Divadle pod
Palmovkou? 
To záleÏí na fermanech divadel na jednotlivé mûsíce.
Moje matefiská scéna je samozfiejmû Mûstské diva-
dlo Brno. Do praÏského Divadla Metro jsem se do-
stala díky Gustavu Skálovi. Nejprve mnû tam dal ro-
li, kterou jsem alternovala s paní Stellou
Zázvorkovou a pak, aÏ onemocnûla, mnû uÏ role zÛ-
stala. Potom pro mne Skála napsal komedii Poslední
‰ance a je‰tû dal‰í komedii, ale tu uÏ moÏná nepsal
jenom pro mû. Jsem ráda, Ïe mÛÏu hrát v komedii
Zkrocení aneb Shakespeare to psal pro mlad‰í, teì
se to jmenuje ZkroÈ mû, miláãku. Do
Divadla pod Palmovkou mû pfiizval na
hostování reÏisér Petr Kracik, abych
hrála Me‰janovku v Gazdinû robû.
A pak samozfiejmû ráda hraji v brnûn-
ském Divadle Bolka Polívky a v insce-
naci Garderobiér s Bolkem Polívkou,
Milanem Lasicou, Emílií Va‰áryovou
a Jitkou âvanãarovou. 
Jste velmi vytíÏená, pfii va‰em tem-
peramentu se není ãemu divit, ale
pfiesto; neuvaÏujete, Ïe trochu v di-
vadle a televizi uberete?
(smích)  Proboha, ne, Ïe bych chtûla u-
mfiít na jevi‰ti, ale aÈ nikdo neuvaÏuje,
Ïe bych chtûla ubrat… Pokud mnû do-
volí Pán BÛh a zdraví, nemám dÛvod u-
bírat. VáÏím si nabídek, které jsem do-
stala v divadle nebo v televizi, aÈ uÏ to
jsou seriály ·kola Na V˘sluní nebo
Ordinace v rÛÏové zahradû II., nebo teì
jsem mûla to ‰tûstí, Ïe jsem mohla hrát
ve dvoudílném televizním filmu Jifiího
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je nûco nad námi? Ono se to tak nabízí, protoÏe pod
sebou cítím tvrdou zem a nebo vodu, mofie. Nad ná-
mi je v‰eobjímající kosmos a ãlovûk se dívá nahoru.
Já doufám, Ïe existuje nûjaká milost, aby se ãlovûk
nûjak povznesl aspoÀ jen tro‰ku nad ty totálnû mate-
rialistické roviny této zemûkoule. Je hezké o tom me-
ditovat a pfiem˘‰let a vûfiit. 
Divadlo je sice krásné, ale efemérní. Co, podle
vás, lidem nejvíce zÛstane po letech v pamûti
z inscenací, které je zaujaly?
Divadlo, herec, reÏisér, to je prostû povûst.
Samozfiejmû zbudou dojmy, emoce. Za tu dobu, co
hraju divadlo, vûfiím, Ïe v nûkter˘ch divácích zÛstá-
vají nûjaké my‰lenky. To je stra‰nû krásné, kdyÏ to
takhle funguje. Spí‰ ale myslím, Ïe v lidech nejvíce
zÛstane takov˘ jakoby obraz té inscenace. B˘vá to
stejn˘ pocit, dojem, jako kdyÏ se namaluje obraz ne-
bo sloÏí píseÀ. V divadle jsou to samozfiejmû herec-
ké osobnosti. 
Kdybyste se mohla vrátit do prvních let své kari-
éry ve Státním divadle Brno, kterou roli byste si
ráda zopakovala?
Skoro v‰echny. Já jsem hrála v „Mahence“ krásné ro-
le, zrovna tak jako v Mûstském divadle Brno. V tom-
to jsem moÏná opravdu jedna ze ‰Èastn˘ch hereãek,
uÏ jsem to fiekla v nûkolika interview. Není to Ïádná
chlouba, jsem prostû ráda, Ïe jsem si ty role mohla
zahrát. Z rolí, které bych ráda opakovala, jen tak na-
mátkou: Nata‰u Rostovovou z Vojny a míru, s chutí
bych si zahrála Julii v Shakespearovû tragédii a také
Sartrovu Kasandru v Trójankách, Goldu v krásné in-
scenaci Tovje vdává dcery a dal‰í.
Platí to téÏ o televizních rolích?
Jsou inscenace, které jsem mûla nesmírnû rá-
da. KdyÏ se takhle ptáte, chtûla bych tfieba, aby
pokraãoval seriál âetnické humoresky... - sa-
mozfiejmû s „mojí“ Vladûnkou ·iktancovou.
Z pozdûj‰ích rolí pro vás urãitû byla v˘ji-
meãná Cenou Thálie ozdobená AlÏbûta
Anglická jiÏ na scénû Mûstského divadla
Brno…
V mnohém ojedinûlá a jedineãná, tûÏko se to
popisuje. Zajímavá byla tfieba také Kristina ve
hfie Smutek slu‰í Elektfie nebo Leviová v Hello,
Dolly ãi Runa v Radúzovi a Mahulenû. Jsou ro-
le, které ve mnû zanechaly pocit hereckého
‰tûstíãka. Vybavují se mi dal‰í a dal‰í...
Trápíte se dietami?
Trápila! ProtoÏe jsem byla hloupá. Trápila jsem

se, protoÏe jsem hereãka. Dneska uÏ bych to dûlala
zase jinak. Ale ãlovûk je v podstatû tvor hfií‰n˘, jídlo
nevyjímaje. VÏdycky si fiíkám, Pane BoÏe, to pfiece
nemÛÏe b˘t tak nezdravé, kdyÏ je to tak dobré! 
âím byste pfiispûla do diskuse na téma televizní
seriály tuzemsk˘ch televizí versus herci?
Není to mÛj alibismus, co teì fieknu. Nemám na seri-
ály jeden pohled. Nûkdo je zatracuje, jin˘ je sleduje.
Jsou samozfiejmû scénáfie, které ‰iroká vefiejnost
velmi kritizuje, ale v‰ichni se na nû dívají. To je jako
s bulvárem. Skoro v‰ichni na nûj nadávají, a pfiesto
se hodnû kupuje a ãte.
Vá‰ syn Tomá‰ jde ve va‰ich ‰lépûjích?
Nejde, je podnikatel. Ale vystudoval JAMU, chtûl se
stát hercem a pak ‰el trochu jinou cestou.
Jak se vyrovnáváte s konãící rolí pfii derniéfie?
To je zvlá‰tní, je‰tû nikdo mnû nedal takovou otázku.
Derniéra je konec. O nûkteré roli bych i fiekla, Ïe
jsem si oddychla. Ale vût‰inou derniér jsem proplula
takov˘m zpÛsobem, Ïe jsem sama v sobû hrála ta-
kovou hru, jako kdybych to poslední uvedení nepfiijí-
mala. Jako kdybych tu úseãku chtûla prodlouÏit. Je to
moje Achillova pata. Relativita svûta mû vÏdycky ve-
lice zraÀovala a nevím, jestli jsem schopna se s ní
vÛbec kdy vyrovnat. A to sakra bolí! O tom se na-
psalo tolik románÛ, natoãilo filmÛ - neustále o tom li-
di vykládají, filozofují a bádají a nic… TakÏe, nad re-
lativitou tohoto svûta zatím nevyhrajeme. 
Nevynechal jsem otázku, na kterou byste ráda
odpovûdûla?
VÏdycky se mû ptají, a já tu otázku nemám ráda, ja-
kou roli byste si je‰tû chtûla zahrát. 
Je to tak fádní otázka, Ïe se na to neptám.
To je dobfie, Ïe se na to neptáte. ProtoÏe já bych vám
totiÏ vÛbec nemohla odpovûdût. ProtoÏe jsou vûci,
které nûjak Ïivot zafiizuje sám. A já myslím, Ïe je to
naprosto v pofiádku. Jen to nûkdy bolí, nûkdy se u to-
ho ãlovûk smûje, nûkdy to lechtá a nûkdy ‰típe, pálí.
V kaÏdém pfiípadû vÏdycky to je na nûjakém osudu,
kter˘ je urãující. I kdybychom se stavûli na hlavu
a chtûli nûjakou roli, nemusí pfiijít. A pak pfiijdou role,
které jsou úÏasné, bájeãné a ãlovûk za nû musí di-
vadelnímu Pánubohu podûkovat.

Jan Trojan, 
foto: jef Kratochvil

S Jifiím Tomkem, Ivanou VaÀkovou
a Petrem ·tûpánem
v komedii 
Jak je dÛleÏité míti Filipa,
reÏie: Jana Kali‰ová



PETER SHAFFER: EQUUS
Mûstské divadlov Brnû uvedlo jako svou nej-
novûj‰í premiéru hru Petera Shaffera Equus.
Aãkoliv tento anglick˘ dramatik získal svûto-
vou proslulost hlavnû díky hfie Amadeus, ani
drama Equus není divadelním pfiíznivcÛm ne-
známé. Hodnû se u nás psalo zvlá‰tû o loÀ-
ském uvedení hry v Lond˘nû, v níÏ vytvofiil
hlavní roli pfiedstavitel filmového Harryho
Pottera Daniel Radcliffe. Brnûnskou premiéru
slavné hry hodnotí David Kroãa.

ReÏisér brnûnského nastudování dramatu
Equus Zdenûk âernín se v divadelním programu
nechal sly‰et, Ïe jeho inscenace si se slavnou lon-
d˘nskou v niãem nezadá. Jde o odváÏné vyjádfie-
ní, zvlá‰tû za situace, kdy se od tvÛrcÛ hodnû o-
ãekává. Hned v úvodu bych rád pfiiznal, Ïe âerní-

nova inscenace nakonec pfiekonává i ta nejnároã-
nûj‰í oãekávání.

Pfiednû stojí za pov‰imnutí, Ïe Shafferovu ná-
roãnou, psychologicky propracovanou hru pfieãetl
a ztvárnil pro diváka srozumiteln˘m jazykem.
Pfiitom je od zaãátku zfiejmé, Ïe pfiíbûh unaveného
psychiatra z provinãního ‰pitálu a jeho sedmnácti-
letého pacienta tu není tím nejpodstatnûj‰ím.
Zápletka je ‰okující. Mlad˘ Alan se dostává na
psychiatrii poté, co ve stájích, v nichÏ pfiedtím pfií-
kladnû pracoval, bez zjevné pfiíãiny oslepil pÛl tuc-
tu koní. Co chlapce pfiimûlo k tomuto hrÛznému ãi-
nu? A jak˘ je pfiíbûh jeho Ïivota? To jsou otázky,
na nûÏ spoleãnû s vypravûãem hledáme odpovûì.
V brnûnské inscenaci nejde o ãisté detektivní pát-
rání, aãkoliv napûtí je v‰udypfiítomné. Îivotem
deptan˘ psychiatr v podání soustfiedûného a su-
gestivního Viktora Skály obnaÏuje kofieny pacien-
tova jednání, pfiiãemÏ souãasnû odhaluje svá
vlastní tajemství.

Ukazuje se, Ïe jednou z hlavních pfiíãin mladí-
kova jednání jsou nezdravé rodinné pomûry, v ni-
chÏ vyrÛstal. Alan si proto vytváfií vlastní svût,
v nûmÏ vládne kÛÀ. Konû se pro nûho stávají sym-
bolem Ïivotní síly, jak˘msi pfiírodním boÏstvem,
které dává uniknout z reality. V klíãové scénû ve
stájích, kdy Alan selhává pfii pokusu o intimní sblí-
Ïení se svÛdnou Jill, jsou právû konû svûdkem hr-
dinova pokofiení a paradoxnû za to zaplatí.

Inscenace je zaloÏena na jednoduchém stfií-
dání pfiítomnosti a retrospektivy, s nimiÏ se rychle
mûní také prostory strohé ordinace a tajuplné stá-
je. Scénograf Jan Du‰ek pomohl oba protikladné
svûty pÛsobivû oddûlit. Zatímco psychiatrickou lé-
ãebnu charakterizuje sterilní prostor obklopen˘
ãtvercov˘mi obkladaãkami, stájím dominují pro-
svûtlená okna, v nichÏ vidíme hlavy koní s v˘raz-
n˘ma, hrozivû svítícíma oãima. Postavy pfiedsta-
vují herci v ka‰tanovû hnûd˘ch soupravách se sty-
lizovan˘mi maskami, na nohou mají - mimocho-
dem pfiesnû podle autorsk˘ch poznámek - kopyta
s kovov˘mi podkovami.

Pfiedstavitelé koní pÛsobí dÛstojn˘m, aÏ mo-

numentálním dojmem, jejich pohyb po jevi‰ti má
pfiesnou choreografii, která v urãit˘ch momentech
dostává podobu vznosného tance. O to více ‰oku-
je finální scéna, pfii níÏ nah˘ a pokofien˘ Alan konû
oslepí. Vojtûch Blahuta zahrál Alana jako obyãej-
ného, tuctového kluka, kter˘ má pouze neobyãej-
né problémy. I v okamÏiku patologické extáze jako
by jednal pfiirozenû a se svou vlastní logikou.
Pûkn˘ v˘kon podává také Hana Holi‰ová, jíÏ se
podafiilo zahrát mladíkovu pfiítelkyni Jill jako vûro-
hodnou a Ïivotaschopnou hrdinku souãasnosti.
Neménû dÛleÏité jsou figury hrdinov˘ch rodiãÛ.
Zatímco Miroslava Koláfiová dodala Alanovû mat-
ce pfiesnou dávku nervozity i profesionálních de-
formací, Josef Jurásek v postavû otce pÛsobí mat-
n˘m dojmem, zvlá‰tû kdyÏ trestuhodnû zahazuje
své klíãové repliky.

Domnívat se, Ïe ShafferÛv Equus je
drama o vy‰inutém mladíkovi, by byl stejn˘
omyl, jako tvrdit, Ïe jeho hra Amadeus vûr-
nû popisuje Ïivot skladatele Mozarta. Hra
vznikla hlavnû proto, aby provokovala k zá-
vaÏn˘m otázkám, které souvisejí s nejniter-

nûj‰ími zku‰enostmi kaÏdého z nás. âernínova in-
scenace je pokládá otevfienû a s nev‰ední naléha-
vostí.

David Kroãa, Recenze pro âesk˘ rozhlas

DUCH KONÍ U BRNùNSK¯CH MR·TÍKÒ
JiÏ podruhé sáhli dramaturgové brnûnského

Mûstského divadla do dílny britského dramatika
Petera Shaffera. MoÏná náhodou, moÏná zámûr-
nû takfika pfiesnû deset let po premiéfie oblíbeného
Amadea v roce 1998. Ov‰em po klasické psycho-
logické konverzaãce o od Boha nadaném mladém
skladateli a jeho ãerném neschopném stínu
Salierim (Roman Vojtek a Martin Havelka) tento-
krát „Mr‰tíci“ zvolili mnohem více kontroverznûj‰í
kus. Ten stejn˘, kter˘ pfied ãasem kontroverzní ro-
lí celosvûtovû v médiích dostal do zcela jiného
svûtla pfiedstavitele ãarodûjnického uãnû Harryho
Pottera Daniela Radcliffa. A na plátna kin se dostal
jiÏ v roce 1977 zásluhou reÏiséra Sidneyho
Lumeta s Richardem Burtonem v hlavní roli.
Equus.

Do ordinace zku‰eného psychiatra Martina
Dysarta, uãebnicového pfiíkladu syndromu vyhofie-
ní, se dostává nesmûl˘ mladík Alan Strang. Na
Dysartovu psychiatrickou kliniku jej poslala po pfie-
svûdãení zbytku trestního senátu soudkynû.
Stranga soudí za zvlá‰tní ãin - ve stáji, kde ne-
‰kodn˘ introvertní mladík vypomáhal, oslepil ‰est
koní. Vyhofiel˘ Dysart, kter˘ pfiese v‰e své vyhofie-
ní má rád temnoty lidsk˘ch du‰í, zaãne pozvolna
odkr˘vat Alanovy bûsy.

Podstatnûj‰í funkci neÏ se mÛÏe nezasvûce-
nému zdát, má v Alanovû Ïivotû ambivalence Ïi-
votních postojÛ jeho rodiãÛ. Odstranûní obrazu
Krista, kter˘ do jeho pokoje zavûsila jeho hluboce
vûfiící matka, jeho je‰tû nevûfiícím otcem se ukáÏe
jako ne tak ne‰kodn˘ poãin, jak by se mohlo na
první pohled zdát...

ReÏisér Zdenûk âernín se nezalekl stejnû
kontroverzního zpracování jako brit‰tí divadelníci.
Obdobnû jako uÏ ne dûtsk˘ ãarodûj Daniel Radcliff
se nezalekl „full monthy“ úãinkování i nováãek

NAPSALI O NÁS
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mûstského divadelního souboru Vojtûch Blahuta
svou roli ztvárÀuje doslova “na kÛÏi“. A pfiesun
z pfiedchozích vedlej‰ích rolí do popfiedí scény mu
svûdãí. Jeho Alan má skuteãnû aureolu nevinného
chlapce, kter˘ nemûl pro svÛj psychick˘ rozvoj do-
stateãnou oporu v sociální dûloze své rodiny, a tak
se nedokáÏe vyrovnat s prvním „velk˘m“ neúspû-
chem.

Viktor Skála se po del‰í dobû koneãnû vyma-
nil (odskoky do Divadla U stolu nepoãítaje) z fia-
chav˘ch rolí v ta‰kafiicích o boji o srdce té správné
dívky a podobn˘ch. Psychiatr Dysart bojuje sám
se sebou a sv˘mi pochybami, ale jako prav˘ pro-
fesinál dokáÏe, nûkdy i pomocí fint, otevfiít nitro u-
blíÏeného mladíka. Tak, Ïe veselé reklamní popûv-
ky pomalu vystfiídá silná osobní zpovûì. Hana
Holi‰ová dokázala, Ïe dokáÏe se nejen sladce ro-
dinnû poutat, ale umí i Jill Masonovou vystfiihnout
jako postavu z masa a kostí. I Josef Jurásek
a Mirka Koláfiová rozehrají rozpor rodiãovského
páru na malém prostoru dostateãnû.

Znamená vyléãit ãlovûka zbavit ho jeho vá‰-
nû? O tom se hraje v Equovi.

Pavel Gejdo‰, âeské noviny, 18. 2. 2008

FRA·KA VSKUTKU K POPUKÁNÍ
POZVÁNÍ DO DIVADLA 
NA CHARLEYOVU TETU

Vtrhla na Lidickou 16. prosince 2007 (zaãátek
zkou‰ek 2. 11. v 10 h) s obrovskou vervou a silou.
ReÏisér Gustav Skála (ujal se rovnûÏ choreogra-
fie) spoleãnû s Ondfiejem ·rámkem (rovnûÏ dra-
maturgická spolupráce) zasáhli i do úpravy textu.
O v˘born˘, nov˘, zevrubn˘ a pfiesn˘ pfieklad origi-
nálu se postaral dramaturg Jifií Závi‰. Pfiedstavení
sr‰í vtipem, gagy, je v dobrém slova smyslu bul-
vární, av‰ak nevyboãuje za hranice vkusu. NeboÈ,
jak praví Jifií Závi‰ v souvislosti s uvedením:
„Bulvární není vulgární“.

Pfied premiérou bylo pfiiznáno, Ïe text dává
v‰em vynikající hereckou pfiíleÏitost a pfiedev‰ím
v˘raznou moÏnost si „zablbnout“, coÏ se zcela na-
plnilo a neúprosnû vyvrátilo povûru, Ïe kdyÏ se ba-
ví herci, tak hledi‰tû smutní. Diváci se okamÏitû
dostali do varu, ne‰etfiili potleskem a doslova fiiãe-
li smíchem. Samozfiejmû, Ïe zásluhu na tom mûli
ti na jevi‰ti. V hlavní roli Babberlyho, tedy
Charleyovy tety, exeloval Igor Ondfiíãek, stejné lze
tvrdit také o Alanu Novotném (Charley) a Petru
·tûpánovi (Jack Chesney). Trojice se vzornû dopl-
Àovala. Skvûl˘ je také Zdenûk Junák (komicky za-
milovan˘ Spettique), bravurnû si vedl Jan Mazák
(sluha Brasset). Pfiiznám se, Ïe jsem dlouho nevi-
dûl s takov˘m elánem hrát Josefa Juráska (plu-
kovník). RovnûÏ dámy jsou vynikající. Pavla
Vitázková (dodateãné blahopfiání k spoleãné Ïivot-
ní cestû s Du‰anem Vitázkem) jako Kitty, Radka
Coufalová (Amy), Lenka Janíková (Ela) a také Eva
Gorãicová (Donna Lucia), která zaskoãila za one-
mocnûlou Irenu Konvalinovou, do hry pÛvodnû ob-
sazenou.

Prostû, divadlo, jak se slu‰í a patfií. Celkovou
pohodu divadelnosti doplÀují scéna a kost˘my Evy
Brodské. Pfiesvûdãit se mÛÏe kaÏd˘, koho trápí
splín ãi pochmurná nálada. ·está inscenace leto‰-
ní sezony urãitû na dlouh˘ ãas vyprodá âinoherní

scénu. (Pfiipomenu, Ïe t˘Ï reÏisér Gustav Skála
v tomto divadle uvedl 27. 4. 1996 „Brouka v hlavû“
a hraje se dosud! Potká stejn˘ osud Charleyovu
tetu?)

J. G. Parma, Kultura, roãník II, ãíslo 1, 2008

NA LIDICKOU DORAZILA 
MILIONÁ¤KA Z BRAZÍLIE

Rekreativní funkce odjakÏiva zÛstává pfiiroze-
nou, navíc obecenstvem velmi vyhledávanou sloÏ-
kou jevi‰tního umûní a nesnobskému náv‰tûvníko-
vi není tedy nutno zdÛvodÀovat, Ïe pozornost vû-
novaná zábavû (realizované ov‰em na patfiiãnû u-
mûlecké úrovni) tvofií vítanou souãást repertoáro-
vé nabídky také v Mûstském divadle Brno. Po ve-
selohrách z produkce francouzské (naposledy
Slamûn˘ klobouk) nebo britské (VydrÏ, miláãku!)
pfii‰el koneãnû na fiadu (v Brnû po dvaaãtyfiiceti le-
tech a v MdB vÛbec poprvé) slavn˘ titul viktorián-
ské Anglie Charleyova teta (1892) od herce a dra-
matika Brandona Thomase. Stopatnáctilet˘ kus
pro‰el s rekordní reprízovostí za úãasti mnoha re-
nomovan˘ch baviãÛ nesãetn˘mi svûtov˘mi diva-
dly.

Populární zápletková komedie s dûjem v‰eo-
becnû znám˘m z meziváleãné upravené verze
anglisty ZdeÀka Vanãury získala v MdB na sklon-
ku uplynulého roku (s 2. premiérou pfiímo na
Silvestra) dal‰í ãeskojazyãnou verzi, kdyÏ pouãen˘
dramaturg Jifií Závi‰ do nápadnû souãasného
slangového lexika i sexuálních dvojsmyslÛ novû
pfieloÏil obû její originálové varianty a umoÏnil u-
pravovatelÛm, reÏiséru Gustavu Skálovi (inscená-
torovi úspû‰ného mr‰tíkovského evergreenu z r.
1996 Brouk v hlavû) a Ondfieji ·rámkovi, vytvofiit
z nich v˘raznû krácen˘ textov˘ derivát. Mj. elimi-
nují jedno ze tfií dûji‰È, takÏe v˘tvarnice Eva
Brodská vystaãí s realistick˘m, sportovními rekvizi-
tami oÏiven˘m oxfordsk˘m interiérem a ka‰írova-
n˘mi pergolami kolejního parku. Zku‰en˘ reÏisér
pfiech˘lil komediální mantinely v˘raznû do poloh
bláznivé fra‰ky a pfies v˘stupy pohybovû synchro-
nizované (napfi. ãinorod˘ch sleãen Kitty a Amy
Pavly Vitázkové a Radky Coufalové) popfiával co
nejvíce volnosti hercÛm. Spolehlivû si vedou napfi.
Igor Ondfiíãek v dominantní pfievlekové „gardedá-
mové“ roli lorda Babberleyho, Petr ·tûpán jakoÏto
kolega Jack, Jan Mazák coby jeho poÈouchl˘ slu-
ha Brasset nebo sympaticky umûfien˘ plukovník
Chesney Josefa Juráska.

Vít Závodsk˘, Kam, pfiíloha, bfiezen 2008

EXCELENTNÍ OND¤ÍâKOVA TETA
Vskutku brilantní nastudování Thomasovy ko-

medie Charleyova teta nabídla v prosincové pre-
miéfie âinoherní scéna Mûstského divadla Brno,
a to v úpravû, reÏii a choreografii Gustava Skály.

V dobû prosincové premiéry v Mûstském diva-
dle Brno oslavila hra rovn˘ch 115 let od svého prv-
ního uvedení. Za tu dobu byla Teta pfieloÏena do
mnoha jazykÛ, stala se oblíben˘m titulem divadel-
ních scén po celém svûtû a doãkala se i filmov˘ch
a televizních zpracování.

Brnûnská Charleyova teta se doãkala urãit˘ch

Pokraãování na stranû 30
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drobn˘ch úprav, které z ní ãiní doslova gejzír situ-
aãního, slovního i scénického humoru. Hlavním ãi-
nitelem inscenaãního t˘mu je Gustav Skála, spolu-
autor úpravy (spolu s Ondfiejem ·rámkem), reÏi-
sér a choreograf nastudování. Jeho koncepce sta-
ví na propracovan˘ch detailech prakticky kaÏdé
sekundy pfiedstavení, a to aÈ uÏ jde o akci ãi pou-
hou situaci. Hraje se na scénû a v kost˘mech Evy
Brodské, které umocÀují atmosféru a podtrhují dûj.

Naprosto úÏasné jsou rovnûÏ v˘kony jednotli-
v˘ch pfiedstavitelÛ v ãele s Igorem Ondfiíãkem v ro-
li Tetiãky. Jeho skvûl˘mi sekundanty jsou Petr ·tû-
pán (Jack) a Alan Novotn˘ (Charley). Ondfiíãek ro-
zehrává svoji tetiãku s bezkonkurenãní hereckou
bravurou, za niÏ je odmûÀován boufiliv˘mi ovace-
mi publika.

Zkrátka, Charleyova teta v Mûstském divadle
patfií k tûm nejpovedenûj‰ím kouskÛm souãasn˘ch
divadelních scén. 

Iveta Macková, Kult, únor 2008

âERVEN¯ A âERN¯
Není to poprvé, co se bytostní brnûn‰tí diva-

delníci rozhoupali ke spolupráci. Jejich Balada pro
banditu na motivy Olbrachtova Nikoly ·uhaje lou-
peÏníka, autorsky na zapfienou, se stala legendou
brnûnské Husy na provázku 70. let. Muzikál Nana
podle Zolova románu se doãkal nominací na Cenu
Alfreda Radoka... Zkusili to spolu znovu, tentokrát
na pÛdorysu Stendhalova pfiíbûhu o kariéfie za-
stánce poraÏen˘ch Napoleonov˘ch idejí Juliena
Sorela (Du‰an Vitázek). Nezbytné muzikálové
zjednodu‰ení pfiivedlo ãást kritikÛ na pokraj infark-
tu. Postavy na jevi‰ti jsou pr˘ podpírány vyznáva-
n˘mi boÏstvy. Sorel Napoleonem (Jan Apolenáfi),
paní de Renal (Ivana VaÀková) Pannou Marií
(Hana Holi‰ová), volnomy‰lenkáfiská Mathilde de
la Mole (SoÀa Jányová) Voltairem... Na jevi‰ti to
ale jiskfií politick˘mi i lidsk˘mi vá‰nûmi.
Dominantní je ·tûdroÀova hudba. Profesor brnûn-
ské muzikologie je mistrem invenãních variací his-
torick˘ch hudebních stylÛ. âervená a bílá - krev
a smrt - dominují ve v˘pravné scénû Davida
Bazika, v kost˘mech Sylvy Hanákové. Mûstské di-
vadlo potvrdilo, Ïe aÈ se to komu líbí nebo ne, je di-
vadlem roku 2007.

Jifií P. KfiíÏ, Xantypa, 21. 1. 2008

âERVEN¯ A âERN¯
MEZI RISKANTNÍ KARIÉROU 
A UP¤ÍMN¯M CITEM

Mûstské divadlo Brno zvolilo (brzy po úspû‰né
domácí prezentaci amerického muzikálu Fame)
loÀského roku její hudební podobu, a to pÛvodní
„porevoluãní pop-operu“ v‰estranného literáta
Milana Uhdeho a skladatele Milo‰e ·tûdronû. Oba
BrÀané si „padli do noty“ uÏ vícekrát: pfiipomeÀme
„provázkovské“ tituly Balada pro banditu a Pohádka
máje nebo z MdB zdafiilou adaptaci Zolovy Nany.
Uhdeho textovû kvalitní (byÈ tragicky ladûné) libre-
to respektuje poÏadavky muzikálové sféry. Tomuto
pohledu, kompatibilnímu s „polyÏánrovou“, mnoha
inspiraãními zdroji i citacemi napájenou ·tûdroÀo-
vou partiturou (od Marseillaisy pfies ruskou klasiku
po názvuky jazzu a rocku), vychází vstfiíc cel˘ in-

scenátorsk˘ t˘m (dramaturgynû Pavlína Hoggard,
dirigenti Jifií Petrdlík a Igor Rusinko, choreografka
Lenka Dfiímalová, v˘tvarníci David Bazika a Sylva
Hanáková) poprvé v MdB hostujícího praÏského
reÏiséra Juraje Deáka. S kost˘mním vyuÏitím zmí-
nûné kontrastní symboliky a mnohotvárn˘ch kine-
tick˘ch dispozic Hudební scény dostává alternova-
n˘ ústfiední milostn˘ trojúhelník (na premiéfie
Du‰an Vitázek jako Julien Sorel, Ivana VaÀková
coby Paní de Renal a SoÀa Jányová v postavû
Mathildy de la Mole) pfiipsané, z obrazov˘ch rámÛ
do dûje pfiímo vstupující „mentory“ - granátníky do-
provázeného Bonaparta (nepfiehlédnuteln˘ Jan
Apolenáfi), jezuitského Pfiedstaveného (Martin
Havelka), Pannu Marii (Hana Holi‰ová) s andûl-
skou druÏinou a koneãnû Voltaira (Viktor Skála).
Poselství nedlouhého veãera se pak koncentruje
do Julienova finálového prozfiení o Ïivotní domi-
nanci obapolné lásky.

Vít Závodsk˘, Kam, ã. 2, 2008

âESKÁ KRITIKA 
OCE≈UJE BRNùNSKÉ INSCENACE

JiÏ po patnácté byl na pfielomu roku vyhlá‰e-
na prestiÏní anketa celostátního ãtrnáctideníku
Divadelní noviny. Pfiispûlo do ní tentokrát 93 za-
svûcen˘ch úãastníkÛ, hlavnû kritikÛ, publicistÛ
a teatrologÛ, ale téÏ vybran˘ch divadelníkÛ, dra-
matikÛ a dal‰ích Thálii blízk˘ch osobností. Jako
obvykle si respondenti v‰ímali pfieváÏnû inscenací
praÏsk˘ch, resp. onûch pfiedveden˘ch na rozliã-
n˘ch festivalech. O to pfiíjemnûji pfiekvapí a ‰ir‰í di-
váckou i ãtenáfiskou pozornost si zaslouÏí fakt, Ïe
také tentokrát (jako pfiedloni a loni) dosáhlo pozo-
ruhodn˘ch v˘sledkÛ právû Brno, kde ostatnû nû-
kolik osloven˘ch publicistÛ pÛsobí. Moravská me-
tropole se totiÏ s celkov˘mi 14 body prosadila díky
pûti souborÛm hned osmi tituly. Nejvût‰í podíl tu
má - nikoli poprvé - Mûstské divadlo Brno, a to ãi-
noherní i hudební linnií svého repertoáru.
Pomyslné ãtvrté místo celostátního „Ïebfiíãku“ zís-
kala sedmi hlasy dramaturgicky objevná modelová
historická tragédie Dmitrije MereÏkovského Smrt
Pavla I., nastudovaná Hanou Bure‰ovou s vynika-
jící titulní kreací Erika Parduse. ZaslouÏenou po-
zornost vzbudily rovnûÏ zdej‰í Mo‰ovy ãeské pre-
miéry americk˘ch muzikálÛ âarodûjky z Eastwicku
a Fame (Cesta za slávou).

Vít Závodsk˘, Kam, pfiíloha, bfiezen 2008

KDO U NÁS NYNÍ KRALUJE MUZIKÁLÒM
A OPERETÁM?
V leto‰ním 15. roãníku Ceny Thálie budou kromû
cen v oblasti baletní, ãinoherní a operetní (o nichÏ
jsme se zmínili pfiedevãírem) opût udûlována také
ocenûní v oblasti muzikálové a operetní, pfiípadnû
z dal‰ích hudebnû-dramatick˘ch ÏánrÛ. Vyhlá‰ení
Cen Thálie 2007 se uskuteãní v sobotu 29. bfiezna
- jiÏ tradiãnû v praÏském Národním divadle.
Ceremoniál bude jako obvykle vysílat v pfiímém
pfienosu âeská televize.

Velkou pozornost odborníkÛ i ‰irokého publika
loni vzbudilo kromû muzikálov˘ch inscenací
Mûstského divadla v Brnû také ojedinûlé nastudo-
vání operety âardá‰ová princezna od Emmericha
Kálmána.
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Také muzikál âarodûjky z Eastwicku, kter˘ vy-
tvofiil John Dempsey a D. P. Rowe, sklízí na scénû
Mûstského divadla Brno oprávnûné frenetické po-
tlesky nikoliv jen nezasvûcen˘ch sebezahledû-
n˘ch fandÛ a fanynek z muzikálové oblasti, ale
i odborníkÛ z fiad vskutku seriózních recenzentÛ,
nikoliv jen souãasn˘ch mediálních pfiisluhovaãÛ,
jak je to patrné u nûkter˘ch jin˘ch - zejména praÏ-
sk˘ch muzikálov˘ch - scén. V pfiekladu a s texty
písní z pera zku‰eného Jifiího Joska se v hudeb-
ním nastudování Jifiího Petrdlíka pod taktovkou
Dana Kalouska za citlivého reÏijního vedení
Stanislava Mo‰i od loÀského února ve svûtozná-
mém díle úspû‰nû pfiedstavuje také dal‰í nomino-
vaná zpûvaãka - je jí Jitka âvanãarová. Jako v‰e-
strannou kultivovanou ãinohereãku ji zná i praÏské
publikum. V muzikálové roli Sukie âvanãarová na-
bízí pfiesvûdãiv˘ hereck˘ v˘kon, jenÏ doplÀuje ne-
ménû kvalitním zvládnutím pûvecké a pohybové
stránky.

Také za mimofiádn˘ muÏsk˘ jevi‰tní v˘kon se
porotci rozhodli nominace udûlit pfiedstavitelÛm
z praÏské karlínské scény a brnûnského
Mûstského divadla.

V muzikálu âarodûjky z Eastwicku na scénû
brnûnského Mûstského divadla sice exceluje fiada
vynikajících protagonistÛ, ale k tûm nejv˘raznûj‰ím
patfií také Petr ·tûpán. Talentovan˘ umûlec byl pa-
trnû nejvût‰ím objevem uplynulého roku. V posta-
vû Darryla van Horna ovládá pfiesvûdãivû v‰e, co
jeho role vyÏaduje. Vyjadfiuje bravurnû v‰echny
charakterové zvraty své postavy i sloÏitost vztahÛ
k dal‰ím figurám, ãímÏ má mimofiádnou zásluhu
na úspûchu stále beznadûjnû vyprodané inscena-
ce v reÏii Stanislava Mo‰i.

(the), Haló noviny, 16. 2. 2008

PARDUSE ZAPLAVILY NOMINACE,
PRVNÍ UÎ ZAâAL PROMù≈OVAT
Herec Mûstského divadla Brno Erik Pardus se oc-
tl doslova v záplavû nominací na v‰emoÏné diva-
delní ceny. A nûkteré z nich uÏ zaãal promûÀovat.

Znám˘ stráÏmistr Zahálka z televizního seriá-
lu âetnické humoresky v nedûli získal cenu na pfie-
hlídce âeské divadlo. A to je Pardus letos nomino-
van˘ také na Cenu Thálie a cenu Alfréda Radoka.

„Pfii nedûlním slavnostním zahájení 13. roãní-
ku festivalu âeské divadlo 2008 získal cenu za mi-
mofiádn˘ hereck˘ v˘kon,“ uvedla za hercovu ma-
tefiskou scénu Lucie Brouãková.

Porota Parduse tentokrát odmûnila za roli
Arthura Kirsche v Mittererovû dramatu V jámû lvo-
vé, které Mûstské divadlo Brno na této pfiehlídce u-
vedlo uÏ vloni. Za stejn˘ v˘kon byl Pardus odmû-
nûn uÏ v listopadu brnûnsk˘mi diváky cenou
Kfiídla. Bodoval totiÏ v kategorii Nejpopulárnûj‰í
herec a získal navíc i Cenu kolegia Dokofián vy-
hla‰ovanou v jeho matefiském divadle.

„Je to milé a velmi pfiíjemné. Kdo fiíká, Ïe ne, je
blb,“ komentuje s nadsázkou herec otázku na zá-
plavu nominací i cen. Jedním dechem ale vyslovuje
i podezfiení, zda nejde o skryt˘ náznak konce jeho
kariéry. „Nejvíce cen pfiece vÏdy dostávají ti, jimÏ na
onen svût mnoho nezb˘vá,“ zavtipkoval herec.
A dodal: „AÈ je to jak chce, tû‰ím se, Ïe trofeje, kte-
ré jsem dosud získal, jednou ukáÏu sv˘m vnukÛm.“

Pardus má je‰tû ‰anci v nadcházejících t˘d-
nech získat prestiÏní Cenu Alfréda Radoka a Cenu
Thálie za svÛj v˘kon v MereÏkovského dramatu
Smrt Pavla I.

(mlk), MF Dnes, 5. 2. 2008

ERIK PARDUS ZÍSKAL CENU 
âESKÉHO DIVADLA
âlen Mûstského divadla Brno si V jámû lvové
zahrál Arthura Kirsche. Za tento hereck˘ v˘kon
ho v nedûli ocenila porota

Herec brnûnského Mûstského divadla sbírá
v poslední dobû samé nominace. Na nedûlním
slavnostním zahájení tfiináctého roãníku festivalu
âeské divadlo 2008 v praÏském Divadle na
Vinohradech získal cenu za mimofiádn˘ hereck˘
v˘kon. ZároveÀ je nominovan˘ na leto‰ní Cenu
Thálie a Cenu Alfréda Radoka.

Rodák z Uherského Hradi‰tû se po vystudo-
vání Janáãkovy akademie múzick˘ch umûní stal
ãlenem hereckého sboru Mûstského divadla
v Brnû.

Od té doby ztvárnil nûkolik v˘znamn˘ch rolí.
Mezi nimi napfiíklad Toffola v Poprasku na lagunû,
Howarda Wagnera ve Smrti obchodního cestující-
ho nebo KÀoura v Mistrovi a Markétce.

Televizní diváci si jeho tváfi spojují se stráÏ-
mistrem Zahálkou, kter˘ se na obrazovkách obje-
voval v âetnick˘ch humoreskách.

Porota brnûnského herce v nedûli ocenila za
roli Arthura Kirsche v Mittererovû dramatu V jámû
lvové, kterou se Mûstské divadlo prezentovalo na
pfiehlídce divadel loni.

Za tutéÏ hru uÏ Parduse odmûnili brnûn‰tí di-
váci v listopadu minulého roku Cenou „Kfiídla“
v kategorii Nejpopulárnûj‰í herec a Cenou kolegia
Dokofián.

V Mûstském divadle Brno patfií vyznamenan˘
herec k tûm, ktefií obsazují samé zajímavé role.
„Erik Pardus zaÏívá své zatím nejv˘raznûj‰í kariér-
ní umûlecké období,“ vyjádfiil se fieditel divadla
Stanislav Mo‰a.

Na úspûchu herce se podílí i jeho dal‰í nomi-
nace na Cenu Thálie za ztvárnûní titulní role
v MereÏkovského Smrti Pavla I. Mezi dal‰ími her-
ci, ktefií se o prestiÏní cenu budou ucházet, jsou
herci Simona Sta‰ová a Vladimír Kratina.
Vyhlá‰ení se uskuteãní devûtadvacátého bfiezna
v Národním divadle v Praze.

„Je to naprosto neb˘valé a máme u nás v di-
vadle pfiirozenou radost a jsme na nûj py‰ní. I kdy-
by tyto ceny nezískal, na‰e obecenstvo moc dob-
fie ví, jak v˘jimeãn˘ herec to je,“ pochválil Mo‰a
Parduse.

Na celoroãní pfiehlídce regionálních profesio-
nálních scén âeské divadlo 2008, nad níÏ pfievza-
la zá‰titu první dáma Livia Klausová, ministr kultu-
ry Václav Jehliãka a praÏsk˘ primátor Pavel Bém.

Martina Harthová, Deník, 6. 2. 2008

Erik Pardus, herec Mûstského divadla v Brnû,
získal cenu âeského divadla. O herectví fiíká:
NERVOZITA ZE Mù JE·Tù NEOPADLA
Mûstské divadlo v Brnû teì slaví. Herec Erik
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S Radkou Coufalovou
v operetû Ferdinand, kd’E ste?,
reÏie: Thomas Schulte-Michels

S company
v muzikálu Hair,
reÏie: Dodo Gombár

S Terezou Martínkovou
v inscenaci

Labyrint svûta 
a ráj srdce,

reÏie: 
Ale‰ 

Bergman

S Janem Mazákem
a Ladislavem Koláfiem
v dramatu Smrt Pavla I.,
reÏie: Hana Bure‰ová

S Evou Gorãicovou
v operetû Ferdinad, kd’E ste?,
reÏie: Thomas Schulte-Michels

V koncertním 
pfiedstavení
Muzikály z Broadwaye, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu 
Jesus Christ Superstar, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S company
v muzikálu Zahrada divÛ,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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v muzikálu Zahrada divÛ,

reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu 
Jesus Christ Superstar, 

reÏie: Stanislav Mo‰a



Pardus, nûkolikalet˘ ãlen souboru, získal v nedûli
tfietího února cenu âeského divadla za mimofiádn˘
hereck˘ v˘kon. ZároveÀ je nominovan˘ na leto‰ní
Cenu Thálie a Cenu Alfréda Radoka.
Co pro vás znamená cena âeského divadla?
V kaÏdém pfiípadû mû to velmi potû‰ilo. Pro kaÏ-
dého herce by to bylo hezké pohlazení. Pfii zvlá‰t-
ním ceremoniálu jsme byli vyz˘váni na jevi‰tû, kde
v˘herci dostali  cenu a diplom. Druhé místo získal
kolega z Mahenova divadla  Václav Va‰ák. KdyÏ
cenu  pfiebíral, vidûl jsem, jak na mû ze zákulisí
Zdenûk Junák pomrkává, Ïe to mám v kapse
a Ïertovnû na mû gestikuloval, abych z toho ne-
zpychl. ZároveÀ to bylo moc pfiíjemné setkání s pa-
ní Livií Klausovou, z jejíchÏ rukou jsem cenu âes-
kého divadla pfiebíral.
Kdo je Arthur Kirsch, postava Mittererova dra-
matu V jámû lvové, za niÏ jste cenu obdrÏel?
Herec Arthur Kirsch je kvÛli svému Ïidovskému
pÛvodu vy‰tván z divadla. Asi po roce se vrátí zpût
jako zarostl˘ sedlák pfiestrojen˘ za „pravého“
Nûmce, kter˘ chce hrát v divadle nûmeckého na-
cistického charakteru. Lidé ho v prÛbûhu poznáva-
jí, podstatné je to, Ïe  se vrátil. Chce se mstít li-
dem, ktefií mu ublíÏili. Ve dvou pfiípadech se mu to
podafií. Nakonec v‰ak zjistí, Ïe pofiekadlo „Co ne-
chce‰, aby druzí dûlali tobû, nedûlej ty jin˘m“ fun-
guje u nûj jako prozfiení. Nakonec totiÏ fiíká: „UÏ je
toho moc, uÏ jsem to pfiehnal.“ Mám to tak i v o-
sobním Ïivotû. Co neznám a nechápu, neodsuzu-
ji.
Doma uÏ máte cenu Kfiídla v kategorii
Nejpopulárnûj‰í herec a cenu kolegia Dokofián.
Kdo je udûluje?
Jsou to ceny publika. Ta za Nejpopulárnûj‰ího her-
ce mû skuteãnû pfiekvapila, ponûvadÏ máme v di-
vadle takové dravce jako Petra ·tûpána, Igora
Ondfiíãka a Martina Havelku. TakÏe  takového hod-
nocení divákÛ za celoroãní fungování  a oblibu si
váÏím. Cenu kolegia Dokofián jsem získal také za
roli Arthura Kirsche ve hfie V jámû lvové. TakÏe teì
mám ceny tfii a jsem  je‰tû nominovan˘  na Cenu
Thálie a Cenu Alfréda Radoka za roli cara ve hfie
Smrt Pavla I. KdyÏ je nedostanu, tak v kaÏdém pfií-
padû vyhraji tfii dva. To mi staãí.
Jak na vá‰ úspûch reagovali kolegové z diva-
dla?
Kamarádi dobfie. Nechci propagovat ná‰ divadelní
soubor a fiíkat, Ïe máme nejlep‰í vztahy, jaké mít
mÛÏeme. Jsem v‰ak pfiesvûdãen˘, Ïe mi mÛj ús-
pûch nikdo ve zlém nezávidí nebo mi ho nepfieje.
Pokud ano, v Ïádném pfiípadû o tom nevím. KdyÏ
napfiíklad loni vyhrála Radka Coufalová Cenu
Thálie, brali jsme to jako kolektivní úspûch. V‰ichni
jsme stáli v dobû vyhla‰ování na vrátnici  na‰eho
divadla  a kdyÏ Radka Coufalová Cenu získala,
byla to dûsná vfiava a potlesk.
Znamená to, Ïe máte tak dobr˘ kolektiv?
Nechci Mûstskému divadlu v Brnû dûlat reklamu.
Je ale pravda, Ïe v poslední dobû mám pocit, Ïe
jsme se zkrátka  dobfie se‰li. Vzájemn˘ úspûch si
v‰ichni pfiejeme.
Jak vás obohatily televizní herecké  zku‰enos-
ti?
Postava Pídi v Romanci za korunu byla asi moje

nejvût‰í filmová role. Strávil jsem pûkn˘ pÛlrok
v Praze, v dobû, kdy jsem je‰tû studoval na kon-
zervatofii. Diváci mû jinak mohou  znát tfieba z âet-
nick˘ch humoresek. Televize a divadlo jsou Ïánro-
vû odli‰né, rozhodnû  to nelze srovnávat. Rozdíl je
samozfiejmû i ve finanãním ohodnocení. Ale nestû-
Ïuji si. Pro mû je divadlo pfiijatelnûj‰í hlavnû z dÛ-
vodu nervozity, která na mû padne pfied kaÏd˘m
vût‰ím pfiedstavením.
I tak zku‰en˘ herec b˘vá nervózní?
Samozfiejmû. Kdo z hercÛ fiíká, Ïe trému nemá,
tak nemluví pravdu. To, co se stane na jevi‰ti, ne-
ní moÏné vzít zpût. Îádn˘ reÏisér nemÛÏe fiíct stop.
âlovûk v daném  okamÏiku ví, Ïe v‰e je jen a pou-
ze na nûm. A to je nesmírnû odpovûdné. Zatímco
ve filmu se jednotlivé scény natáãejí nûkolikrát
a mohou se neustále cizelovat. S prvními slovy
stres odpadává, protoÏe je potfieba se na roli sou-
stfiedit. Jednou mi dokonce kamarád doktor mûfiil
tep pfied premiérou, naskoãil mi o padesát pro-
cent.
Jaké role vám víc sedí? Komediální, nebo dra-
matické?
Divadlo mám rád celoplo‰nû. Nefiíkám, Ïe mû ne-
tû‰í velké role. Ty malé  ale mají v˘hodu v tom, Ïe
ãlovûk mÛÏe improvizovat a roli si více uÏít. U ná-
roãnûj‰ích textÛ se totiÏ herec intenzivnû zab˘vá
tím, co fiíká. Pokud jde o Ïánr, mám rád kaÏd˘.
K jakékoliv roli si vÏdy musím utvofiit vztah. Bez to-
ho nelze b˘t dobr˘m hercem. Do v‰eho dávám kus
mého já, kus práce, trávím nad tím ãas. UÏ z toho-
to dÛvodu si kterékoliv postavy váÏím. Prostû pro-
to, Ïe jsem se na ní nadfiel.
Jste ve fázi, kdy si mÛÏete vybírat, co byste rád
ztvárnil?
Taková celebrita nejsem. ReÏisér mû obsadil, já to
beru jako pracovní a radostn˘ pfiíkaz a tím to kon-
ãí. Jsem rád, Ïe zase budu nûco hrát, protoÏe he-
rec bez práce je smutn˘ herec. Jisté hranice v‰ak
mám, dokáÏu si pfiedstavit, Ïe bych odmítl na je-
vi‰ti udûlat nûco, co by mi pfii‰lo pfiíli‰. Nikdy mû
nezasáhla touha po nûjaké konkrétní roli.
Nikdy Ïádná postava nelákala natolik, Ïe byste
jí chtûl b˘t?
Divadlo je kreativní záleÏitost, to urãitû. Kromû to-

ho je to práce jako kaÏdá jiná. Rád bych si tfieba
zahrál kaÏdou roli jakou hraje Ivan Trojan, ale chtûl
bych ji zahrát tak, jak to dûlá Ivan Trojan. To ale
nejde. Je to mÛj  kamarád, kter˘ je v˘born˘ herec,
ale jeho role hrát nemÛÏu.
Je pravda, Ïe bez talentu  se ãlovûk dobr˘m
hercem nestane?
V Brnû jsem dosáhl maximálního hereckého vzdû-
lání - ‰est let konzervatofie a ãtyfii roky Janáãkovy
akademie múzick˘ch umûní, celkem tedy deset
let. V nûkter˘ch situacích si uvûdomuji, Ïe ani ta-
kové vzdûlání mi není nic platné. Talent se nauãit
nedá. Znám spoustu dobr˘ch hercÛ, ktefií tento o-
bor nikdy  nestudovali a dnes patfií k profesioná-
lÛm.
Po vystudování Janáãkovy akademie jste zaãal
hrát v Mûstském divadle a jste v nûm dosud.
Jak vypadal zaãátek?
AngaÏoval  mû tehdej‰í fieditel Pásek a od té doby
jsem se z divadla nehnul. Nejdfiív jsem dostal na-
bídku z Hradce  Králové, ale víc jsem chtûl do
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Brna. Napsal jsem do brnûnského divadla dopis,
ale nepfii‰la mi Ïádná odpovûì. Jednou jsem pana
fieditele potkal na chodbû, protoÏe byl zároveÀ ve-
doucím herecké katedry, a zeptal jsem se, zda
mám  do Hradce  Králové  k˘vnout. Jeho odpovûì
znûla: napi‰ do Hradce, Ïe ne a ode‰el.
Následovala bujará  oslava.
A co Praha a tamûj‰í divadelní scéna. Nikdy
vás nelákala?
V Praze jsem byl rok v letech 1981 aÏ 1982 v teh-
dej‰ím armádním umûleckém souboru Víta
Nejedlého, pfiijímal mû Marek Eben. Vyhrál jsem
konkurz do zábavné skupiny, ale byl to ztracen˘
rok. Pamatuji si historku, kdy jsem chtûl zazpívat
Pramínek vlasÛ a zahrát na klavír. Spletl jsem to
a Marek Eben se zvedl, sedl si za klavír a dopro-
vázel mû. Táta mi kdysi dávno fiíkal, Ïe ãlovûk je
doma tam, kde má známého lékafie, hostinského
a policajta. Já k tomu je‰tû pfiidávám, kde má zná-
mého fieditele divadla a primátora. V Praze nikoho
neznám, jsem tam bezprizorn˘. Navíc mám radûji
klidnûj‰í  prostfiedí. A to nefiíkám kvÛli tomu pro-
marnûnému roku v Praze.
A co teì zkou‰íte?
Pracujeme  na hfie Jáno‰ík aneb Na skle malova-
né. Kolega herec  Stanislav Slovák poprvé reÏíru-
je. Herci, kdyÏ se stanou reÏiséry, tak  b˘vají  vût-
‰inou hodnû dobfií. Se ZdeÀkem  Junákem hraje-
me ústfiední postavy - Odpovûdník a Dopovûdník.
Jsme  takoví prÛvodci celého pfiedstavení.

Martina Harthová, Deník, 11. 2. 2008

Brno se prezentovalo v listopadu 2007 v Bruselu
za  úãasti primátora a první námûstkynû i poslan-
cÛ Evropského parlamentu pfiímo v prostorách
parlamentu v˘stavou brnûnské Spoleãnosti K2001
Îidé  v âechách a na Moravû a tematicky spjat˘m
pfiedstavením Mûstského divadla Brno V jámû lvo-
vé v Theatre du Vaudeville. V galerii  pfied vcho-
dem do divadla  se setkala hereãka Alena
Antalová, která si - aby  mohla vystupovat - s se-
bou  musela  vzít miminko Elenku a manÏela, s
primátorem mûsta Brna Romanem Onderkou a 1.
námûstkyní  primátora Barborou Javorovou.
Svûtovû proslulá hra Felixe Mitterera v brilantním
podání hercÛ MdB sklidila  pak veãer ve vyproda-
ném divadelním sále zaslouÏenû obrovsk˘ aplaus.

Informaãní zpravodaj o zahraniãních aktivitách
mûsta Brna, leden 2008

HEREâKY POMOHOU V BOJI S RAKOVINOU
âtyfii hereãky Mûstského divadla Brno Alena
Antalová, Radka Coufalová, Johana Gazdíková
a Markéta Sedláãková jsou mezi dvanáctkou zná-
m˘ch Ïen, které nafotí spoleãnû  se sv˘mi dûtmi
kalendáfi, s jehoÏ  pomocí  chce  MasarykÛv on-
kologick˘ ústav bojovat proti rakovinû  prsu u Ïen.

Projekt má Ïenám pfiipomenout dÛleÏitost pre-
vence a donutit  je chodit  na pravidelné  mamo-
grafické prohlídky. Kost˘my pro focení  navrhují
studenti Stfiední prÛmyslové  ‰koly odûvní
v Prostûjovû a kalendáfi má sv˘m vyznûním pfiipo-
mínat  pohádku.

„Ten projekt se mi líbí  a pfiijde mi jako samo-
zfiejmost, Ïe jsem se do nûj zapojila. Mûl by to u-
dûlat kaÏd˘ z nás, kdo má tu moÏnost,“ vysvûtlila

vãera pfii pfiedstavování budoucího kalendáfie
Alena Antalová. Ve scénáfii focení jí pfiipadl mûsíc
záfií. „Obrázek má b˘t z vinobraní, tak  jsem zvû-
davá, jak to bude vypadat. UÏ brali míry na kost˘m
mnû i mé dcefii Elence. Jak ta ale bude vypadat
v záfií, netu‰ím, uÏ teì je tlusÈo‰ka,“ popsala se
smíchem Antalová.

I díky své úãasti na projektu hereãka  plánuje,
Ïe bude pfiísnûj‰í  na svou maminku. „Tro‰ku  zlo-
bí a na preventivní prohlídky moc nechodí, budu jí
muset pofiádnû  domluvit,“ fiekla.

Focení startuje  za t˘den, první  snímky pro
mûsíce leden a únor budou vznikat vysoko v ho-
rách. „Hory  mnû ani synovi  nevadí, jenom by se
hodilo hezké poãasí. Kdyby bylo ‰karedû, na foce-
ní  venku  by se pfiemlouval jen tûÏko,“ uvedla
Johana Gazdíková, maminka mûsíce února.

DÛleÏitost prevence a vãasného zachycení o-
nemocnûní ãasto zdÛrazÀuje i fieditel onkologické-
ho ústavu Rostislav Vyzula. „Loni jsme  zachránili
1200 Ïen tím, Ïe jsme u nich rakovinu zjistili ve vel-
mi  ãasném stadiu. To znamenalo, Ïe po drobném
chirurgickém zákroku se tyto  pacientky zcela
uzdravily,“ popsal. Podle nûj na mamografická vy-
‰etfiení  chodí  pofiád  ménû Ïen, neÏ kolik by moh-
lo. „Je to pouze 45  procent z tûch, které by  jím
vzhledem  ke svému vûku  mûly  projít,“  tvrdí
Vyzula.

Kalendáfi na podporu  prevence bude vydán
pro rok 2009. Podobu jeho distribuce  nemocnice
zatím fie‰í. „Sami  na jeho prodej nemáme povole-
ní, hledáme tedy  jiná fie‰ení. Napfiíklad prodej pro-
stfiednictvím neziskové  organizace,“ popsala
Zuzana Joukalová, tisková mluvãí ústavu.

(zuf), Právo, 18. 2. 2008

KOUZELN¯ NEW YORK
STANISLAV MO·A, 
fieditel Mûstského divadla Brno
Pfied nûkolika dny jsem se vrátil z New Yorku, kde
jsem jednal o autorsk˘ch právech na díla, která by-
chom v blízké budoucnosti  rádi uvedli  v na‰em di-
vadle.

Pfii té pfiíleÏitosti jsem nav‰tívil  pût muzikálo-
v˘ch inscenací, které mi mí pfiátelé doporuãili.
Zcela úchvatn˘ záÏitek mû potkal pfii náv‰tûvû
muzikálu „Procitnutí jara“ napsaného  podle slav-
ného Wedekindova dramatu. V loÀském roce to
bylo nejlep‰í broadwayské pfiedstavení, získalo
osm cen Tony. Pfiedstavení postavené na interpre-
taãních v˘konech, senzaãnû jednoduchém a pfii-
tom úãinném  orchestrálním  aranÏmá - jenom pût
nástrojÛ, siln˘ pfiíbûh, neb˘val˘  kolektivní  v˘kon,
dokonal˘ zvuk i svûtla. Prostû kouzelné!

Je‰tû jeden mimofiádn˘ newyorsk˘ záÏitek
mám. Byl jsem se podívat na v˘stavû Petra Síse,
brnûnského rodáka, která  probíhala na
Manhattanu.

Tomu, kdo  se na  ni do New Yorku nedosta-
ne,  doporuãuji koupit  jeho knihu Zeì, která u nás
nedávno vy‰la a právû originály kreseb z ní byly
v New Yorku vystavovány. Jsou  úÏasné! Není  te-
dy  divu, Ïe vernisáÏe se zúãastnil  i Milo‰ Forman.

Deník, 23. 2. 2008
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EDUARDO ROVNER
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

Na jevi‰tû Mûstského divadla Brno vstu-
puje svou hrou Vrátila se jednou v noci ar-
gentinsk˘ autor Eduardo Rovner. Ve své mi-
nulosti vystfiídal fiadu profesí. Byl elektrotech-
nikem, sociálním psychologem, hudebníkem
a pracoval s tûÏce postiÏen˘mi. A také se vû-
noval divadlu. Jako umûleck˘ ‰éf Mûstského
divadla San Martín v Buenos Aires.

Vrátila se jednou v noci je hrou bilanãní.
Sám autor o vzniku hry fiíká, Ïe ji psal osm let
(od poloviny let osmdesát˘ch do roku 1993).
Jednou v my‰lenkách, kdyÏ vyãítal matce 
ústrky a neúspûchy, které mu pfiipravil Ïivot,
se mu ze skvrny na zdi zjevila deset let mrtvá
matka a vyzvala ho, aby ji koneãnû nechal
odpoãívat v pokoji. A to byl pro nûj v˘chozí 
okamÏik, od kterého zaãal odvíjet dûj své hry.

V nûkter˘ch zemích JiÏní Ameriky není
svût Ïiv˘ch a mrtv˘ch oddûlen tak pfiísnû, ja-
ko je tomu u nás. Pfiíbuzní se na hrobech
sv˘ch pfiedkÛ setkávají, pofiádají pikniky, ve-
sele rozprávûjí, hodují a také sv˘m mrtv˘m
vyprávûjí v‰e, co proÏívají. Podobnû i posta-
va na‰í hry Manuel Stern, pedikér a hráã
v kavárenském orchestru, pravidelnû nav‰tû-

vuje hrob své matky a vypráví jí, co se v‰ech-
no událo od jeho poslední náv‰tûvy. Jednou,
v nestfieÏeném okamÏiku vysloví, Ïe se chce
Ïenit. A pro matku, která chce poznat jeho
nastávající, je to signál k tomu, aby se vrátila
do svûta Ïiv˘ch. Od tohoto okamÏiku zaãnou
oba, Manuel i matka, hledat k sobû cestu pl-
nou vzájemn˘ch pfiekvapení, hádek a rozãa-
rování aÏ k závûreãnému pochopení a smíru.

V dûji hry je skryto hned nûkolik tematic-
k˘ch rovin. Jednou z nich je stfiet mezi zmû-
nami, jimiÏ kaÏd˘ z nás projde, a tradicí, jejíÏ
dodrÏování si Ïádají pfiedkové. Je zde také
pfiítomno téma „vûdomí souvislostí“, toho, co
nás spojuje s minulostí, jejíÏ jsme, aÈ chceme
ãi ne, souãástí a co nám pomáhá nalézat své
místo v Ïivotû. Je sympatické, Ïe se tak dûje
v komediální rovinû a ve fantasknû rozvíjejí-
cím se dûji.

Sv˘m laskav˘m pohledem na svût lidí
a jejich smû‰né starosti získala hra pfiízeÀ di-
vákÛ v‰ude, kde byla uvádûna. Od svûtové
premiéry v uruguayském Montevideu byla
hrána v Argentinû, na Kubû, v Mexiku, USA,
Izraeli, Finsku, ·panûlsku, Francii a také
u nás v Ostravû a v Praze.

Hra Vrátila se jednou v noci byla také nû-
kolikrát ocenûna. NejprestiÏnûj‰í cenu Casa
de las América jí udûlila nadace zemí
Latinské Ameriky. Pfiedsedou poroty byl svû-
tovû proslul˘ kolumbijsk˘ spisovatel Gabriel
García Márquez. Úspûch hry nepfiinesl auto-
rovi jen uspokojení z tvÛrãí práce, ale také
dostatek prostfiedkÛ k tomu, Ïe se mÛÏe vû-
novat pfiedev‰ím psaní her. Na svém kontû
jich má jiÏ více jak dvacet. Uãí také na
Národní ‰kole dramatického umûní a na
Fakultû filozofie a humanitních vûd v Buenos
Aires. Kromû toho vede ãasopis Espacio
(Prostor).

ReÏijnû se hry ujal Emil Horváth, reÏisér
a herec Národního divadla v Bratislavû a ta-
ké divadelní pedagog. Ze Slovenska jsou
i dal‰í ãlenové jeho t˘mu – scénograf Peter
âaneck˘ a hudební skladatel Peter
Mankoveck˘. Dramaturgy inscenace jsou
Ondfiej ·rámek a Tomá‰ Steiner. V ústfied-
ních postavách Matky a Manuela diváci uvidí
Zdenu Herfortovou a Erika Parduse. Dal‰í
role vytvofií Jana  Musilová, Igor Ondfiíãek,
Zdenûk Bure‰, Josef Jurásek, Karel
Jansk˘, Eva Jelínková a Milo‰ Kroãil. 

Premiéry hry Vrátila se jednou v noci se
uskuteãní 19. a 20. dubna 2008 na âino-
herní scénû Mûstského divadla Brno.     

T. S.

P¤IPRAVUJEME
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