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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
uÏ se Vám nûkdy stalo, Ïe Vám nûkdo vyprávûl obsah dílu ze vãerej‰í-
ho televizního seriálu s takov˘m zaujetím, jako by se mûlo jednat o sku-
teãné záÏitky dotyãného vypravûãe, jako by se mûlo jednat o souãást
pfiíbûhu, kter˘ on sám zaÏil? Postavy, o kter˘ch hovofií, z jeho slov zís-
kávají vlastnû reáln˘ Ïivot, sám vypravûã se cítí b˘t opravdovou souãástí
seriálového svûta a jeho zvûdavost nad dal‰ím pokraãováním seriálu
pfiekonává zájem o jeho skuteãn˘ Ïivot… z mého hlediska se jedná o o-
bûÈ Ïivotní kultury souãasného svûta, kter˘ se stává stále více svûtem
pfiedev‰ím virtuálním, kdy rozliãné zprávy o nûjakém ãlovûku, na‰em
bliÏním, jsou dÛleÏitûj‰í neÏ jin˘ Ïiv˘ ãlovûk v kontaktu s námi. A kaÏd˘
sám o sobû? âím se mÛÏeme stát moudfiej‰ími, citlivûj‰ími a kulturnûj-
‰ími, pakliÏe podléháme voyersk˘m choutkám, kdy se umûlé Ïivoty na-
pfi. onûch seriálov˘ch postav nebo smutné stfiípky ze Ïivota tzv. celebrit
nebo vûty vytrÏené z kontextu rÛzn˘ch politikÛ, pro nás stávají dÛleÏitûj-
‰ími neÏ Ïivot sám o sobû. Ná‰ duchovní Ïivot je ãím dále tím více zne-
ãi‰Èován smogem pseudoinformací a jejich následn˘mi  v˘klady. Sami
sebe lehce mÛÏeme ztratit v onom odpudivém kalu, kter˘ z nás vysává
schopnost takov˘ch základních lidsk˘ch darÛ, jak˘mi jsou intuice, pfied-
stavivost, fantazie… Díky civilizaãním v˘dobytkÛm dominuje stav, ve
kterém o sobû nevíme nic, neÏ co vidíme, ov‰em to, co pouze vidíme,
je‰tû nemusí b˘t pravda! Ta je totiÏ kolikrát ukrytá mimo na‰i schopnost
prostého vidûní. VÏdyÈ jak dokáÏeme na základû vizuálních dojmÛ po-
psat napfiíklad dvû tato mezi lidmi z nejfrekventovanûj‰ích slov, jak˘mi
jsou „LÁSKA“ a „DU·E“? Nikdo snad nepochybuje o tom, Ïe oba tyto fe-
nomény existují, av‰ak … jsou k vidûní v nûjaké pfiihlouplé telenovele,
v nûjakém bulvárním ãasopisu, v povrchních informacích notorick˘ch po-
mlouvaãÛ? Jak se dají zmûfiit, zváÏit, uvidût? Koncentrace na pouze vi-
dûné nás orientuje aÏ pfiíli‰ na sebe sama a zákonitû nás oddûluje od ji-
n˘ch, zhutÀuje uÏ tak na‰i existenãní samolibost v pfiehnanû kritické
konfrontaci vÛãi na‰im bliÏním. Stáváme se tak stále více neobratn˘mi
pozorovateli jin˘ch a pfiitom o sobû sam˘ch, o tûch nejpodstatnûj‰ích vû-
cech v nás nevíme skoro nic. KdyÏ se zam˘‰lím napfiíklad nad tím, co
mohlo b˘t ve skuteãnosti oním aktem, kter˘ bible popisuje jako vyhnání
ãlovûka z ráje, napadá mû, Ïe to byl okamÏik, ve kterém lidská bytost
získala individuální my‰lení (bylo jezeno ze zakázaného stromu pozná-
ní), kdy lidská du‰e ztratila pojem o tom, Ïe je souãástí universa, kdy za-
ãala vítûzit egománie nad koexistencí, nad soucítûním a marnû se pak
jiÏ vz˘valo toto zapomenuté povûdomí o ztraceném v˘zvou: „miluj bliÏ-
ního svého jako sama sebe“.
Pozorujeme-li dne‰ní svût kolem sebe, mÛÏeme lehce zjistit, jak málo
dnes znamenají pojmy jako ãest, obûÈ, tolerance, av‰ak i prostá slu‰-
nost. V‰echna tato nutná v˘bava ãlovûka totiÏ vychází z jeho zásadního
povûdomí o sobû a to je pfiece zkonstruováno pfiedev‰ím na vztahu jed-
notlivce ke svému okolí – k jin˘m lidem. Dítû je dítûtem, má-li matku
a naopak. âlovûkem je pak ten, kdo Ïije s lidmi, mezi nimi a ne ten, kdo
vidí pouze sám sebe a lidi kolem sebe povaÏuje nûkdy za otravn˘ hmyz,
jindy za masu, kterou mÛÏe pro sebe vyuÏít. Malé dûti si kolikrát zakryjí
své oãi dlanûmi a fieknou: „Îe mû nevidí‰!“ (Svût jim zmizí a oni s ním.)
Mal˘m dûtem  lze toto nedorozumûní odpustit, u dospûl˘ch v‰ak ob-
dobná sobeckost vyvolává smutek. „Co je pravda?“, zeptal se Pilát
JeÏí‰e a neãekal na odpovûì…“ 
Vyjde-li na jevi‰tû opravdov˘ herec, zatají se divákÛm dech. Kolikrát ne-
ní lépe obleãen neÏ jeho kolegové, není fyzicky krásnûj‰í, nemusí mít tu
nejvût‰í a nejefektnûj‰í roli a pfiitom uÏ jenom jeho pouhá pfiítomnost na
jevi‰ti nás fascinuje. Jak to? ·álí nás zrak, nebo v sobû máme i jiné roz-
li‰ovací indikátory? âemu se dá vûfiit? Vidûnému, zmûfienému, zváÏe-
nému? I skrze divadlo samozfiejmû doporuãuji pûstovat citovost, pûsto-
vat ji v setmûlém sále mezi mnoha nám podobn˘m, mezi na‰imi bliÏní-
mi.  

Na shledanou v hledi‰tích Mûstského divadla
Brno se s Vámi za v‰echny kolegy tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
na
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STATUTÁRNÍ  MùSTO BRNO
F I N A N â N ù  P O D P O R U J E
MùSTSKÉ D IVADLO BRNO,
P¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI



PAVLA VITÁZKOVÁ. Studium gymnázia ukonãila v roce 1997, od 1. 6. 1997 je ãlenkou ãinoherního souboru Mûstského divadla Brno. Ráda vzpomíná na role: Desdemona (Othello), Axju‰a (Les), Solveig
(Peer Gynt), Vlasta a Dobromila (Libu‰a), Hela (Mistr a Markétka). V souãasnosti na repertoáru Kvûtináfika - Cyrano z Bergeracu, Bûta - Máj, Klára, modistka - Slamûn˘ klobouk,  Smrt - Jáno‰ík aneb
Na skle malované, Konstance Weberová - Amadeus, Kitty - Charleyova teta, Klárinka - Sluha dvou pánÛ, Juli‰ka - Cikáni jdou do nebe, ·ebelová - My Fair Lady (ze ZelÀáku), AlÏbûta, anglická králov-
na - Marie Stuartovna,  AlÏbûta, Alexandrova Ïena - Smrt Pavla I., Blanche, králova milenka - Deník krále, Hesther Salomonová, soudkynû – Equus, Putifarova Ïena - Josef a jeho úÏasn˘ pestroba-
revn˘ plá‰È, Corina, subreta – Mam’zelle Nitouche, Milady - Tfii mu‰ket˘fii. Na snímku jefa Kratochvila v roli AlÏbûty, královny anglické v dramatu Marie Stuartovna. ReÏie Zdenûk âernín, kost˘mní ná-
vrh Jan Du‰ek. (Foto na vyústûní âeské ulice do námûstí Svobody.) 



AlEna Antalová                         ZOra Jandová

Petr Gazdík  RadKa CoufaLová  Zdenek Merta  Hana Holi‰ová  Petr ·tûpán 

PEKLO - 1. díl magické muzikálové trilogie Od 18. fiíjna na Hudební scénû
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Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a



Tím nejkrásnûj‰ím, co kdy mÛÏeme zaÏít, je tajemno, je to
ten nejzákladnûj‰í pocit, kter˘ je vÏdy na poãátku jakého-
koli opravdového umûní i vûdy. Kdo ho nezná, kdo uÏ se
nedokáÏe divit, kdo uÏ nedokáÏe Ïasnout, je takfiíkajíc mrt-
v˘ a oãi má vyhaslé. 
(Albert Einstein se narodil roku 1879 v Ulmu, zemfiel
v Princetonu 18. dubna 1955. Zanechal nevyfie‰enou zo-
becnûnou teorii gravitace. )

Stano Slovák:
prechádzka

s úsmevom v hlase
dievčatko milé
na hradby starobylé
stúpame znova

v jesennej kráse
so slnkom v tyle
láskavé kratochvíle
do Teba schovám



Pavla Vitázková

Michal Isteník,
Eva Jedliãková

Viktor Skála,
Ladislav Koláfi

Igor Ondfiíãek, 
Petr ·tûpán,

Jaroslav Matûjka

Pavla Vitázková

Petr ·tûpán,
Irena Konvalinová



Tomá‰ Sagher,
Eva Jelínková

Alena Antalová,
Du‰an Vitázek

Petr ·tûpán,
Michal Nevûãn˘

Alexandre Dumas

Dramatizace: 
Hana Bure‰ová
a ·tûpán Otãená‰ek

ReÏie: Hana Bure‰ová
Scéna: David Marek
Kost˘my: Samiha Maleh
Hudba: Beatles
·erm: Josef Jurásek
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Rodaãka z Prostûjova studuje poslední
roãník Konzervatofie Brno a v Mûstském
divadle Brno zároveÀ pÛsobí jako ãlenka
souboru. Co má za poslední rok za se-
bou?
„Úspû‰nû jsem odmaturovala a pfiijali mne
do angaÏmá. Sezona mi pfiinesla úãinková-
ní v muzikálu âerven˘ a ãern˘, dostala
jsem pfiíleÏitost v Jáno‰íkovi, kde jsem hrá-
la První dûvãe, v Mam’zelle Nitouche, za-
zpívala jsem si v koncertní verzi Jesus
Christ Superstar a na turné v novém pásmu
Stars of Musical,“ fiíká sympatická modro-
oká brunetka. 
Pofiád v kalupu?
Docela slu‰nû se to rozjelo. Teì pfied se-
bou mám poslední roãník na konzervatofii
a v divadle zkou‰íme Peklo, kde hraji Lucii,
hlavní vedlej‰í roli. Dávají mi dost do tûla,
protoÏe pfiedstavení bude hodnû taneãní.
Které z vyjmenovan˘ch pfiedstavení po-
vaÏujete pro sebe za zásadní?
Zajímavá pro mû urãitû byla role Prvního
dûvãete v Jáno‰íkovi. UÏ proto, Ïe ‰lo o re-
Ïijní debut Stano Slováka. Pracovat s ním

jako s reÏisérem
a ne jako s her-
cem-kolegou bylo
velice pfiíjemné, zkou-
‰ení mûlo uvolnû-
nûj‰í atmosféru bez
stresu. Ne Ïe bych
pfied ním nemûla respekt, ale zase jsem se
tak nestydûla. Moc mû také potû‰ilo, Ïe si
mû vybrali do koncertní verze JeÏí‰e. Asi
deset lidí hrálo na jevi‰ti spoleãnû s velk˘m
orchestrem v civilním obleãení cel˘ JeÏí‰Ûv
pfiíbûh. Byli jsme tam sami za sebe a divák
mûl moÏnost prohlédnout si kaÏdého z nás
zvlá‰È. 
A co „Nitu‰ka“? Máte ráda operetu?
S operetou jsem se mockrát za svÛj Ïivot
nesetkala. Je to urãitû o jiném stylu zpívání,
ale já hrála jen schovanku ve sboru, takÏe
jsem Ïádn˘m problémÛm neãelila. A zkou-
‰ení s Gustavem Skálou byla ohromná zá-
bava. V jeho reÏii mi Mam’zelle Nitouche
pfiipadá jako velice komická hra. Posunul ji
do koloritu ‰edesát˘ch let, místo vojákÛ
jsou ãetníci, holky mají vyãesané drdoly, 
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je fyzicky nároãné a jsem hodnû unavená,
tak jdu do postele tfieba hned. Nûkdy si za-
se s kamarády jdeme sednout do klubu, po-
kecáme, a buì se to rozjede, nebo ne.
Ov‰em jsem spí‰ takov˘ ãlovûk, Ïe jdu ra-
dûji spát, kdyÏ vím, Ïe musím druh˘ den rá-
no vstávat. A kdyÏ je náhodou pátek, tak
zase posedím déle.

Jak vnímáte svou divadelní slávu? Na
vefiejnosti se objevují ãím dál víc va‰e
fotografie…
No, na plakátech jsem tfieba je‰tû nebyla
(smích). Ale váÏnû – jako známá tváfi si o-
pravdu nepfiipadám a jsem tak spokojená.
Nerozdávám podpisy a nic neobvyklého se
mi nestává. Vystupuji sice takfika kaÏd˘ ve-
ãer na jevi‰ti, ale Ïe by mne nûkdo pozná-
val na ulici… Je‰tû se nikdo neozval, ani ta-
jemn˘ ctitel.
Co vám dává energii kromû zpívání a di-
vadla?
Hodnû mû podporuje pfiítel. JelikoÏ je ta-
neãník, tak v poslední dobû aÏ neobvykle.
NemÛÏu si na nûj vÛbec stûÏovat. Urãitû
mû ve velké mífie také nabíjí moji rodiãe.
KdyÏ mám nûãeho nad hlavu, jsem unave-
ná a v‰echno mne bolí, volám své mamin-
ce. A ta mû vÏdy popostrãí dál, aÈ to ne-
vzdávám a aÈ jdu pofiád dopfiedu. To vlast-

oãní linky… V‰ichni vypadáme jako z âet-
níka v San Tropez. I hudba se mi moc líbila,
nicménû na zpívání mi pfiipadala nesmírnû
tûÏká. 
VáÏné hudby se jako posluchaã nebojíte?
SnaÏím se nav‰tûvovat pravidelnû absol-
ventské koncerty na konzervatofii. A pár je-
dincÛm se po‰tûstí, Ïe úãinkují s velk˘m or-
chestrem. Chodím kaÏd˘ rok, pro-
toÏe tam mám své kamarády, a le-
tos vlastnû pÛjde o mÛj roãník.
SnaÏím se nikdy nevynechat, pro-
toÏe jde o zajímavá vystoupení.
MÛÏete tak sledovat, jakou cestu interpret
za studia u‰el. I mal˘ koncert mne baví.
VÏdy je to pro studenta konzervatofie pûkná
teãka. Myslím, Ïe si v‰ichni takové první ve-
fiejné vystoupení zaslouÏí. Dostanou spou-
stu kytek a uãiní tak první krok do svûta. 
Máte pfied sebou je‰tû rok ‰koly a pÛso-
bíte na profesionální scénû. ZÛstala jste
na konzervatofii na denním studiu?
UvaÏovala jsem o individuálním rozvrhu,
ale zjistila jsem, Ïe v divadle zkou‰ím vût‰i-
nou aÏ od dvanácti a hrajeme veãer, tak
myslím, Ïe se to dá nûjak skloubit. 
Co fiíkají va‰emu zápfiahu rodiãe?
Jsou rádi, Ïe se nenudím, coÏ já taky, ale
na druhou stranu se mne obãas ptají:
„Bylas tento t˘den ve ‰kole?“ Ale né, neboj-
te, já to zas tak neflákám! (Smích.)
Opravdu se snaÏím zvládat obojí, i kdyÏ
musím obãas dûlat nûjaké ústupky. Ve ‰ko-
le záleÏí na domluvû a uÏ vím, co si mÛÏu
dovolit. Tfieba moje
profesorka herectví,
paní Slancová, je
moc hodná a pou‰tí
mû. Jsem moc ráda,
Ïe mi vychází vstfiíc.
V divadle zase mÛÏu
pfiijít pozdûji nebo o-
dejít dfiív. 
PÛsobíte jako zod-
povûdná studentka.
Pfiiznejte se, v kolik
chodíte spát? Flá-
mujete?
Podle toho, jaké pfied-
stavení hrajeme. KdyÏ

NENAHRADITELNÍ

Vlãková Petra, H˘Ïa Pavel, 
Soumarová Veronika, 

Prokopová Marta 
v 1. roãníku konzervatofie
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nû mÛÏu fiíci o celé na‰í rodinû. 
Myslíte, Ïe partner z branÏe je v˘hodou,
nebo máte i srovnání, je-li mimo obor?
Mám spí‰e zku‰enost s divadelníky.
Spousta lidí mi sice fiíká, Ïe by nemohli mít
partnera ze své práce, ale kde já bych si
mûla najít pfiítele, kdyÏ se ani jinam nedo-
stanu… Nám to nûjak neva-
dí, navíc nejsme de facto po-
fiád spolu. On má taky hod-
nû sv˘ch zájmÛ, já je‰tû ‰ko-
lu, zaãala jsem cviãit jógu…
Rozhodnû nemÛÏu fiíct, Ïe
bychom se vidûli pofiád.
Je‰tû nedávno jste nosila
rovnátka. Byla to jen deko-
rativní záleÏitost?
To bylo tak – kdyÏ jsem dû-
lala pfiijímaãky na konzerva-
tofi, jedna paní profesorka mi
u nich fiekla: „Sleãno Pro-

kopová, vy máte pfiedkus.“ Mû nikdy
pfiedtím nic takového nenapadlo. Ale
ãlovûku to vrtá hlavou, Ïe? Drezúrovali
mne, Ïe mám ‰patné sykavky, pfiedkus,
aÏ jsem z toho byla úplnû mimo. Ov‰em
aÏ ve ãtvrÈáku jsem to zaãala fie‰it, Ïe to
bude i pro mû nejlep‰í, a fiekla jsem si,
Ïe s tím nûco udûlám, abych mûla uÏ na
cel˘ Ïivot pokoj. Zaãala jsem se o to za-
jímat, byla na vysekávání osmiãek
a rovnátka jsem dostala pfied rokem 
1. listopadu. Na zaãátku listopadu jsem
byla také v Mûstském divadle Brno na
konkurzu, kde jsem uspûla. Maminka fií-
ká, Ïe za to mÛÏou právû ta rovnátka. 
TakÏe mÛÏete jen doporuãit?
Jsem ráda, Ïe jsem se odhodlala a od-
stranila svÛj komplex a handicap, i kdyÏ
mû aÏ do konzervatofie nenapadlo, Ïe
takov˘ problém mám. Rovnátka jsem
nosila deset mûsícÛ a nakonec to hroz-
nû rychle uteklo. VÏdyÈ je dnes nosí
kaÏd˘ druh˘. Absolvovala jsem s nimi
také v‰echny pohovory a vÏdy dopadly
dobfie. Rovnátka mi Ïádné plány nezha-
tila. 
Máte nûjaké cíle, aÏ dokonãíte kon-
zervatofi a spadne z vás jedno bfiímû?
Jejda! Vím, Ïe rodiãe by si pfiáli, abych

‰la je‰tû na vysokou, ale nevím, jestli to
dnes chci já… Momentálnû mám pocit, Ïe
bych na to nemûla ãas, ani chuÈ, ale moÏ-
ná zmûním názor. Já nekoukám moc do-
pfiedu, spí‰ fie‰ím, co je teì. 

Simona Polcarová,
foto: jef Kratochvil

S Du‰anem Vitázkem
v muzikálu Jáno‰ík,
reÏie: Stano Slovák

S Michalem Matûjem
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K¤ÍÎ * ULRYCH * HAJDA * ·TùDRO≈ * KUNDERA * P¤IDAL * KRÁTK¯ * âERN¯ * ZIEGELBAUER * MIKULÁ·KOVÁ
* ULRYCHOVÁ * POLÍVKA * KRATOCHVIL * MONYOVÁ * GIRSTLOVÁ * CÓN * TREFULKA *  ZOUBEK * ZÁBRANSKÁ
* âERNÁ * NùMEC * PLCH * HNILIâKA * SCHERHAUFER * JEST¤ÁB * ROTREKL * MYSLIVEâEK * POSPÍ·IL *
VONDRÁK * UHDE * BLÁHA * MACHOUREK * JE¤ÁBEK * GROCH * SPÁâIL * TUSCHNEROVÁ *  VESEL̄   *  RICHTER
* GAZDÍK * KUâEROVÁ * HEGER * KROâIL * KUDùLKA * BORN * DOSTÁL * KUBÍâEK * LEJSKOVÁ * LAPâÍKOVÁ *
SMEJKAL * OND¤ÍâEK * LASICA * PAVLICA * WITTMANN * TR¯BOVÁ * BLATN¯ * JUNÁK * MO·A * MILKOV *
BURE·OVÁ * MERTA * KO·ËÁL * CEJPEK * OSTR¯ * PETRDLÍK * ONDERKA * JIRÁSEK * JAVOROVÁ * MORÁVEK *
DUCHO≈ * MARTINEC * CIPRIAN * HRUBÁ * PROSTùJOVSK¯ * SÍS

Byla to doba pfiekotná, ale podnikatelsky úÏasnû u-
chopitelná, zaãínalo se doslova z nuly. Nic jsem si ne-
sliboval, pouze jsem vyuÏíval moÏností a pfiíleÏitostí.
Po roce 89 jste se pohyboval hlavnû ve sféfie au-
tomobilového businessu, ãasem jste ale své akti-
vity pfienesl do mediální oblasti a lze s mírnou
nadsázkou fiíct, Ïe jste dnes Spinger jiÏní Moravy.
V podstatû bílá vrána mezi vydavateli, vût‰ina
ãesk˘ch médií jiÏ dávno patfií zahraniãním vyda-

vatelÛm.V kuloárech se mluví také o va‰em pro-
jektu brnûnského mrakodrapu, ãím je‰tû pfiekva-
píte své spoluobãany? 
To je hodnû nadnesené, nicménû nûkolik projektÛ se
pfiipravuje v Ïivot. AÈ uÏ je to dal‰í roz‰ifiování sítû po-
skytovan˘ch sluÏeb v rámci âR a zahraniãí,  nebo
vstup do dal‰ích obchodních segmentÛ, ale pfiede-
v‰ím to jsou aktivity v oblasti neustále se mohutnû
rozvíjejícím internetovém zpravodajství, tady cítím je‰-
tû hodnû pfiíleÏitostí.
Nakolik mÛÏe vydavatel ovlivnit svoje médium, a-
niÏ by byl oznaãen za cenzora nebo temnou emi-
nenci v pozadí?
Pokud se vyhnete spoleãensky neúnosn˘m tématÛm
jako drogy, zbranû, násilí a podobnû, je pouze na vás,

ALE· POHANKA
Máme pfied volbami, myslíte, Ïe voliã klade dÛraz
spí‰e na konzervativní, fieknûme sociální hodnoty,
nebo na hodnoty spojené se svobodou?
Svoboda je vûc, na kterou jsme si zvykli velmi rychle.
Dnes uÏ nikoho nepfiekvapí cestovat bez zábran po
celém svûtû a vefiejnû se hlásit k názorÛm a orienta-
cím, aÈ uÏ jsou jakékoliv. Co se ale pro mnohé ne-
zmûnilo, je pocit marnosti snaÏení a jejich aktivity, po-
cit, Ïe nejsou dostateãnû docenûni, pocit nízkého
sociálního uplatnûní.  Právû u tûchto voliãÛ bude
pfievládat volba sociálnû ladûn˘ch hodnot.
âtete radûji printové tituly, anebo internetová
média? Kde spatfiujete budoucnost médií?
Jednoznaãnû  ti‰tûná média. Rád cítím tiskafiskou
barvu, rád drÏím novinov˘ papír v ruce, mám rád,
kdyÏ mohu kdykoliv vytáhnout pfieloÏené noviny z ná-
prsní kapsy… jsou pro mne mnohem lépe uchopitel-
né, je to o pocitech a smyslech. Notebook  napojen˘
na internet  jako zdroj informací a komunikaãní pro-
stfiedek pouÏívám také, ale je to pro mne studen˘,
bezduch˘ nástroj, i kdyÏ je to jednoznaãnû  logick˘
smûr, kter˘m se evoluce médií vydala.
Slíbil jste si nûco pfii vstupu do podnikání a poda-
fiilo se vám  to splnit?
MoÏnost podnikání  po roce 89 pro mne, stejnû jako
pro mnoho dal‰ích, byla pfiirozen˘m a pozvoln˘m
vstupem do neznámého trÏního prostfiedí, do prostfie-
dí volné soutûÏe s praktickou moÏností realizace ná-
padÛ. Tehdy to opravdu bylo o moÏnostech, znalos-
tech, pfiedvídavosti a odvaze,  hodnû o pfiíleÏitostech.

ALE· 
POHANKA

HOST DO DOMU



Jsou dny, kdy vyvû‰ujete
státní vlajku za okny své-
ho bytu nebo sídla firmy?
Vlajky nevyvû‰uji, ne proto,
Ïe bych mûl dost  tûch v mi-
nulosti, ale necítím potfiebu
dávat vefiejnû najevo svÛj
názor touto formou, v˘jimku
bych snad uãinil u tibetské
vlajky. Mám dostatek jin˘ch
moÏností dát vefiejnû najevo
svÛj názor.
Jsou události a situace
v politice Evropské unie,
v kter˘ch marnû hledáte
smysl?
Pfiedev‰ím nevidím dosta-
teãn˘ smysl souãasné formy
jednotné Evropy. AniÏ bych
mu to pfiál, dle mého názoru
tento Babylon zajde na úby-
tû. V této dobû, v jednotném
vojenském paktu a v tomto
civilizovaném prostfiedí jiÏ
nelze oãekávat anexi silou,
nicménû hospodáfisky bude
sjednocená Evropa nadále
rozdûlena na ty se ‰Àupáky

nahoru a ty, kter˘m kouká sláma z bot. Historie se o-
pakuje a mentalita národÛ zÛstává. ·koda jen tûch
vodu ‰lapajících ãtyfiiceti let, na‰e v˘chozí pozice mo-
hla b˘t jiná.
Kdybyste si mohl vybrat monarchii nebo demo-
kracii?
Vybral bych si konstituãní monarchii. Jsem staromilec
a trocha toho národního divadla by se mi líbila.
Kdybyste se rozhodl pro politickou kariéru, mys-
líte, Ïe byste mûl úspûch?
Pfiednû je pro mne absurdní, Ïe bych se rozhodl pro
politickou kariéru, alespoÀ v tomto Ïivotû. Rád si uÏí-
vám nabyté svobody a politiku se chystám pouze ko-
mentovat. B˘t dobr˘m politikem není snadná vûc, cí-
tím to jako poslání, fieholi srovnatelnou s posláním u-
ãitele. Neustál˘ boj svého pfiesvûdãení, ãistého svû-
domí, pfiání voliãe a stranické loajality. A spousty ãa-
su pro fie‰ení v‰ech forem problémÛ spoleãnosti, for-
mulací a realizací vizí… je toho moc, co musí dobr˘
a úspû‰n˘ politik zvládnout. A jako bonus navíc – na-
jít v sobû dostatek vnitfiní síly pro vyrovnání se s tla-
kem lobbistick˘ch skupin a jednotlivcÛ, prosazujících
mnohdy pouze své vlastní zájmy, popfi. zvládat vnitro-
stranick˘ boj s tûmi, ktefií se neumí srovnat s poráÏ-
kou a intrikafií… Jak fiíkám, pocit svobody a nesváza-
nosti je mi milej‰í.
Kdybyste se musel strojem ãasu vypravit bez
moÏnosti návratu do budoucnosti nebo do minu-
losti, co byste si vybral?
Zfiejmû renesanci. Doba humanismu mû vÏdy fasci-
novala. Rozvoj ãlovûka, jeho schopností spolu s ohle-
dem na jeho potfieby a pfiitom jasn˘ fiád. V tom pfiípa-
dû bych ale rád Ïil v Benátkách. Jenom mor a podob-
né metly té doby bych z praktick˘ch dÛvodÛ pfiesunul
do doby pfiede‰lé.
Dovolíte si nûkdy riskantní krok na rozproudûní
adrenalinu?
Adrenalin si, pokud je moÏno, dopfiávám pln˘mi dou‰-
ky. AÈ uÏ to je v závodním autû, pod kopulí padáku,

kam aÏ vás tato svoboda pustí. Jakákoliv nálepka,
fieknûme urãité závislosti, vás dostane do komerãní
nesvobody. Pokud je pro vás vydavatelství pfiedev‰ím
business, jste sami sobû povinni fiídit toto k maximali-
zaci zisku, tudíÏ nálepka cenzora ãi temné eminence,
pfii zachování úrovnû etiky, není pro vás dÛleÏitá.
Va‰e postavení vyÏaduje  ãastou úãast ve spoleã-
nosti, jak se s touto povinností vyrovnáváte?
Rád se pohybuji mezi pfiíjemn˘mi lidmi, navíc mnohdy
v prostfiedí, kde lze probrat i obchodní témata.
Na‰tûstí mám dostatek opravdov˘ch pfiátel, se kter˘-
mi se rád potkám aÈ uÏ na golfovém hfii‰ti, charitativ-
ní akci, vernisáÏi v˘stavy nebo divadelní premiéfie.
Co povaÏujete za svÛj nejbláznivûj‰í nápad, do je-
hoÏ realizace jste se pustil? 
Asi vlastní restauraci. Nemûl jsem tehdy ponûtí, jak
mezera v dohledu nad personálem mÛÏe likvidovat ji-
nak na papífie slibnû vypadající ãísla.
Máte nûjak˘ je‰tû bláznivûj‰í nápad, jehoÏ realiza-
ci jste pfiedem zavrhl?
Nauãit ty ostatní komunální politiky vidût svût oãima
sv˘ch voliãÛ, a pokud by to nebylo v jejich moci, se
vztyãenou hlavou to pfiiznat a z politiky odejít.
Byl jste v Ïivotû víceménû tak jako v‰ichni, ktefií
pro‰li normalizací a reáln˘m socialismem, uná‰en
okolnostmi. Kdybyste mohl zaãít znovu, ‰el byste
zase touhle cestou, nebo byste volil zcela jin˘ 
osud (divadlo, literaturu, sport)?
Jsem vdûãn˘ za to, Ïe mi bylo, na rozdíl od na‰ich ot-
cÛ, alespoÀ vût‰í ãást svého produktivního Ïivota u-
moÏnûno realizovat se. Pokud bych mohl zaãít znovu,
asi bych se vydal stejnou cestou, pouze bych chtûl
b˘t vybaven souãasn˘m poznáním a tehdej‰ím mlá-
dím.
V ãem jste podle svého názoru opravdu dobr˘?
Îiji v reálném svûtû a reálném prostfiedí, jsem tudíÏ
chybující jako kaÏd˘. Nemyslím si, Ïe jsem v nûãem
v˘jimeãn˘, mûl jsem v Ïivotû nûkolik lidsk˘ch setkání,
která mû ovlivnila, a aãkoliv nemám rád vzory, navÏdy
ve mnû zÛstaly. Myslím, Ïe umím naslouchat.
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Hrabû Karl Waldstein 
von  Wantenberg 
na náv‰tûvû v pracovnû 
Ale‰e Pohanky



v podmofiském svûtû, za kniplem motorového vû-
tronû, ãi s pfiáteli na vodním válci v raftovém ãlu-
nu. Kupfiíkladu s tím jsem se dostal do divoké ex-
pedice a spolu s dal‰ími sjel ty nejdivoãej‰í pefie-
je fieky Zambezi od Viktoriin˘ch vodopádÛ po je-
zero Kariba v Zimbabwe. Adrenalin k Ïivotu po-
tfiebuji, vyplavuje ze mne ve‰keré nashromáÏdû-
né stresy a tenze.
Co vás ve va‰í branÏi nejvíce vytoãí?
Vedle úfiednické zahledûnosti snad jako kaÏdého
– arogance moci, zá‰È, hloupost, fale‰… to jsou
vûci, které mû opravdu dokáÏí vytoãit.
O ãem se bavíte ve spoleãnosti, umíte se od-
poutat od pracovních problémÛ?
Jsou období, kdy nûkter˘ projekt vyÏaduje ve‰ke-
r˘ ãas, nicménû teì uÏ mám kolem sebe dosta-
tek po v‰ech stránkách schopn˘ch spolupracov-
níkÛ, takÏe je to vÏdy t˘m, kter˘ kope na jednu
branku. To mi dává moÏnost odpoutat se. No 
a ve spoleãnosti se nebráním jakémukoliv téma-
tu.
Stál jste nûkdy tváfií v tváfi smrti?
KdyÏ jedu po D1, tak takfika neustále. Nejvíc mû
ale znepokojuje, Ïe nevidím rychlou nápravu.
Pfied pár lety jsem si pofiídil Harleye a kaÏdou vy-
jíÏìku jsem svûdkem arogance a agresivity tûch,
co mají kolem sebe plechovou boudu. Dnes jsme
svûdky ‰tvanice na motocyklisty. Fakt je, Ïe nû-
ktefií to v hlavû nemají spofiádané, potom platí
mnohdy Ïivotem. Ale nemyslím si, Ïe jsou ti na
motocyklech vût‰ím problémem neÏ ti ostatní.
Jste dobr˘ táta?
Ve smyslu pfiípravy sv˘ch dûtí na Ïivot snad ano. Jsou
jiÏ dospûlé, stojí na vlastních nohou, mají ve mnû o-
poru v kaÏdé situaci a nezneuÏívají  toho. 
Patfií do va‰í domácnosti pes, koãka nebo tygr ãi
dokonce Ïralok?
PfiestoÏe mám domácí zvífiata rád, momentálnû se
v mé blízkosti vyskytuje pouze yorkshire Aétes Lully
z Klimek,  je to „von“, ale  jinak pejsek dcery, která uÏ
bydlí na jiné adrese. Se mnou by v souãasnosti jaké-
koliv zvífie trpûlo v dÛsledku nedostatku ãasu.
Jaké jste proÏil na své podnikatelské cestû nej-
vût‰í dobrodruÏství?
Skuteãné dobrodruÏství proÏívám pokaÏdé, kdyÏ jdu
do podnikatelsky nového prostfiedí. Pfiekotnost v˘voje
elektronick˘ch médií je jedním z nich. Tudy pádí evo-
luce tak rychle, Ïe mnohdy nedokáÏu sledovat a do-
myslet ve‰keré jednotlivé dopady.
Jste ãast˘m náv‰tûvníkem na‰eho divadla, ãím
vás na‰i autofii a reÏiséfii v poslední dobû nejvíce
potû‰ili?
Málokdy vynechám premiéru nové hry, mám rád di-
vadelní prostfiedí, jeho barevnost, moÏnosti alegorie
a hlavnû lidi s ním spojené. Vedle poznání je pro mne
i zdrojem inspirace, zábavy a relaxace. Mûstské diva-
dlo pod vedením Stanislava Mo‰i a jeho t˘mu pfied-
vedlo v prÛbûhu nûkolika rokÛ divadelní zázrak.
Jenom divadla s velk˘m D se mohou pochlubit pfie-
dlouhou frontou pfied divadelní kasou. A brnûnské MD
ji má hodnû dlouhou. To je pro mne mûfiítko úspûchu.
A také závist, pomluvy a intriky. Ty provázejí v na‰í
kotlinû jenom ty úspû‰né. V minulosti mû nadchly v˘-
pravné a barevné reje napfiíklad Josef a jeho úÏasn˘
pestrobarevn˘ plá‰È nebo âarodûjky z Eastwicku.
Myslíte si, Ïe zdvofiilost je dnes v podnikání a po-
litice pfieÏitek?
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Nemyslím. VÏdyÈ v obém je hodnû slu‰n˘ch lidí.
Myslím, Ïe kaÏd˘ z nás se s tím setkal a má své vlast-
ní zku‰enosti. Jenom se musím smát, kdyÏ na mne
politik pfied volbami kouká zpoza nûjak˘ch kytek z bil-
boardu a pod ním nûjaké úderné, nadãasové heslo.
To potom propadám trudomyslnosti, Ïe mne podce-
Àuje. Lehce zasnûn˘ pohled z papíru nevyváÏí jeho
dlouhodobé chování a program, se kter˘m do politiky
vstoupil. To je to, co podle mého soudu rozhoduje.
Kupfiíkladu souãasn˘ ministr zahraniãí. Pfiesto, Ïe se
vyjadfiuje mnohdy sloÏitû a nûkdy pÛsobí aÏ nemotor-
nû, vyzafiuje z nûj naprostá serióznost, to, co fiíká, má
váhu. Lidé mu dlouhodobû dÛvûfiují a v anketách ob-
líbenosti je vÏdy na ãele. Bylo by zajímavé vidût po-
dobn˘ Ïebfiíãek na komunální úrovni. Teì mû napadá,
Ïe se do nûj urãitû pustím …
Jak˘ je vá‰ osobní Ïivot; chodíte nûkdy nakupo-
vat?
To, co dûlám, mû baví, ale bere takfika ve‰ker˘ ãas.
Zbyl˘ ãas dûlím na sport, kulturu, rád si pfieãtu dobrou
knihu, vyrazím na motorce na vyjíÏìku tfieba do Telãe,
âeského Krumlova a tak. Nakupovat tu a tam chodím,
Ïádné t˘denní nákupy, spí‰ nárazovû, co je tfieba.
Znáte aktuální ceny potravin?
Plus minus ano. Nejsem typ, kter˘ surfuje na nejv˘-
hodnûj‰ích cenách a je ochoten pro slevu jet pfies ce-
lé Brno. Nemám rád dlouhé fronty u pokladen, proto
vybírám prodejny s dobrou moÏností parkování
a rychlou obsluhou.
Jak jste trávil leto‰ní dovolenou?
Prozatím Ïádná nebyla.

Otázky kladl jef Kratochvil,
fotografoval Tino Kratochvil

Na radnici doprovází
svoji dceru ·árku
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RADKA COUFALOVÁ
Je krásné potkávat talentované a milé
osobnosti, a je‰tû zajímavûj‰í b˘vají

rozhovory s tûmito vzácn˘mi bytostmi.
Právû proto je mi líto, Ïe mi mÛj ãasov˘
harmonogram nedovolil se osobnû po-
tkat s krásnou Ïenou a skvûlou hereã-
kou, ãlenkou Mûstského divadla Brno,
mimo jiné také zruãnou v˘tvarnicí, ãi
poetkou Radkou Coufalovou a uskuteã-
nit ná‰ rozhovor pfii popíjení dobré ká-
vy, anebo jiné tekuté pochutiny. Ona
v Brnû, já na zkou‰kách muzikálu
Joseph and his Amazing Technicolor
Dreamcoat ve Vídni jsme zÛstali odká-
záni pouze na mailovou (ale o to zají-
mavûj‰í) korespondenci...

Maluje‰?
Po takfika roãní odmlce opût maluji a nejen
to. Jsou tomu tak tfii roky, co se pfies
prázdniny vûnuji dfievofiezbû. ¤ekla bych,
Ïe aÏ letos se dostavily jakési v˘sledky, za
které se nemusím stydût. Samozfiejmû je
stále co opravovat a uãit se. Pro radu cho-
dím k Martinu Havelkovi, kter˘ se dfievo-
fiezbou zab˘vá fiadu let. M˘m námûtem,
podobnû jako u m˘ch perokreseb, jsou Ïe-
ny, tedy jejich krása. Zatím dûlám plastiky
tak do 25 cm, ale m˘m snem je dopracovat
se k dílkÛm cca dvoumetrov˘m. Ale to bu-
de trvat je‰tû spoustu let, vlastnû spoustu
prázdnin, bude mû to stát spoustu mozolÛ,
bolav˘ch zápûstí, namoÏen˘ch prstÛ a dla-
ní, dlátek zaraÏen˘ch do stehen, vycucané
krve, pfiíli‰ hlubok˘ch zásekÛ, které nadûj-
né tvary mûní v nenadûjné, nádhernû
zkroucen˘ch pilin ve vlasech a oãích, stej-
nû jako jemného dfievûného prachu
v m˘ch plicích, a potom jednou, snad, pfii-

âERT Tù VEM
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jde den a já budu pfiipravena uskuteãnit
svÛj sen...ha...báseÀ?
Miluje‰?
Miluju. Miluju Ïivot. Aãkoli mû neustále u-
divuje, aãkoli mûní to, co se zdá b˘t jisté,
aãkoli je ãasto krut˘ a nemilosrdn˘. Ale...
je mÛj! A kdyÏ sly‰ím o Ïivotech jin˘ch lidí
jinde na svûtû, dûkuji, Ïe jsem se narodila
v âeské republice, která je relativnû boha-
tou zemí, plnou vût‰inou mírumilovn˘ch
a nebojechtiv˘ch lidí, ktefií na mû nevyvíje-
jí nátlak patfiit k té ãi oné stranû nebo círk-
vi, zemí, ve které mÛÏu hrát divadlo a jed-
nat svobodnû.
Eliminuje‰?
VytûsÀuji ze své hlavy nepfiíjemné záÏitky,
které mû potkaly, a které mû chtíc nechtíc
ovlivÀují, napfi. men‰í autonehoda, noãní
schovávání se pod koly stfiíbrného SAA-
BA, to kdyÏ mû po první repríze Mam’zell
Nitouche pronásledovali dva snûdí spolu-
obãané (radûji  nedom˘‰lím, co mi asi
chtûli), nedodrÏení slova realitního maklé-

fie, ‰neãí rychlost na‰ich soudÛ apod.
Jednodu‰e se snaÏím pouãit a nepfiíjem-
nostem pfiedcházet. ¤ídím bezpeãnûji, po
pfiedstavení se snaÏím mít  vÏdy doprovod,
realitním makléfiÛm nevûfiím a s fungová-
ním soudÛ nic nenadûlám... a tak tu Ïi-
jem...
Kumuluje‰?
Tak jako eliminuji nepfiíjemné záÏitky, ku-
muluji ve své hlavû ty dobré, neskuteãné,
vzácnû radostné, pohodové, pfiekvapivé
a v˘jimeãné. Napfi. dovolená na plachetni-
ci v Chorvatsku, kdy jsem jinak známou
zemi poznala z tolik neznámého pohledu,
beskydské lesy plné hub, volné chvíle se
sv˘mi blízk˘mi, hody v Bofieticích, rodinná
túra Vítkov - Podhradí - KruÏberk, dokon-
ãen˘ obraz atd. Z nakumulovan˘ch pfiíjem-
n˘ch záÏitkÛ Ïiju ve dnech totálního pra-
covního nasazení.
Levituje‰?
Levitovala jsem, levituji a levitovat budu.
V zápalu Ïivota jsem v‰ak do‰la k názoru,



„MEMORY CYCLE TIME...“
probûhla sbírka ve prospûch spoleãnosti DebRA âeská republika.
Mezi úãastníky setkání se vybralo 270 000  Kã ve prospûch nemoc-
n˘ch koÏní chorobou „mot˘lích kfiídel“. Symbolick˘ ‰ek s vybranou
ãástkou pfievzala pfiedsedkynû organizace Magda Hrudková. Bûhem
veãera probûhla draÏba fotografie patrona spoleãnosti DebRA he-
reãky Jitky âvanãarové. Za ãástku 77 000 Kã si fotografii autora je-
fa Kratochvila odnesla fieditelka nákupního centra Olympia paní
Pavla Bumbálková. Na závûr veãera zazpívaly Monika Absolonová a
Petr Koláfi, zatanãila Kristína Bastienová a spoleãnost se roze‰la do
vlahé letní de‰tivé noci.

Na tradiãní tfietí zahradní slavnosti v Augusti-
niánském opatství na Starém Brnû pofiádané
pod patronací primátora mûsta Brna Romana
Onderky, opata klá‰tûra Luká‰e Martince a ge-
nerálního fieditele SNIP&Co Jifiího Morávka je

f

Ïe je to vûc dosti nepraktická. O co více je
vzná‰ení se osvobozující, o to tvrd‰í je do-
pad.
Milá Radunko, dûkuji za mil˘ rozhovor

a pfieji ti (a jsem pfiesvûdãen, Ïe nejsem
sám) hodnû v‰eho, co si sama nejvíc
pfieje‰! Stano Slovák,

foto: jef Kratochvil



MGR. PETR LUKAS
VEDOUCÍ PRODUKCE
LETOHRÁDEK MITROVSK¯CH V BRNù
Nelitujete toho, Ïe jste svÛj Ïivot spojil s leto-
hrádkem?
Urãitû ne, jsem s letohrádkem svázán pÛl roku, za
tuto krátkou dobu jsem ve spolupráci s magistrá-
tem mûsta zvládl uskuteãnit nûkolik oprav a pod-
statn˘ch krokÛ ve zvelebování této památky, ve
spolupráci s Janem Marou‰kem uspofiádat ‰est
v˘stav, pfiemûÀujeme interiéry...   
âím vás pfiitáhl letohrádek Mitrovsk˘ch?
Mluvit o zajímavém vzhledu a unikátní fresce je
dnes uÏ samozfiejmost, letohrádek nemûl v po-
sledním století pfiíli‰ ‰tûstí na vyuÏívání a posled-
ních nûkolik let byl pro vefiejnost uzavfien˘. Chci
vrátit do letohrádku Ïivot zejména mnoÏstvím po-
fiádan˘ch kulturních akcí. Jako ojedinûlá brnûnská
památka si to urãitû zaslouÏí!
Kdo to byli Mitrov‰tí?
Mitrov‰tí z Nemy‰le byli stará ãeská ‰lechta, leto-
hrádek nechal vybudovat hrabû Antonín Arno‰t
Mitrovsk˘ z uherské linie tohoto rodu (vlastnil také
palác na dne‰ním Námûstí Svobody; zbofien˘ v r.
1900). Jiné vûtvi rodu patfiil
napfi. hrad Pern‰tejn nebo
zámek v Dolní RoÏínce.
Jaká je struãná historie le-
tohrádku?
Hrabû Mitrovsk˘ si letohrá-
dek /tzv. zahradní kasino/ vy-
budoval v letech 1779-94 ja-
ko odpoãinkové sídlo v domi-
nantní poloze francouzsko-
anglické zahrady. Ke stavbû
pfiináleÏel dvÛr s hospodáfi-
sk˘m zázemím. Umûlecky
velice hodnotná stavba ve
stylu nastupujících forem
Ludvíka XVI., vrcholem v˘-
zdoby interiérÛ je exotická
freska se skryt˘mi symboly
svobodn˘ch zednáfiÛ...
Kdy mûl tento stavební
skvost nejvíc na kahánku?
V 60. letech 20. st. se pláno-

valy stavební zmûny v o-
kolí Mendlova námûstí
a v˘stavi‰tû. Jeden z návr-
hÛ poãítal i s demolicí leto-
hrádku - na‰tûstí se tento
plán nerealizoval, pr˘ i dí-
ky francouzské delegaci.
Které klacky pod noha-
ma jste musel nejãastûji
odstraÀovat?
Kromû opravdov˘ch klac-
kÛ, které ucpávají kanali-
zaci, jsem zatím Ïádn˘ od-
straÀovat nemusel.    
âím se bavíte ve volném
ãase?
Starám se o letohrádek,
jeho provoz a marketing,
ale kdyÏ se náhodou vy-
skytne chvíle volna, neopo-
mínám svou zálibu: hrady,

zámky, zfiíceniny. Je to moje slabost.
Co pfiipravujete pro náv‰tûvníky a kdy vlastnû
je moÏné letohrádek nav‰tívit?
Probíhá série v˘stav „Rok ve mûstû a na vsi“, kte-
rá rÛzn˘mi zpÛsoby pfiedstavuje v˘znamné svátky
a tradiãní zvyklosti napfiíã roãními obdobími - má-
me za sebou v˘stavu adventní, velikonoãní, letní -
doÏínky a pfiipravujeme podzimní v˘stavu zamûfie-
nou na sbûr úrody s vinobraním a vánoãní v˘sta-
vu. Od podzimu zaãneme pofiádat veãerní prohlíd-
ky pouze za svitu svící v kost˘mech z doby Marie
Antoinetty.
Kdo ze slavn˘ch osobností letohrádek nav‰tí-
vil?
V letohrádku se za hrabûte Mitrovského setkávaly
v˘znamné osobnosti moravské aristokracie a spo-
leãenského Ïivota. V prosinci 1805 zde byl císafi
Napoleon. Námi pofiádané aktivity jsou teprve na
poãátku, nicménû máme za sebou v˘stavu a sérii
pfiedná‰ek s populární brnûnskou historiãkou Mgr.
Milenou Flodrovou, která je jednou z dobr˘ch du‰í
letohrádku.                                                          

Text a foto: jef
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Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNÒ
Snad nejslavnûj‰í hrou Carla Goldoniho je pozdní
komedie dell’arte Sluha dvou pánÛ s ústfiední postavou
omezeného i mazaného Truffaldina. Vesel˘ pfiíbûh
s milostnou zápletkou, ve které dívka pfievleãená za
muÏe hledá svého milého, jako by ironicky vyvracel
rãení, Ïe „nelze slouÏit dvûma pánÛm najednou“. Av‰ak
Truffaldino svou morálnû problematickou aktivitou
dokládá, Ïe tomu tak lze, a zároveÀ Ïe ãlovûk pfiitom
mÛÏe dojít i ‰tûstí.
Úprava a reÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Martin Havelka, Evelína Kachlífiová, Ladislav
Koláfi, Pavla Vitázková, Zdenûk Junák, Zdena
Herfortová, Irena Konvalinová, Patrik Bofieck˘, Michal
Nevûãn˘.

V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek DENÍK KRÁLE
TvÛrãí t˘m Zdenek Plach˘ a Jifií ·imáãek (ãili hlavní dva
protagonisté 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 mafiánské bandy zvan˘ Král, se v nûm vrací
po letech do Marseille, v níÏ kdysi pÛsobil, vyfiídit je‰tû
jeden rutinní obchod. Je v‰ak pfii nûm pfiekvapivû po-
stfielen a na útûku se musí skr˘t u zahofiklého misan-
tropického intelektuála jménem Cyril Abidi. Právû jemu
je donucen zanechat svÛj deník, kter˘ koncipoval jako
odkaz svému ztracenému synovi - a právû Cyril pfii je-
ho ãetbû, jiÏ zpoãátku komentuje s pov˘‰en˘m odstu-
pem, odkr˘vá vá‰niv˘, strhující a tragick˘ stfiet, kter˘
poznamenal KrálÛv osud. Napínav˘ pfiíbûh vidûn˘ opti-
kou podivínského samotáfie, vpády vypjaté mystiky (re-
prezentované postavou Terezie z Lisieux) i podrobn˘
komediální „Ïivoãichopis“ postav a postaviãek Ïivících
se zloãinem, to zní v podání StfieÏeného Parnassu jako
notnû v˘bu‰ná kombinace. V úloze reÏiséra jeden z au-
torÛ Zdenek Plach˘, mimo jiné ‰éf ãinohry Národního
divadla Brno. V pfiedstavení zazní i píseÀ známého ães-
kého zpûváka a hudebního skladatele Daniela Landy,
kter˘ se stal i kmotrem této inscenace.
ReÏie a hudba: Zdenek Plach˘
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Viktor Skála nebo Martin
Dohnal, Pavla Vitázková, Jan Mazák, Vojtûch Blahuta,
Martin Havelka, Evelína Kachlífiová, Mária Lalková, Ján
Jackuliak, Alan Novotn˘, Lenka Janíková a dal‰í. 

Alexandre Dumas st., 
Hana Bure‰ová, ·tûpán Otãená‰ek:
T¤I MU·KET¯¤I
Nejnovûj‰í dramatizace slavného historicko-dobrodruÏ-
ného románu rozvíjejícího romantick˘ pfiíbûh o cti, vûr-
nosti a lásce na pozadí politick˘ch intrik. Tfii nerozluãní
pfiátelé, ãlenové královsk˘ch mu‰ket˘rÛ, stateãn˘
Athos, silák Porthos a subtilní Aramis nacházejí nového
druha ve veselém gaskoÀském ‰lechtici d'Artagnanovi.
Spoleãnû pak ãelí intrikám kardinála Richelieua, kter˘
se s pomocí sv˘ch ‰pionÛ - Milady de Winter a hrabûte
Rocheforta - snaÏí zkompromitovat francouzskou králo-
vnu a upevnit osobní moc. Po ãetn˘ch dobrodruÏstvích,
v nichÏ je odkr˘váno i leccos ze záhadné minulosti hr-
dinÛ, rytífiskost mu‰ket˘rÛ a jejich vûrnost ‰lechtick˘m
zákonÛm cti, vítûzí nad nástrahami mstivé Milady i kar-
dinála. Tfii mu‰ket˘fii dodnes uchvacují sv˘m dobro-
druÏn˘m pojetím, optimismem a Ïivotní energií, s níÏ
hlavní postavy úspû‰nû ãelí pfiekáÏkám. V mu‰ket˘rské
epopeji se Dumasovi podafiilo vytvofiit obraz nezapo-
menuteln˘ch hrdinÛ, ktefií se díky morálním vlastnos-
tem, odvaze, vûrnosti a cti stali symbolem stateãnosti
a rytífiskosti. Dramatizace v˘jimeãnû úspû‰n˘ch spolu-
pracovníkÛ na‰eho divadla bude v mnohém pfiekvapují-
cí! 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán,
Jaroslav Matûjka, Ladislav Koláfi, Alena Antalová, Pavla
Vitázková, Eva Jedliãková, Irena Konvalinová, Josef
Jurásek, Viktor Skála, Du‰an Vitázek, Zdenûk Bure‰,
Robert Jícha, Jan Mazák, Patrik Bofieck˘, Evelína
Kachlífiová a dal‰í.

Felix Mitterer: V JÁMù LVOVÉ
V jámû plné lvÛ se kdysi ocitl prorok Daniel, v jámû lvo-
vé se ve tfiicát˘ch letech minulého století ocitá také ber-
línsk˘ herec Arthur Kirsch, kterého fanatiãtí, nacismem
posedlí kolegové 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 brutalitou totalitního reÏimu. Úspû‰ná hra, kte-
rá byla uvedena s mimofiádn˘m ohlasem na mnoha je-
vi‰tích Evropy a jejíÏ hrdina se podobá tak trochu ·vej-
kovi, hrajícímu s nevinnou tváfií svoje hry proti lidské bl-
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Yasmina Reza:  KUM·T 
Komedie
Je to jen ãtrnáct let (psal se rok 1994), co nepfiíli‰ úspû‰-
ná francouzská hereãka Yasmina Reza napsala konver-
zaãní komedii pro tfii muÏe s prostink˘m názvem – Art
(Umûní). V ãeském pfiekladu Michala LázÀovského
Obraz, v Nûmecku Kunst, v Polsku Sztuka, na Slovensku
a posléze i v nûkter˘ch ãesk˘ch divadlech Kum‰t.
ObdrÏela za ni prestiÏní Molièrovu cenu, text byl od té do-
by pfieloÏen do 35 svûtov˘ch jazykÛ a úãinkovala v nûm
nejedna hvûzda francouzského, nûmeckého ãi anglické-
ho divadla. Yasmina Reza od té doby napsala vícero po-
zoruhodn˘ch textÛ (v ãesk˘ch divadlech mûly nejvût‰í o-
hlas její Tfii verze Ïivota), ale triumfálnímu úspûchu
Kum‰tu a zároveÀ jeho úãinné jednoduchosti se uÏ ne-
pfiiblíÏila. Není divu. Ta hra má takfika geniální v˘chozí si-

tuaci – tfii mnohaleté pfiátele stfiedního vûku rozdûlí názor
na koupi obrazu jedním z nich. Ten si totiÏ za nekfiesÈan-
ské peníze pofiídí obraz. A ne ledajak˘. Bíl˘ obraz s bíl˘-
mi prouÏky od uznávaného souãasného malífie. Prostû
kus bílého plátna… Za diskusí, je-li tato koupû v˘razem
vytfiíbeného vkusu, nebo jen snobsk˘m pozérstvím, tanou
otázky podstatnûj‰í. AÏ po tu hlavní – co vÛbec to na‰e
kamarádství drÏí pohromadû? Je aÏ pfiekvapivé, jak pfies-
nou sondu do muÏsk˘ch je‰itností, póz a drobn˘ch lÏí
Reza jako Ïena podnikla. A jak svrchovanû vtipnou ko-
mediální formou své poznání o moÏnostech a limitech
„chlapského“ pfiátelství nám, coby divákÛm, podává. 
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Viktor Skála a Luká‰ Hejlík nebo Patrik
Bofieck˘.

HRAJEME

Jean-Claude Carriére: 
TERASA
Terasa patfií mezi nejúspû‰nûj‰í komedie pfielomu tisícile-
tí. Francouzsk˘ autor Jean-Claude Carriére, jeden z nej-
vyhledávanûj‰ích filmov˘ch scenáristÛ souãasnosti, spo-
lupracovník Louise Buñuela, Petera Brooka ãi Milo‰e
Formana, tu v sedmi rÛznorod˘ch postavách vytvofiil ko-
mediální obraz ãlovûka v soukolí moderní civilizace, kte-
r˘ touÏí, miluje, sní… ale musí se také Ïivit, bydlet, ob-
starávat svou pozemskou existenci a zab˘vat se jin˘mi
nezbytn˘mi banalitami… Terasa je komedie plná pafiíÏ-
ského espritu, ale i civilizaãního tlaku, kter˘ stále více
proniká do na‰ich ÏivotÛ...
ReÏie: Karel Hefimánek
Hrají: Josef Carda, Rudolf Hru‰ínsk˘, Dana Morávková,
Petr Pospíchal, Jana ·vandová, Zdenûk Îák, Katefiina
BroÏová.
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stfieda Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
pátek Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
sobota Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
nedûle Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
pondûlí V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek
19.30 Deník krále
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              E2
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
stfieda A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek            AB3
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pondûlí Felix Mitterer
19.30 V jámû lvové
úter˘ Peter Shaffer
19.30 Equus
stfieda Jean-Claude Carriére                  Divadlo Bez zábradlí
19.30 Terasa
ãtvrtek
19.30 Rendez-vous s operetou
ãtvrtek Yasmina Reza vefiejná generálka
14.00 Kum‰t
ãtvrtek Yasmina Reza pfiedpremiéra, AB4
19.30 Kum‰t
pátek Yasmina Reza pfiedpremiéra, E5
19.30 Kum‰t
sobota Yasmina Reza premiéra, P
19.30 Kum‰t
nedûle Yasmina Reza premiéra
19.30 Kum‰t
úter˘ Zdenek Merta, Karel ·íp A2008
19.30 Ferdinand kd’E ste?
stfieda Zdenek Merta, Karel ·íp M2008
19.30 Ferdinand kd’E ste?
ãtvrtek Zdenek Merta, Karel ·íp Z2008
19.30 Ferdinand kd’E ste?
pátek Zdenek Merta, Karel ·íp T2008
19.30 Ferdinand kd’E ste?

1.10.
5.10.
6.10.

17.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
24.10.
25.10.
29.10.
30.10.

stfieda F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
nedûle K. Gärtner, E. Bryll
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
pondûlí K. Gärtner, E. Bryll PPP/P18
18.00 Jáno‰ík aneb Na skle malované
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a vefiejná generálka
14.00 Peklo
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a pfiedpremiéra, A5/AB5
19.30 Peklo
sobota Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a premiéra, P
19.30 Peklo
nedûle Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a D/E7
19.30 Peklo
pondûlí Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a A1/AB1
19.30 Peklo
úter˘ Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a C2/E2
19.30 Peklo
stfieda Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a A3/AB3
19.30 Peklo
ãtvrtek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a C4
19.30 Peklo
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
sobota Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a A6/AB6
19.30 Peklo
stfieda A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Jesus Christ Superstar
ãtvrtek A. Lloyd Webber, T. Rice
19.30 Jesus Christ Superstar

1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.

13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
23.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.
28.10.
29.10.
30.10.
31.10.

ZÁJEZDY: 2. fiíjna hostuje MdB s Koncertem muzikálÛ 
v Tfiebíãi a 3. 10. ve Znojmû. 27. 10. s muzikálovou bala-
dou Koloãava v Jablonci nad Nisou.

Hana Holi‰ová, Petr Gazdík
v komedii 
Ferdinand kd’E ste?,
reÏie:Thomas Schulte-Michels
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1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
8.11.
9.11.

10.11.
11.11.
13.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

sobota Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
nedûle Yasmina Reza D
19.30 Kum‰t
pondûlí Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
úter˘ Yasmina Reza C2
19.30 Kum‰t
stfieda Yasmina Reza A3
19.30 Kum‰t
ãtvrtek Yasmina Reza C4
19.30 Kum‰t
pátek Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
sobota Yasmina Reza A6
19.30 Kum‰t
nedûle Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pondûlí Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
úter˘ Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Leo‰ Janáãek Hudební fakulta JAMU
19.30 Její pastorkyÀa
sobota Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
nedûle A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              E7
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
pondûlí Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a
19.30 Koloãava
úter˘ Petr Ulrych, Stanislav Mo‰a
19.30 Koloãava
stfieda Eduardo Rovner zakoupeno
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek Yasmina Reza A4
19.30 Kum‰t
pátek Georges Feydeau zakoupeno
19.30 Brouk v hlavû
sobota A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
nedûle A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
pondûlí A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek            AB1
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek            AB2
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
stfieda Benefiãní koncert            
19.30 Zora Jandová a její hosté
ãtvrtek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Svût pln˘ andûlÛ
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Svût pln˘ andûlÛ
sobota Dmitrij MereÏkovskij R2008
19.30 Smrt Pavla I.
nedûle Dmitrij MereÏkovskij X2008
19.30 Smrt Pavla I.

1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
7.11.
9.11.

10.11.
11.11.
12.11.
14.11.
15.11.
17.11.
18.11.
20.11.
21.11.
28.11.

sobota Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
nedûle Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
pondûlí Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
úter˘ Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a A2/AB2
19.30 Peklo
stfieda Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Peklo
ãtvrtek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a A4/AB4
19.30 Peklo
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a C5/E5
19.30 Peklo
nedûle
19.30 The Stars of Musical
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
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
18.00 Zahrada divÛ
sobota Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
15.00 Zahrada divÛ
pondûlí J. Offenbach
19.30 Orfeus v podsvûtí
úter˘ J. Offenbach
19.30 Orfeus v podsvûtí
ãtvrtek F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
pátek F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a zakoupeno
19.00 Peklo
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bosti, pfiiná‰í divákÛm vedle v˘jimeãnû zpracovaného
tématu humanity a lidské solidarity také potû‰ení z ne-
b˘vale napínavého pfiíbûhu i jeho vyvrcholení.
Rafinovanû vyuÏívá rÛzn˘ch moÏností divadelních zá-
konitostí komedie, dramatu, momentÛ pfiekvapení i rÛz-
n˘ch dûjov˘ch zvratÛ. Pfiedev‰ím pak zobrazuje odvû-
kou 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.

Peter Schaffer: 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 divadle Brno s úspûchem uvádûna jiÏ de-
sátou sezonu. EQUUS se s grácií a zároveÀ i pfiímoãa-
fie dot˘ká vzru‰ujícího tématu citové vykolejenosti, kdy
se pod tlakem nejrÛznûj‰ích ideologií a fanatismÛ u jed-
notlivcÛ ztrácejí citové kontakty. Atraktivní zápletka
s detektivním nádechem, poezie v‰edního dne i rituál-
nost 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 bu-
de poprvé v reÏii ZdeÀka âernína uvedena 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.

RENDEZ-VOUS S OPERETOU
Koncert slavn˘ch operetních melodií
Krásné operetní melodie, moÏná v netradiãním sledu,
ale hravé a milé. To je pfiesnû to, co vás ãeká, kdyÏ se
rozhodnete nav‰tívit Rendez-vous s operetou. 
Jednotlivá ãísla se vzájemnû situaãnû a hudebnû trum-
fují, a tak vzniká pestr˘ tok z operetních skvostÛ. Polská
krev, âardá‰ová princezna, Noc v Benátkách, Gianina
mia, Svûtlu‰ka, Král Veliká‰, Uherská svatba. To jsou o-
perety, ze kter˘ch jsme vybírali nejhezãí melodie, aby-
chom obohatili  tituly, které uÏ znáte z na‰eho jevi‰tû -
Veselou vdovu, Netop˘ra a Orfea v podsvûtí.
Cel˘ program je uvádûn bez konferování. O to více vy-
nikne bohatá melodiãnost tohoto nestárnoucího Ïánru,
kter˘ stále neztrácí nic na své fascinující schopnosti lidi
rozesmát, pobavit i roznûÏnit.

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 dra-
matika 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 citlivû pfieveden ve vzácn˘ hudebnû-
dramatick˘ tvar pln˘ básnické obrazotvornosti a laska-
vû-humorné stylizace lidového divadla. Nápadit˘m pou-
Ïitím 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 kom-

pozice 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
na Nové scénû v Bratislavû se hrál nepfietrÏitû v hlavní
roli s Michalem Doãolomansk˘m od fiíjna 1974 aÏ do ro-
ku 2004 celkem 650x!  
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Du‰an Vitázek, Petr Gazdík, Petr ·mifiák, Radka
Coufalová, Mária Lalková, Zdenûk Junák, Ladislav
Koláfi, Erik Pardus, Tomá‰ Sagher, Hana Holi‰ová,
Marta Prokopová, Pavla Vitázková, Eva Jedliãková,
Jan Apolenáfi, Pavel Kunert a dal‰í.

Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: 
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Souãasn˘ britsk˘ autor Andrew Lloyd Webber, oznaão-
van˘ za „krále muzikálu“, je také jedin˘m svûtov˘m au-
torem, jemuÏ se na Broadwayi hrály tfii muzikály sou-
ãasnû. Jeden z tûch nejslavnûj‰ích, jímÏ pokraãoval
v tradici rockov˘ch oper, je bezpochyby Jesus Christ
Superstar z roku 1971. Pfiíbûh vychází z Nového záko-
na a zpracovává posledních sedm dní Ïivota JeÏí‰e
Krista z pohledu toho, kdo jej nakonec zradil – Jidá‰e
I‰kariotského. Je postaven na stûÏejních momentech
JeÏí‰ov˘ch posledních dní, jako je pfiíjezd do
Jeruzaléma, vyhnání pfiekupníkÛ z chrámu, poslední
veãefie, Jidá‰ova zrada v Gethsemanské zahradû, stej-
nû jako soud Piláta, Heroda, biãování a následné ukfii-
Ïování. Jesus Christ Superstar ãekal obrovsk˘ úspûch
– jen pfii svém prvním lond˘nském uvedení se doãkal
více neÏ 3350 repríz a dodnes patfií k tûm nejhranûj‰ím
Webberov˘m dílÛm vedle Fantoma opery, Cats a Evity.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Robert Jícha nebo Oldfiich Smysl nebo Du‰an
Vitázek, Jana Musilová nebo Ivana VaÀková, Petr
Gazdík nebo Ján Jackuliak, Jan Apolenáfi nebo Igor
Ondfiíãek, Zdenûk Junák nebo Jan Mazák, Rastislav
Gajdo‰ nebo Jakub Uliãník a dal‰í.

HRAJEME

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a:
PEKLO
1. díl magické muzikálové trilogie
Zdenek Merta se Stanislavem Mo‰ou pfiipravili pro na‰e
divadlo jiÏ nûkolik hudebních inscenací, z nichÏ ten po-
slední - pohádkov˘ muzikál „Zahrada divÛ“ i první – mu-
zikálová féerie „Sny nocí svatojánsk˘ch“ se hrají dodnes.
Tentokrát autofii pfiipravili muzikálovou trilogii s názvem
Osudová komedie. První díl Peklo, stejnû jako celé dílo,
je zcela nov˘m originálním dílem ze souãasnosti a sou-
vislost s legendární Danteho básní je pouze okrajová.
V‰e se v‰ak odehrává v na‰ich dnech  a samozfiejmû se
souãasnou hudbou Zdenka Merty a v reÏii Stanislava
Mo‰i. Hlavní hrdina trilogie, nyní mlad˘ sochafi David, se
stane hned dvojnásobnou obûtí okolností, které mu do je-
ho osudu vnese bohat˘ aristokrat Sebastian. Ten si ne-
chá u Davida vytvofiit sochu své pfiekrásné mladé Ïeny
Leny, av‰ak z v˘sledné podoby sochy poznává, Ïe se bû-
hem práce na so‰e David do jeho manÏelky zamiloval.
KdyÏ posléze Lena vinou Sebastianovy pomsty umírá, je
David nucen podstoupit cestu peklem, kterou mu pfiipra-
vil strÛjce jeho zlého osudu Sebastian, aby pak pfiivedl
svou lásku znovu  k Ïivotu i kdyÏ ve zcela neãekané po-
dobû.  Nechceme hned nyní vyzradit cel˘ originální pfií-
bûh hledání smyslu na‰í existence, smyslu na‰eho Ïivo-
ta. Snad jen, Ïe tím nejpodstatnûj‰ím je zde síla lidské
lásky, která svou vÛlí dokáÏe pfiekonávat i jiné, na prv˘
pohled nezvratné zákony na‰eho svûta i vesmíru.  
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková nebo
SoÀa Borková, Hana Holi‰ová nebo Marta Prokopová,
Petr Gazdík nebo Stanislav Slovák nebo Petr ·tûpán,
Jan Apolenáfi nebo Martin Havelka, Alena Antalová nebo
Zora Jandová, Ján Jackuliak nebo Du‰an Vitázek, Igor
Ondfiíãek nebo Jifií Zmidloch a dal‰í.



LI·KIÁDA
Ne, nebojte se, nebude to o ministru Li‰kovi, n˘brÏ o li‰-
kách. Pfiedstavuji si totiÏ, Ïe filmov˘ ‰táb dokumentÛ BBC
dokáÏe tfieba i dlouhé dny trpûlivû ãekat na vytypovaném
místû, aby pak tou nejdokonalej‰í filmovou technikou za-
znamenal to, co napfiíklad mnû jen tak náhodou „spadlo do
klína“. Je tomu pár t˘dnÛ, co mi na mé oblíbené lesní stez-
ce málem vletûla pod nohy li‰ka pronásledující zajíce.
PovaÏuji to za jeden z nejvût‰ích záÏitkÛ svého Ïivota a je
mi jasné, Ïe ledasco si moÏná je‰tû v Ïivotû zopakuju, ale
to nádherné setkání s li‰kou zÛstane uÏ jen jediné a jedi-
neãné. Dosud si Ïivû pamatuji na své ‰kolácké dojetí nad
ãítankovou historkou o Leninovi, kter˘, kdyÏ pfii lovu nara-
zil na li‰ku, sklonil po chvilce zbraÀ, protoÏe nedokázal vy-
stfielit na tak nádherného a svobodného tvora. Dnes uÏ sa-
mozfiejmû vím, Ïe didaktick˘ smysl té historky nespoãíval
ve varování, pozor, nestfiílejte na li‰ky, jsou tak nádherné
a svobodné, n˘brÏ v pouãení, Ïe Lenin nezastfielil li‰ku,
protoÏe sám byl tím nádhern˘m a svobodn˘m tvorem.  Nu,
dalo mi pak práci zbavit se tûch li‰ãích sympatií k vÛdci
proletariátu. Mé první ‰kolní seznámení s elektfiinou mûlo
podobu ebonitové tyãe a li‰ãího ohonu. Soudruh uãitel
nechal obé kolovat po tfiídû a mohli jsme si kaÏd˘ zkusit
li‰ãí elektrárnu. A kdyÏ se trochu líp soustfiedím, cítím stá-
le je‰tû v ruce tu bájeãnou, rezavou srst. A moc by mû za-
jímalo, jestli ve ‰kolním kabinetû v Brnû na Husovû je stá-
le je‰tû ten li‰ãí chvost. Jsem z kraje li‰ky Bystrou‰ky,
a tak vlastnû není divu, Ïe li‰ka patfií k m˘m erbovním zví-
fiatÛm (tím druh˘m erbovním je, pfiiznám se, Ïelva). Proto
mû taky potû‰ilo schválení návrhu zákona, kter˘ zakazuje
tzv. kontaktní norování, tedy v˘cvik loveck˘ch psÛ, pfii
nûmÏ pes pronásleduje Ïivou li‰ku v umûlé nofie a na kon-
ci se do ní zakousne. Myslivec pak zvífiata vytáhne z nory,
zatfiepe s nimi a ponofiením do vody je  oddûlí od sebe
a norování se mÛÏe zopakovat. A kdyÏ jsem se poprvé set-
kal s popisem kontaktního norování, okamÏitû jsem si
pfiedstavil dva myslivce, jak se jeden zakousne do druhé-
ho, a to nûco, co je nad námi, tedy napfiíklad neviditelná ru-
ka trhu, je pak oba nadzvedne, zatfiepe s nimi  a ponofií do
nejbliÏ‰ího rybníka. A poprvé v Ïivotû se mi taky stalo, Ïe
mû potû‰il ná‰ souãasn˘ prezident, kter˘ ten zákon zaka-
zující kontaktní norování bez váhání podepsal. TakÏe, aÈ uÏ
v budoucnosti spáchá cokoliv, zÛstane uÏ navÏdy hluboko
v mém srdci co pfiítel li‰ek.

Jifií Kratochvil
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Scena.cz Vás zve na
NetHovor 

s ERIKEM PARDUSEM,
drÏitelem Ceny Thálie, Ceny Alfréda Radoka

a Ceny âeského divadla
27. 10. 2008 od 17 hodin.

Va‰i otázku mÛÏete poslat jiÏ dnes!
www.scena.cz
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Spoleãnost SNIP&Co 
uspofiádala turnaj 
osobností ve fotbale.
Zúãastnilo se 
i muÏstvo Mûstského
divadla Brno. Díky
herci Vladimíru
Voleãkovi nasázelo
muÏstvu ODS dvû 
excelentní branky, 
a tak pfiátelsk˘ zápas
nakonec skonãil 3 : 2
pro vítûzné muÏstvo. F
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ReÏisérka Hana Bure‰ová tû obsadila do
hvûzdné role Porthose v její verzi legen-
dárního pfiíbûhu Tfií mu‰ket˘rÛ. Jak je ti
blízká Porthosova povaha?
Mám tyhle t˘pky rád. Dobrosrdeãné bru-
ãouny, co mimodûk nahání hrÛzu, ale neu-
blíÏí. Porthos je takové pfierostlé dítû, které
má rádo vzrÛ‰o okolo, kdyÏ sám mÛÏe zÛ-
stat v klidu. Kdybych mûl hledat, co máme
spoleãného, pak je to urãitû poÏitkáfiství,
záliba v dobrém jídle, vínû a zábavû. Ale
kdo uÏ se nerad baví ve spoleãnosti pfiíjem-
n˘ch lidí a jídla?
Kolik ti bylo rokÛ, kdyÏ ses dostal k pfií-
bûhu tûchto muÏÛ, u kter˘ch byla ãest
a spravedlnost na prvním místû?
Poprvé jsem vidûl mu‰ket˘ry jako film s M.
Yorkem, ve vûku, kdy jsem se hloubkou pfií-
bûhu moc nezaobíral. Nevím proã, ale mám
to téma spojené s Vánocemi nebo s obdo-
bím, kdy jsme byli celá rodina doma pohro-
madû, takÏe na mû d˘chá nûãím pfiíjem-
n˘m. Vlastnû mû mu‰ket˘fii zastihli nûkde
mezi Vinnetouem a J. Vernem.
Má‰ rád historické pfiíbûhy?
No ov‰em, rytífii, konû, zbranû, to je moje.
Dokonce jsem na gymplu koketoval s my‰-
lenkou stát se uãitelem dûjepisu, ov‰em
pak jsem se, zaplaÈ pán BÛh, dostal na JA-
MU, ãímÏ si oddechly budoucí generace Ïá-
kÛ a studentÛ, neboÈ dnes chápu, Ïe k v˘u-
ce ãehokoli je zapotfiebí víc neÏ jen záliba
v koních a zbraních. Ná‰ pan uãitel dûjepi-
su sice vypadal jako klokan, ale byl to pfies-
nû ten pedagog, kter˘ vám z probírané lát-
ky udûlá detektivku. Za to jsme ho mûli
v‰ichni rádi.
Hana Bure‰ová se v dûtství vi-
dûla v d’Artagnanovi, ale také
v Paul McCartneym. V˘sledek
tûchto dûtsk˘ch snÛ pÛvabné
reÏisérky je spojení fantazie pana A.
Dumase s hudbou liverpoolsk˘ch klukÛ,
ktefií v minulém století pohnuli svûtem.
Byla to také hudba tvého srdce nebo jsi
upfiednostÀoval jin˘ hudební Ïánr?
Ten nápad spojit Beatles s Mu‰ket˘ry je v˘-
born˘. Ví‰, já nemám rád, kdyÏ se hry mo-
dernizují tzv. na sílu. Romeo v riflích, bíl˘
Othello – ãerná Desdemona, Cyrano a pilo-

ti RAF, zkrátka vymyslíme blbost a uvidíme,
co nám to hodí. Tohle je fakt dobfie vymy‰-
len˘. Nikdy by mû nenapadlo, Ïe najdeme
tolik spojovacích bodÛ mezi hudební skupi-

nou a partiãkou z osmnáctého století. Jak
jsou si typovû podobní… A na tvou otázku
fiíkám – jasnû, Ïe jsme tuhle muziku po-
slouchali. MoÏná jako jednu z prvních. Ale
potom pfii‰li U2 a to je láska, která mi zÛ-
stala dodnes.
Tfii mu‰ket˘fii mají v Mûstském divadle o-
pravdu hvûzdné obsazení. Vûfií‰, Ïe in-
scenace získá nûjaké odborné ocenûní?

RODINNÉ ST¤ÍBRO

PETR 
·TùPÁN



pak pocit, Ïe v Ïivotû nedo-
kázal nic víc, neÏ mít vztah
se známou osobou…

Jsou v mnoha pfiípadech
herci, ktefií pozornost bulvá-

ru zámûrnû vyvolávají. Jak je
to u tebe?
âesk˘ bulvár je k smíchu, my

jsme moc mal˘ rybník na poãet
plátkÛ, které u nás vychází

a bulvární novináfii u nás
vlastnû neexistují. Je to

jen partiãka divn˘ch
typÛ s foÈáka-
ma, ktefií co ne-
zjistí, to si vy-

myslí. ZaÏil jsem
pfii natáãení pro âT chudá-
ka, kter˘ ve chvíli, kdyÏ se
udûlala pauza pro novináfie
a mohl bez skrupulí fotit, se

schoval se sv˘m objektivem
na vysokou zeì, aby v sobû
vyvolal ten správn˘ paparaz-
ziovsk˘ feeling. 
Jak˘ je tvÛj osobní Ïivot?
Chodí‰ nûkdy nakupovat
do hypermarketu?

No ov‰em a moc rád.
S odkazem na otázku

ãíslo jedna. Potkáte
mû hlavnû u uzenin
a s˘rÛ. Tam vybírám
dlouho a dÛkladnû.
V úseku ovoce - ze-

lenina pouze pozdra-
vím prodavaãku a uÏ tu máme peãivo
a sladké atd., atd… Ale vyznavaã kultury
„cel˘ víkend v Olympii“, to opravdu nejsem. 
Potû‰il by tû jeden den v t˘dnu navíc?
Urãitû. A pracovní nebo víkendov˘. No, to je
asi jedno, já bych si tam stejnû naplánoval
nûjak˘ dabing nebo korepetici v divadle.
MÛÏe b˘t herectví fyzická dfiina?
Nûkdy to dfiina je, fór je v tom, Ïe to nesmí
b˘t poznat. Utrápen˘ herec, co divákÛm u-
kazuje „podívejte, jak já hraju, jak se tu mÛ-
Ïu roztrhnout“, nikoho nezajímá.
Jak pfiijímá‰ slova chvály?
Závidím lidem, co umí na normální pochva-

Myslím, Ïe ne. A hlavnû, to pfiece
není vÛbec dÛleÏité. Divadlo se ne-
dûlá kvÛli cenám. Tohle je pfiedsta-
vení, které má lidi potû‰it, moÏná
rozesmát, nenese Ïádné hluboké
poselství, tím chci fiíct, Ïe neãe-
kám, Ïe by diváci po zhlédnutí Tfií
mu‰ket˘rÛ jeli druh˘ den zachra-
Àovat Tibet. TakÏe nejvût‰í oce-
nûní pro inscenaci bude, kdyÏ
se bude líbit, tím pádem dlou-
ho nasazovat. I kdyÏ teì mû
tak napadá, Ïe by mohli
dostat za Beatles hudbu.
Zaãalo se zkou-
‰et vlastnû jiÏ
pfied prázdni-
nami. Nevykoufiilo
se ti v‰e z hlavy
bûhem prázdnin?
A vÛbec, jak jsi
trávil divadelní prázdni-
ny?
To uÏ je u Hany Bure-
‰ové celkem zabûhl˘
systém, Ïe se hra ro-
zezkou‰í pfied a po
prázdninách se to do-
razí. Zatím se to o-
svûdãilo. Ono je nûkdy
dobré, kdyÏ je ãas na
to, aby se vûci usadi-
ly. A navíc ty prázdni-
ny tak rychle utekly, Ïe
jsem texty ani nestaãil
zapomenout.
âím tû vlastnû pfiitáhlo divadlo?
TûÏko se to popisuje, protoÏe si uÏ ani ne-
pamatuju, jak to pfiesnû bylo. Prostû jsem
to jen zkusil a ono to vy‰lo, vystudoval jsem
to a teì to dûlám. Splnil jsem si sen: Bavím
se svou prací a je‰tû mi za to platí.
Díky nûkolika televizním seriálÛm ses na
ãas stal majetkem národa. Cítí‰, Ïe jsi
mnohdy stfiedem pozornosti a je to pfií-
jemné?
Myslím, Ïe nejsem stfiedem pozornosti,
a pokud se tak dûje, tak je to vût‰inou kvÛ-
li mému soukromí. Nejen, Ïe je mi to nepfií-
jemné, ale hlavnû je to hloupé. âlovûk má
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lu normálnû odpovûdût. Já se vÏdycky tvá-
fiím buì nûjak blbû skromnû, nebo naopak
moc namy‰lenû. Nauãit se pfiijímat chválu,
nauãit se fiíkat ne a nemyslet za roh, to bu-
de úkol mé sedmé pûtiletky… 
Jak posuzujete mladé dívky, které si za-
ãnou se star‰ími, pfiípadnû slavn˘mi
a bohat˘mi muÏi?
NeodváÏil bych se v tomto smûru nikoho
soudit. Samozfiejmû, ‰edesáti, sedmdesáti-

let˘ tatínek si s klukem uÏ fotbal kopat ne-
pÛjde. Ale to je kaÏdého svobodné rozhod-
nutí.
Závûrem se zeptám. Pfii‰el jsi na nûjaké
Ïivotní moudro?
Ano. Îe po tfiicítce rychleji rostou nehty.
Poslední dobou si je nûjak ãasto stfiíhám,
takÏe buì jsou rychlej‰í nehty nebo se
zrychlil Ïivot.                                    (red),

Foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil

S Jitkou âvanãarovou, 
Markétou Sedláãkovou
a Yvetou Blanaroviãovou
v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Jaroslavem Matûjkou, 
Igorem Ondfiíãkem,

Michalem Isteníkem
v inscenaci

Tfii mu‰ket˘fii,
reÏie: 

Hana Bure‰ová



„MAMZELKA“ V BRNE
V Brne sa rozhodli inscenáciu tejto opere-
ty realizovaÈ podºa star‰ieho prekladu a ú-
pravy Oldfiicha Nového. Podobne, ako in-
de v âechách, sa k Nového úprave  obãas
pridajú drobné dramaturgické  úpravy.

Inscenácia v brnianskom Mestskom
divadle si zaslúÏi nálepku: Vynikajúca.
Nielen preto, Ïe orchester  pod vedením
svojho pomerne mladého dirigenta Jifiího
Petrdlíka dokázal vyÈaÏit z predlohy v‰et-
ky nuansy hudobného humoru (a je to tak
naozaj dosÈ). Brnianski herci totiÏ spie-
vajú a speváci hrajú s takovou istotou a s

takou ºahkosÈou, Ïe úplne stierajú staré
kli‰é o tom, Ïe v operete niekto spieva,
in˘ tancuje a in˘ hrá, a Ïe je smutné aj
smie‰ne súãasne, ak ten, kto má hraÈ,
spieva a ten, kto má spevaÈ, hrá. V kla-
sickom operetnom ansámbli bol skutoãne
nedostatok hercov a keì si pozvali  na v˘-
pomoc niekoho z ãinohry, ten  zase vyãni-
eval svojím civiln˘m spevom, ktor˘ bol
nezlúãiteºn˘ so ‰kolen˘mi hlasmi operet-
n˘ch umelcov.

Dostali sme sa k základnému (na‰Èas-
tie uÏ prekonanému) problému operety
v Brne. Ale je dobré si ho pripomenúÈ:
V roku 2001 vtedaj‰í riaditeº Národného
divadla v Brne, Mojmír Weimann inicioval
odchod spevohry z „molochu“ Národného
divadla a prechod v‰etk˘ch jej zloÏiek (or-
chester, sólisti, zbor a balet) pod strechu
Mestského divadla v Brne, kde fini‰ovala
dostavba hudobnej scény. ·tatutárne
mesto Brno, ako zriaìovateº oboch diva-
diel, viedlo nekoneãné diskusie s umelca-
mi. Mnohí dvíhali varovn˘ prst: „To bude
koniec operety v Brne! Riaditeº Mo‰a si
vezme do Mestského divadla orchester,
ktor˘ potrebuje, postupne v‰etk˘ch vy-
kopne na ulicu, vymení za rytmy a elek-
troniku a bude inscenovaÈ iba tie svoje
muzikály! A spevákov vyhodí, pretoÏe  ve-
dia iba operetu a sto ºudí bude odrazu na
ulici! Prechodom k Mo‰ovi opereta v Brne
definitívne konãí.“

UÏ prvé na‰tudovanie operety „u Mo-
‰u“ - Lehárova Veselá vdova - naznaãilo,
Ïe sa v tomto divadle operety nevzdá-
vajú. Potvrdil to potom Straussov
Netopier. A pri‰li na rad ìal‰ie operety,
napríklad Offenbachov Orfeus v podsvetí
a ajhºa, publikum bolo spokojné. Veºmi
spokojné. Nekonali sa Ïiadne dÏezové ú-
pravy, Ïiadne „‰ialenosti“, ktoré predpove-
dali a prisudzovali Mo‰ovi nepriatelia sÈa-
hovania operety. Dokonca z dramaturgie
divadla vzi‰lo celkom nové, pôvodné die-
lo skladateºa Zdenka Merty a libretistu
Karla ·ípa, Ferdinand, kd’E ste? Láskav˘

a humorn˘ pohºad na zaãínajúce 20.
storoãie vo víru politiky a operety.

Vlastne aj pred prechodom spe-
vohry  z Národného do Mestského
divadla sa to Mestské nesprávalo
k operete nepriateºsky. Stanislav

Mo‰a v ten rok, ão nastúpil do funkcie, u-
viedol Divotvorn˘ hrniec V+W, ktor˘ vÏdy
patril v âechách do repertoáru operet-
n˘ch scén. No dobre, moÏno titul drama-
turgia zaradila do repertoáru e‰te pred  je-
ho nástupom. Ale Mam’zelle Nitouche bo-
la v repertoári od roku 1993. TakÏe, vidí
sa mi, Ïe Mestské divadlo Brno sa ku
spevohern˘m dielam nikdy nesprávalo
nepriateºsky. Îiaº, niekoºko neprajníkov
a mediálne ‰umy vytvárali v dobe „veºké-
ho sÈahovania“ atmosféru, ktorá nepriala
vlastne Ïiadnemu divadlu.

Dnes, po zahliadnutí brnianskej
„Mamzelky“, je moÏné  s uspokojením kon-
‰tatovaÈ, Ïe Mestské divadlo Brno sa so
svojim profesionálnym zázemím hudobní-
kov, hercov (súãasne spevákov a taneãní-
kov) môÏe pustiÈ doslova do akejkoºvek
klasickej operety. Len tak, mimochodom:
Ktorá spevoherná scéna si môÏe dovoliÈ
kompletne celé predstavenie obsadiÈ v al-
ternácii tak, Ïe je pre kritika ÈaÏké rozhod-
núÈ sa, ktor˘ z protagonistov  bol lep‰í...?

Peter Stoliãn˘, Brno 16. 6. 2008

DIVOKÁ NITOUCHE 
NA HUDEBNÍ SCÉNù
Premiéru modernû zpracované klasické
operety Mam’zelle Nitouche uvedlo za-
ãátkem ãervna Mûstské divadlo Brno.
Nitouche se sem vrací po patnácti letech,
a to opût  v reÏii Gustava Skály. Pro toho-

NAPSALI O NÁS
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to autora, reÏiséra, choreografa a v˘tvar-
níka jde jiÏ o tfietí setkání s titulem a nut-
no fiíci, Ïe se mu nejnovûj‰í inscenace
vskutku podafiila.

V titulní roli alternují Radka Coufalová
a Johana Gazdíková. Stejnû tak Célestin
má dva pfiedstavitele - Milana Nûmce
a Igora Ondfiíãka. Ve druhé premiéfie za-
záfiila v titulní roli Johana Gazdíková. Jak
bylo obãas v minulosti moÏné Gazdíkové
sem tam nûco vytknout, tentokrát byla po
v‰ech stránkách perfektní. Její hereck˘,
pûveck˘, taneãní i v˘razov˘ projev byly
takfika bezkonkurenãní, v nûkter˘ch scé-
nách sv˘m v˘konem dokonce „ãnûla“ nad
star‰ím kolegou, pfiedstavitelem Célesti-
na Milanem Nûmcem. Zkrátka Gazdíkové
sedí role Denisy ve v‰ech jejích polohách
a nuancích. Z dal‰ích pfiedstavitelÛ nelze
opomenout napfiíklad vynikající v˘kon
Jany Musilové (Corinna), Jana Apolenáfie
(Major) a mnoh˘ch dal‰ích.

ReÏie a inscenaãní úprava Gustava
Skály dávají nové inscenaci náboj i urãit˘
glanc. Ponechávají jí její operetní nádech,
ov‰em v mnoha partiích ji posouvají spí‰e
smûrem k muzikálovému pfiedstavení.
Díky tomu jiÏ není pouhou naivní operet-
kou, ale stává se hudebnû-taneãnû-hra-
n˘m kusem, kter˘ klade mimofiádnû vyso-
ké nároky na pûveck˘ potenciál hercÛ i na
jejich taneãní, hereck˘ a v˘razov˘ projev.
Pokud jde o taneãní sloÏku, tak Skála,
kter˘ je zároveÀ také choreografem in-
scenace, nezapfie své taneãní vzdûlání
a praxi.

Divokosti, komiãnosti a hravosti nové
inscenace odpovídá také v˘tvarná sloÏka.
Scéna Evy Brodské nabízí barevnou, a-
v‰ak nikoli k˘ãovitou smûsici nenásiln˘ch,
jednodu‰e, vtipnû a hravû pojat˘ch dûji‰È
i kulis, pro nûÏ je charakteristick˘ smysl
pro detail, dÛvtipn˘ náznak a dÛraz na
funkãnost a uÏitkovost.

Stejnû ladûné jsou i kost˘my Romana
·olce - nenásilnû barevné, hravé, funkãní
a v souladu se scénou a dûjem hudební
komedie.

Hudební nastudování je dílem dirigentÛ
Dana Kalouska a Jifiího Petrdlíka, kter˘ ne-
jen diriguje, ale má dokonce svÛj vtipn˘
a pfiedstavení oÏivující v˘stup na jevi‰ti.
Zkrátka nová Nitu‰ka v Mûstském divadle

pfiedstavuje divokou, hravou, perfektnû na-
studovanou i herecky obsazenou inscena-
ci, která zaujme v‰echny kategorie divákÛ
bez ohledu na jejich Ïánrové zamûfiení.

Iveta Macková, Kult.cz, 
ãervenec-srpen 2008

A TEë TO HEZKÉ
K brnûnské premiéfie Mam’zelle Nitouche
napsal dramaturg Ondfiej ·rámek vynika-
jící studii o autorovi tohoto svûÏího dílka.
Jmenoval se ve skuteãnosti Louis
Auguste Joseph Florimond Ronger a je
povaÏován za otce francouzské operety.
¤íkáte, Ïe „Nitu‰ku“ napsal Hervé? Máte
urãitû  pravdu, ale znáte jenom její ãást.
Pokud se chcete dozvûdût více, musíte si
pfieãíst  zmínûn˘ ãlánek; vy‰el v progra-
mové broÏufie Mûstského divadla Brno
k tomuto pfiedstavení.

Dozvíte se, Ïe „Nitu‰ka“ není zdaleka
jedin˘m dílem tohoto mimofiádnû plodné-
ho autora, kter˘ napsal pfies stovku jevi‰t-
ních dûl, a Ïe neménû hodnotné  jsou
napfiíklad Mal˘ Faust, Vystfielené oko ne-
bo Chilpérich. Pouãíte se hodnû o atmo-
sféfie Druhého císafiství a dobû
Napoleona III., která se svou bezstarost-
nou plytkostí a pfiehlíÏením skuteãn˘ch
problémÛ aÏ s dûsivou vûrností podobala
té  na‰í. JenÏe jak to v‰echno skonãilo?
Raãte si prostudovat dûjiny! Dozvíte se
rovnûÏ o satifie, ãerném humoru ãi fran-
couzském ‰vejkovství, které zfiejmû na‰e
národy sbliÏuje, rozhodnû jim to v‰ak ne-
pomáhá. O Célestinovû dvojím Ïivotû (di-
vadelním a klá‰terním), kter˘ je vûrnou
kopií Ïivotních osudÛ Hervého. Zaãínal ja-
ko varhaník v Bicetre, kde se nacházel ú-
tulek pro choromyslné, a vlastnû prvními
posluchaãi a interprety jeho operet byli
blázni. Ostatnû i Nitu‰ka se nauãila party
Célestinovy Babetky zpamûti, protoÏe na
kÛru nalezla zapomenuté noty. A jako
vÏdy pfiálo ‰tûstí  pfiipraven˘m!

T˘deník Rozhlas, 30. 7. 2008

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Koncertní verze rockové opery 
v anglickém jazyce
Po úspû‰ném koncertním zpracování mu-
zikálu „West Side Story“ se reÏisér Petr

Pokraãování na stranû 30



Tino Kratochvil
a Hana Kratochvilová

Hana Holi‰ová,
Robert Rozsochateck˘
a Radek Novotn˘

Vendula ·eráková,
Gabriela Karmazínová,
Hana Kratochvilová
a Petr Gazdík
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LLEGRADA A TARRAGONA
LLEGRADA A ESPANA
COMARRUGA TARRAGONA
SANXENXO PONTEVEDRA
FERROL A CORUNA
MARIN PONTEVEDRA
CULLERA
REGRESO A BRENO

MUZIKÁLY Z BROADWAYE 
·PANùLSKO LÉTO 2008

Mária Lalková,
Vendula ·eráková

a Hana Kratochvilová

Marta Prokopová,
Gabriela Karmazínová
a Mária Lalková



Gazdík rozhodl pfievést do koncertní po-
doby dal‰í svûtové dílo, které je jiÏ dlou-
hou dobu na repertoáru Mûstského diva-
dla Brno - „Jesus Christ Superstar“.
Anglická koncertní verze  nejslavnûj‰í roc-
kové opery v‰ech dob  ve velkém or-
chestrálním aranÏmá pod vedením Igora
Vavrdy mûla premiéru 19. 6. 2008, a to
v rámci festivalu „Dokofián pro hudební di-
vadlo - Brno 2008“.

Moje rovnûÏ premiérová náv‰tûva
Hudební scény Mûstského divadla v Brnû
(dále jen „MdB“) nemohla patfiit niãemu ji-
nému, neÏ právû koncertnímu provedení
rockové opery. I kdyÏ je pravdou, Ïe jsem
se tû‰il pfiedev‰ím na v˘kon svého oblíbe-
ného herce Igora Ondfiíãka, kterého jsem
vidûl v nûkolika v˘born˘ch komediích (na-
pfi. „Brouk v hlavû“), a kter˘ mû velmi pfie-
kvapil i zpûvem v muzikálu „Cabaret“.

Docela dlouho  jsem náv‰tûvû Hudební
scény MdB odolával, a to i pfies skvûlé o-
hlasy na zdej‰í inscenace, za‰títûné jmé-
ny Stanislava Mo‰i, Zdenka Merty, Petra
Ulrycha, Milana Uhdeho a dal‰ími. Ale
kdo by mohl odolat JeÏí‰i, Ïe?

Skvûlou atmosféru (samozfiejmû kro-
mû milého doprovodu) pfiedznamenávala
i nedávno postavená budova Hudební
scény (s moÏností variabilního uspofiádá-
ní sedadel v hledi‰ti) a vkusnû upraven˘
dvorní trakt  vskutku moderního divadla,
v jehoÏ útrobách mÛÏete nav‰tívit restau-
raci Boulevard, zahradní posezení pod ví-
nem, divadelní klub Nekoneãno, bary, ne-
bo jen postávat a konverzovat u tekoucí
vody. Pro zajímavost - v roce 2004 získa-
la nová budova  Hudební scény MdB 
1. místo v soutûÏi o nejlep‰í stavbu
Jihomoravského kraje a Stavbu roku
2004.

Ale teì uÏ k pfiedstavení. Orchestr,
jenÏ ve sv˘ch útrobách schovával i kla-
sickou  sestavu rockové kapely, tentokrá-
te nebyl schován pfied zraky divákÛ v or-
chestfii‰ti, ale byl umístûn pfiímo na pódiu.
Pfied samotn˘m koncertem diváky pfiivítal
fieditel MdB Stanislav Mo‰a, kter˘  ve
svém krátkém projevu mj. prozradil, Ïe je-
dineãnost koncertního provedení JeÏí‰e
spoãívá i v poãtu hrajících muzikantÛ. Pfii
„klasickém“ muzikálu jich je obvykle ãtr-

náct, nás v‰ak ãekalo muzikantÛ daleko
více - já jich napoãítal cca 35. Témûfi
shodn˘m poãtem byly zastoupeny smyã-
cové i dechové nástroje a navíc, jak jsem
uÏ psal, i klasické rockové nástroje.

Pomalé intro, ve kterém se z tichého
nástrojového pfiednesu zvolna prolínaly
jednotlivé nástroje k závûreãné  strhující
pasáÏi, by mohlo b˘t i ‰piãkov˘m úvodem
jakéhokoliv blackmetalového alba. Zhut-
Àování zvuku i vskutku temná atmosféra
trefnû uvádûla biblick˘ pfiíbûh  posledních
dnÛ JeÏí‰e Krista, vãetnû jeho ukfiiÏování.
I kdyÏ se jednalo o koncertní verzi, pfiesto
se herci nepromûnili v pouhé zpûváky, ale
sv˘m projevem, gesty a pfiehráváním mu-
zikálov˘ch pasáÏí  ve své podstatû pfied-
vedli zkrácenou verzi pfiíbûhu, kter˘ tak
byl velmi srozumiteln˘. Tomu napomohly
i dobfie ãitelné titulky s pfiekladem textÛ do
ãeského jazyka, které bylo moÏné sledo-
vat v horní ãásti pódia. Pfiekvapen jsem
byl i v˘born˘m zvukem a nazvuãením jed-
notliv˘ch nástrojÛ. Smyãce nejen vkusnû
doplÀovaly kytarové party, ale skvûle vy-
jadfiovaly emocionalitu pfiíbûhu, zatímco
dechová sekce pfiidávala na váÏnosti jed-
notliv˘ch scén a mûla na starosti gradaci.
Hudba byla  potû‰ením pro v‰echny pfiíz-
nivce tvorby z konce ‰edesát˘ch a zaãát-
ku sedmdesát˘ch let minulého století, kdy
se poprvé v rockov˘ch kapelách objevo-
valy smyãce a dal‰í nerockové nástroje,
a ne‰lo tak nevzpomenout na skvûlé ka-
pely YES a E.L.O. Ale bylo sly‰et i ozvû-
ny písniãkové tvorby ‰edesát˘ch let, a to
v akustiãtûj‰ích skladbách, kde byla hlav-
ním nástrojem elektroakustická kytara
(sólov˘ v˘stup Máfií  a pozdûji  i JeÏí‰e).
Britsk˘ hudební skladatel Andrew Lloyd
Webber ve  svém muzikálu skvûle zachy-
til hudbu i atmosféru doby, ve které muzi-
kál vznikl (nejdfiíve byla v roce 1970 vy-
dána gramofonová deska s nahrávkami
muzikálov˘ch písniãek, samotná inscena-
ce muzikálu mûla premiéru 17. 10. 1971
v New Yorku). HercÛm a muzikantÛm
MdB se tuto atmosféru podafiilo v pfied-
stavení alespoÀ na chvíli obnovit, a ne-
chybûlo ani hravé nad‰ení, tak specifické
pro pÛvodní filmové zpracování muzikálu
z roku 1973, kdy byl JeÏí‰Ûv pfiíbûh podán
prostfiednictvím skupiny mlad˘ch lidí - hip-
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pies. Dal‰í podpÛrnou (ale v˘znamnou)
sloÏkou pfiedstavení byla svûtla, jejichÏ
synchronizace s hudbou a urãitá agresiv-
nost ve vypjat˘ch scénách pfiidala pfied-
stavení dal‰í dimenzi (i kdyÏ ostré svûtlo
v nûkolika málo momentech nemuselo di-
vákÛm navodit jen pocit naléhavosti, ale
i pocit nepfiíjemnosti).

Ze skladeb mi v pamûti utkvûly zejmé-
na procítûná „Everything’s Alright“ a kla-
sické hitovky „Superstar“ a „Hosanna“.
Nejvût‰í potlesk v‰ak bezprostfiednû po
skonãení skladby zcela oprávnûnû patfiil
Ivanû VaÀkové za píseÀ o milostném vy-
znání Máfií JeÏí‰ovi. Nemohu se ubránit
srovnání s hlasovû skvûle vybavenou
Bárou Basikovou, která tuto roli zpívala
v prvním ãeském uvedení muzikálu
v Divadle Spirála na praÏském V˘stavi‰ti
(muzikál byl uvádûn od 22. 7. 1994 do 28.
6. 1998). Zatímco Basiková píseÀ sice
bezchybnû a pfiesnû „podle not“ zazpíva-
la, její hlasov˘ projev nebyl podle  mého
názoru pfiíli‰ pocitovû v˘razn˘ a bohat˘.
Oproti tomu Ivana VaÀková dala kromû
hlasu této písni i kus svého srdce a mu-
sím pfiiznat, Ïe její zajímavûj‰í provedení
nelze hodnotit jinak neÏ slovy „procítûné“,
„dojímavé“, a to bez jakéhokoliv kli‰ovité-
ho nádechu. Jako skvûl˘ bych rovnûÏ o-
hodnotil v˘kon Jifiího Macha v roli ·imo-
na. Samozfiejmû i ostatní aktéfii snesou ta
nejpfiísnûj‰í mûfiítka, jak v˘razovû témûfi
neohraniãen˘ Du‰an Vitázek (JeÏí‰), tak
svérázn˘ a rebelsk˘ Petr Gazdík (Jidá‰),
ale i ostatní (napfi. Igor Ondfiíãek se pohy-
boval v samém suterénu svého hlasové-
ho rozpûtí). Myslím, Ïe i obsazení rolí jed-
notliv˘mi herci s rozdíln˘mi vokálními pro-
jevy se velmi zdafiilo, a diváci  tak mohli
sly‰et pestrou  ‰kálu hlasÛ, které se s ob-
divuhodnou lehkostí setkávaly v nádher-
n˘ch sborech.

Neutuchající aplaus divákÛ (v‰ech 680
míst bylo obsazeno) po doznûní posled-
ních tónÛ pfiedstavení byl odpovídající od-
mûnou v‰em aktérÛm. Potlesk musel pfie-
ru‰it aÏ Stanislav Mo‰a, kter˘ se po slo-
vech díkÛ ujal kfitu knihy o muzikálech
pfiekladatele (mj. pfieloÏil i muzikál Jesus
Christ Superstar), textafie, publicisty, pro-
ducenta a muzikálového znalce Michaela
Prostûjovského, kter˘ si na pódiu uÏil

i pfiídavek v podobû ãeské verze písniãky
„Hosanna“, která mu byla vûnována k je-
ho ‰edesátinám.

Netroufnu si pfiíli‰ srovnávat první in-
scenaci muzikálu, obsazeného zpûváky
Kamilem Stfiihavkou (JeÏí‰), Danem
Bártou (Jidá‰), Ale‰em Brichtou (Pilát
Pontsk˘) a dal‰ími znám˘mi rockery,
s provedením MdB, ale faktem je, Ïe 
rozdíl v hudebním pojetí tu urãitû je.
Muzikáloví herci MdB se moÏná více ne-
báli vkládat do zpûvov˘ch partitur i kus
vlastní invence, coÏ bylo markantní ze-
jména u písniãek Máfií Magdalény, ale
i styl zpûvu dal‰ích hercÛ byl od „praÏské-
ho“ pojetí  prostû odli‰n˘. O obou insce-
nacích lze ale fiíct, Ïe byly plné skvûl˘ch
pûveck˘ch v˘konÛ a jsem rád, Ïe jsem
mûl tu moÏnost spatfiit  tak povedenou
premiéru koncertního provedení muzikálu
v MdB, navíc v pÛvodní jazykové verzi.
Vzhledem k pfiedvedenému v˘konu v‰ech
úãinkujících je jasné, Ïe to urãitû nebyla
moje poslední náv‰tûva tohoto divadla.

Tomá‰ Holub, 
Abyss - metalov˘ magazín, 26. 6. 2008

âLOVùK  MÁ ZEM¤ÍT A NECHAT ÎÍT
Tato „bilanãní“ pfiedloha nás seznamuje
s Ïidovsk˘m pedikérem a barov˘m hu-
debníkem Manuelem Sternem, jehoÏ roz-
hodnutí povûsit na hfiebík staromládenec-
kou existenci sÀatkem s katoliãkou Dolly
(Jana Musilová)  zkomplikuje po deseti 
letech neãekané „zmrtv˘chvstání“ agilní
dominantní matky, doprovázené suitou
hfibitovních pfiátel. Dvojdíln˘, ne právû
krátk˘ veãer o 18 obrazech nastudoval
s pfiizvan˘m bratislavsk˘m t˘mem  (scé-
nograf Peter âaneck˘, choreograf Juraj
Letenaj) a v dramaturgické souãinnosti
s Ondfiejem ·rámkem a Tomá‰em
Steinerem jakoÏto své první tvÛrãí setkání
s MdB pfiední slovensk˘ reÏisér, herec
a pedagog Emil Horváth. MnoÏství mobil-
ních tmavo‰ed˘ch hranolÛ a krychlí, dopl-
nûn˘ch pohybliv˘m pódiem  s Ïivû hrající
a zpívající kapelou a nutn˘m mobiliáfiem,
umoÏÀuje plynul˘ pfiechod mezi Manuelo-
v˘m skromn˘m bytem a dal‰ími dvûma
prostfiedími. Stfiídají se sekvence docela

31

Pokraãování na stranû 34



S Erikem Pardusem
v dramatu Smrt Pavla I., 

reÏie: Hana Bure‰ová

S Michalem  Nevûãn˘m,
Alanem  Novotn˘m

a Patrikem Bofieck˘m
v komedii Poprask na Lagunû, 

reÏie: Zdenûk âernín

S Jánem Jackuliakem
a Alanem Novotn˘m

v dramatu 
Deník krále, 

reÏie: Zdenûk Plach˘

S Irenou Konvalinovou,
Helenou Dvofiákovou,
Jitkou âvanãarovou,

Evou Jelínkovou
a Dagmar HlavoÀovou

v komedii VydrÏ, miláãku!,
reÏie: Zdenûk âernín

S Máriou Lalkovou
v muzikálu

Kdyby tisíc klarinetÛ, 
reÏie: Jana Kali‰ová

S Karlem Bushem
v muzikálu 
Magická flétna, 
reÏie: Zdenûk Plach˘

S Janou Musilovou
a Radkou Coufalovou

v muzikálu ·umafi na stfie‰e,
reÏie: Pavel Fieber

S Martinem Havelkou 
v muzikálu 
Cikáni jdou do nebe, 
reÏie: Petr Kracik



SALON MdB EVELÍNA KACHLÍ¤OVÁ
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V muzikálu 
Cikáni jdou do nebe, 
reÏie: Petr Kracik

V komedii 
VydrÏ, miláãku!,
reÏie: 
Zdenûk âernín



vtipné (noãní v˘stup s matkou a ranní
s Bure‰ov˘m Juliem) slovní i situaãní ãer-
n˘ humor s nábûhy k sentimentu a zváÏ-
nûlou v˘povûdí o svazující síle tradice,
pfiirozeném právu na osobní ‰tûstí a po-
tfiebû smífilivého chápání. K tomuto po-
znání ve vzájemn˘ch hádkách i projevech
oddanosti dospívají jak chvílemi nedospû-
l˘, nervóznû do v˘mluv se zaplétající syn
v ukáznûném podání nositele Cen Thálie
a A. Radoka Erika Parduse, tak vitálnû ãi-
norodá, vûcnû pragmatická i láskyplná
matka Fanny temperamentní Zdeny
Herfortové. Divácky vstfiícn˘ titul v tradiã-
nû dÛkladném programovém tisku pfiiná‰í
navíc obsaÏn˘ pohled na historii a kulturu
vzdálené Argentiny.

Vít Závodsk˘, Kam - pfiíloha XIV, 
ã. 6, ãerven 2008

MùSTSKÉ DIVADLO BRNO 
HRAJE V LÉTù V CIZINù
V prázdninov˘ch mûsících hostuje
Mûstské divadlo Brno (MdB) s inscenací
Cabaret v Lucembursku, Nûmecku a Itálii.
Právo o tom informovala tisková  mluvãí
divadla a hereãka Veronika Poláãková.

Cabaret v tzv. mezinárodním provede-
ní v reÏii fieditele MdB Stanislava Mo‰i mûl
velk˘ úspûch i na jin˘ch místech Nûmecka
jiÏ v tomto kalendáfiním roce. ZaslouÏené
ovace sklidil slovinsk˘ herec Uro‰ Smolej
v roli Kabaretiéra i v‰ichni ostatní úãinkují-
cí, ktefií podali velmi soustfiedûn˘ a kom-
paktní v˘kon, uvedla Poláãková.

Se zcela nov˘m programem se MdB
pfiedstaví v srpnu ve ·panûlsku. Koncert-
ní pfiedstavení nazvané The Stars of
Musical reÏijnû i dramaturgicky pfiipravuje
Petr Gazdík, hudebnû upravil Igor Vavrda.
Vût‰inu ãísel tvofií písnû z Cabaretu a roc-
kové opery Jesus Christ Superstar, budou
i Tango de Roxan, All That Jazz nebo Mr.
Cellophane. S Gazdíkem budou úãinko-
vat Jana Musilová, Milan Nûmec, Du‰an
Vitázek, Johana Gazdíková, Marta
Prokopová, Luká‰ Vlãek a dal‰í. Od 13.
do 27. srpna budou bavit obecenstvo
v Taragonû, Galicii, Valencii, Andaluzii
a v Madridu.

(tr), Právo, 25. 7. 2008

BRNO USLY·Í MUZIKÁLOVÉ HITY
BÍDNÍCI A EVITA
Dva vûhlasné muzikálové hity figurují
v hracím plánu Mûstského divadla Brno
na pfií‰tí sezonu. Na Hudební scénû oÏijí
poãátkem února slavní Bídníci a o dva
mûsíce pozdûji neménû známá Evita.

„Bídníky jsem chtûl odjakÏiva. Práva
vlastní znám˘ britsk˘ producent Cameron
Mackintosh. Jeho agentura nám poskytla
i veleúspû‰né âarodûjky z Eastwicku.
Brit‰tí agenti o této inscenaci tvrdí, Ïe je
vÛbec nejlep‰ím provedením titulu, a tak
nám svûfiili i Bídníky,“ popsal cestu muzi-
kálu na brnûnské jevi‰tû Stanislav Mo‰a.
¤editel Mûstského divadla Brno bude pfií-
bûh o uprchlém galejníkovi Jeanu
Valjeanovi také reÏírovat. „Britská strana to
mûla jako podmínku brnûnského uvedení.“

Mo‰a ov‰em dodává i dal‰í zajímavé
souvislosti. Historick˘ muzikál Les
Misérables byl od pafiíÏské premiéry v ro-
ce 1980 uveden ve více neÏ padesáti svû-
tov˘ch metropolích. Lond˘n, Tokio,
Budape‰È, Reykjavík, Oslo, Melbourne,
Vancouver, VídeÀ, Madrid, Stockholm, ale
i Praha v roce 1992 musela podle Mo‰i in-
scenovat závaznou verzi, která je vlastnû
vûrnou scénickou kopií lond˘nské insce-
nace. „Mnû dala agentura volnou ruku,
coÏ je opravdu v˘jimeãné,“ dodává Mo‰a
k titulu inspirovanému stejnojmenn˘m ro-
mánem Victora Huga.

Dal‰í lahÛdkou se koncem bfiezna sta-
ne muzikál Evita, kter˘ zase zpracovává
Ïivotní osudy manÏelky diktátora Juana
Peróna a první dámy Argentiny v letech
1946-1953. „Kdyby nám u agentury RUG
nevy‰la právû Evita, uvaÏovali jsme  o u-
vedení muzikálu Chicago,“ dodal Mo‰a.
Taneãní muzikál stvofiilo  známé  duo
Andrew Lloyd Webber a Tim Rice po ce-
losvûtovém úspûchu muzikálu Jesus
Christ Superstar. „KaÏd˘ z obou titulÛ
chceme  uvést alespoÀ v ‰edesáti pfied-
staveních, coÏ je také záleÏitostí smluv pfii
udûlování autorsk˘ch práv,“ zmínil Mo‰a.

V Evitû se diváci mohou tû‰it nejen na
dramatick˘ osud milované i nenávidûné
Ïeny, ale také na v˘teãné hudební zpra-
cování. Tento muzikál úspû‰nû pouÏívá
dva hudební styly – soft-rock, pfiíjemnû
ozvlá‰tnûn˘ ‰panûlsk˘mi prvky. Tuto hud-
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bu mistrnû propojuje s dramaticky odli‰-
n˘m moderním hudebním jazykem.

Také Evita  je titulem, jenÏ od své  pre-
miéry v roce 1978 neopustil svûtová je-
vi‰tû. Podle Mo‰i bude brnûnská inscena-
ce ponûkud posunutá ve figufie cynického
leviãáka Che Guevary. Namísto zaníce-
ného revolucionáfie dostane podobu ka-
baretiéra.

Lubo‰ Mareãek, MF Dnes, 25. 7. 2008

DRUÎN¯ âLOVùK ERIK PARDUS
UÏ v dûtství jste se stal filmovou hvûz-
dou. Jak k tomu do‰lo?

Náhodou. Do na‰í tfiídy pfii‰la  pro-
dukãní z tehdej‰ích gottwaldovsk˘ch fil-
mov˘ch ateliérÛ a hledala kluka do jedno-
ho filmu. „Kdo umí jezdit na kole?“ ptala
se a v‰echny ruãiãky letûly nahoru.
„A kdo neumí?“ Vyletûla jen moje ruka, já
totiÏ kolo nemûl. „Kdo umí plavat?“
V‰ichni se opût hlásili, jenom já ne, proto-
Ïe jako fotbalista  jsem nemûl na nic jiné-
ho ãas. Pfiesnû  takového kluka hledali.
Panu reÏisérovi se také líbily moje dlouhé
vlasy. JenÏe mezitím táta rozhodl, Ïe jako
sportovec nesmím chodit tak zarostl˘. Dal
mû ostfiíhat a reÏisér se chytil za hlavu:
„Co jste mi to s tím klukem udûlal?“ A by-
lo po filmování. Zahrál jsem si aÏ za rok
ve filmu Dospûláci mÛÏou v‰echno a pak
ve filmu Mlãení muÏÛ - za tuto dûtskou ro-
li jsem na festivalu v Ostrovû nad Ohfií zís-
kal cenu Zlat˘ dudek.
Jako kluk jste pak filmoval je‰tû mno-
hokrát...

Ano, reÏiséfii si totiÏ své objevy pÛjão-
vali. Napfiíklad v Moskalykovû Babiãce
jsem hrál star‰ího Pro‰kovic kluka Jana.
„Tys dovedl nejrychleji utíkat a já potfiebo-
val spojit dva zábûry,“ vysvûtlil mi pozdûji
reÏisér. Paní Kurandová totiÏ chodila moc
pomalu, a kdyÏ z dálky pfiijíÏdûla na koni
knûÏna ZaháÀská v podání Kvûty Fialové,
já musel pfiebûhnout málem kilometr
dlouhou cestu, aby mû kamera mohla sle-
dovat.
Na chodníku pfied divadlem se právû
zastavila nûjaká paní, aby si ve vitrínû
spoãítala v‰echny va‰e loÀské ceny.

Já tomu fiíkám urnov˘ háj. KdyÏ jdu
kolem, chodci si to nûkdy prohlíÏejí a já
zaslechnu: „Podívejte, Pardus to té Praze

natfiel!“ Tak pfiesnû tohle nemám rád.
V‰ude jsou dobfií i slab‰í herci, jaképak
dûlení na‰í profese podle mûst? Radûji
vÏdycky zmizím ve vchodu do divadla
a jen si ‰kodolibû pfiedstavím, co by bylo,
kdybych jim za zády juknul: „Tady jsem!“
Ale nejuknu. (smích) Mluvme v‰ak váÏnû.
S fieditelem divadla Stanislavem Mo‰ou
jsme se dohodli, Ïe diplomy budou vysta-
veny v jeho salonku.
Na parádní role jste si ale musel tfiicet
let poãkat.

Omyl! Umûl jsem dobfie padat a dûlal
jsem správné komické ksichty, tak jsem
byl  od zaãátku slu‰nû obsazen˘. Zahrál
jsem si v‰echno moÏné: Jaga i ·vejka,
‰evce v Na‰ich furiantech, Tofolla z Po-
prasku na lagunû a Cheswicka v Pfieletu
nad kukaããím hnízdem, dokonce jsem ú-
ãinkoval i v muzikálech Koloãava a Zahra-
da divÛ, opravdu si nemohu stûÏovat.
KdyÏ nemá herec pfiíleÏitost, i sebevût‰í
talent zakrní. Dnes mnozí z divadelních
souborÛ odcházejí a Ïiví se lépe place-
n˘m dabingem, reklamou a nevím ãím
je‰tû, ale to je popfiení základního poslání
na‰eho fiemesla. Urãitû na to doplatí.
Co rozhlas?

Tam se chodí buì s radostí, nebo vÛ-
bec ne, protoÏe spoluprací s rozhlasem
je‰tû nikdo nezbohatl. Já tam chodím rád,
protoÏe tam mám kamarády, ‰ikovné mla-
dé reÏiséry, s nimiÏ se mi dobfie pracuje.
âím vám byla blízká role cara Pavla I.,
Ïe se vám tak povedla?

Blízká mi nebyla  v niãem. Nikdy bych
nechtûl b˘t carem ani jin˘m diktátorem, to
jejich osamocení bych neunesl. Jsem
druÏn˘ ãlovûk a jako car bych tûÏko mohl
jen tak do hospody na pivo. Je to speci-
fická sorta lidí, jejichÏ pfiedurãenost a ro-
dové povinnosti z nich dûlají samotáfie
a nakonec  obûti zákulisních machinací
a zá‰tí. Já jsem toho ne‰Èastníka na‰tûstí
jenom hrál. Radûji sejdu ze svûta pfiiroze-
nou cestou.

Kvûta Procházková, 
T˘deník Rozhlas, 5. 8. 2008
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PEKLO  -  JE TO, CO ÎIJEME
Titul nového opusu PEKLO jako první ãásti plá-
nované muzikálové trilogie z pera Stanislava
Mo‰i a Zdenka Merty v nás vyvolává nejrÛz-
nûj‰í konotace a vjemy: od nejbûÏnûj‰ího vnûj-
‰ího církevního „stfiedovûkého“ pojetí pekla,
kde se to jen hemÏí rohatci a padl˘mi andûly,
pfies slavná umûlecká zpracování tématu z per
klasikÛ  -  Danta, Goetha ad., aÏ po ryze inte-

lektuální vize pekla vnitfiního – Junga,
Nietscheho, Sartra, Eliota ad.  ãi nádherná v˘-
tvarná díla – Blake, Rodin, Doré ad. Jisté je, Ïe
„peklo“ provokuje a vyvolává v lidech obrov-
skou ‰kálu pocitÛ po celá staletí, a to i vãetnû
„civilizovaného“ dne‰ka.

Mo‰a pfiivádí na jevi‰tû pÛvodní dílo se
souãasn˘m pfiíbûhem, dílo mnohorozmûrné
a promy‰lené jak stavebnû, tak obsahovû.
Zahajuje jím svou OSUDOVOU KOMEDII (dal-
‰í ãásti ponesou názvy Oãistec a Ráj). Pfiíbûh
dvou sester, taneãnic, jejichÏ Ïivoty a kariéry se

rozdûlí díky jednomu momentu, leã ve své pod-
statû zÛstávají jejich osudy dále prolnuty, nabí-
zí v‰em spolutvÛrcÛm hudební, choreografické,
scénické, kost˘mové a interpretaãní sloÏky ne-
b˘vale v˘jimeãné kreativní moÏnosti.
Dramatické situace, písÀové texty a taneãní
prostfiedí dovolují Mertovi hodovat u bohatého
stolu melodií, rytmick˘ch ãi instrumentaãních
lahÛdek. Oba autofii, pro‰lí zku‰eností letité
spolupráce, poãínaje muzikály Sny svatoján-
sk˘ch nocí z roku 1991 (pfiedtím parafráze
Aristofanov˘ch Ptákovin v ND v Praze), pfies
Babylon, Bastarda, Svût pln˘ andûlÛ, premiéro-
vé provedení Bernsteinovy M‰e ãi muzikálovou
pohádku Zahrada divÛ aÏ po operu Ruleta, u-
vedenou v praÏské Státní opefie, zúroãují své
rozsáhlé znalosti hudebního divadla, posvûce-
né bohat˘mi zku‰enostmi ze zahraniãí. Vyzrálá
hudebnû divadelní struktura Pekla je vybudo-
vána na principu prolínání, nebo chcete-li pro-
mûÀování: prolínají (promûÀují) se hlavní hrdin-
ky pfiíbûhu, prolínají se motivy ústfiedních son-
gÛ, pfiejímané jednotliv˘mi postavami, refréno-
vû se v obmûnách navracejí situace. S. Mo‰a,
kter˘ je souãasnû i reÏisérem inscenace, rád
poznamenává, Ïe jedním z jeho nejvût‰ích 
osobních inspiraãních zdrojÛ jsou Ovidiovy
Metamorfózy.  A tak  k nadãasov˘m poselstvím
Pekla, jako je ono platónské – v‰e, co vidíme,
je jen iluze – se druÏí dal‰í archetypální inspi-
race – podobnû, jako G. B. Shaw, se autor 
nechal okouzlit zejména pfiíbûhem o kyper-
ském sochafii Pygmaliónovi a jeho so‰e dívky
Galatey, do níÏ se umûlec zamiloval... 

Ke spolupráci S. Mo‰a opût pfiizval svÛj
znamenit˘ kmenov˘ t˘m, kost˘mní v˘tvarnici
Andreu Kuãerovou, scénografa Jaroslava
Milfajta, dirigenty Jifiího Petrdlíka, Dana
Kalouska a hudebního aranÏéra Igora
Vavrdu, sbormistra Karla ·karku, a tentokrát

téÏ skvûlou inspirativní dvojici mlad˘ch
choreografek, Lucii Holánkovou, umû-
leckou ‰éfku praÏského Komorního bale-
tu, a Leonu Kvasnicovou, specialistku
na Street Dance. Na jevi‰ti uvidíme na
osmdesát aktérÛ vãetnû dûtského sboru,

z hlavních interpretÛ jmenujme Radku
Coufalovou, Svetlanu Slovákovou, SoÀu
Borkovou, Hanu Holi‰ovou, Martu Proko-
povou, Alenu Antalovou, Zoru Jandovou,
Petra Gazdíka, Stanislava Slováka, Jana
Apolenáfie, Martina Havelku, Petra ·tûpána,
Du‰ana Vitázka, Jána Jackuliaka ad., v or-
chestfii‰ti bude pfiítomno pûtatfiicet instrumenta-
listÛ.
Premiéra se uskuteãní 18. fiíjna 2008 na
Hudební scénû MdB.

Pavlína Hoggard
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