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snad uÏ nikdo se dnes nediví, Ïe se v‰e opakuje… v krat‰ích ãi del‰ích cyklech. Tentokrát jsem se
rozhodl, Ïe za vámi „po‰lu“ zprávu, jejímÏ autorem není nikdo jin˘ neÏ pan Karel âapek. 
V Lidov˘ch novinách z roku 1926, konkrétnû v ãísle, které vy‰lo 17. 12., pí‰e proti zvrhl˘m zámû-
rÛm v‰ech tûch rÛzn˘ch „vynálezcÛ“, ktefií chtûjí neustále rekonstruovat nûco, co odedávna fun-
guje ve zvlá‰tním, a ne v‰em pochopitelném reÏimu. Napfiíklad souãasné události odehrávající se
v Ústí nad Labem, kde se místní politici rozhodli zniãit jedno z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch divadel
posledních desetiletí, o tom jednoznaãnû svûdãí:   

„Ne proto, Ïe by se vyskytla nûjaká akutní krize divadel-
ní, n˘brÏ proto, Ïe se patrnû vafií jakási polévka politická,
vynofiil se na nûkolika stranách návrh, aby Národní diva-
dlo v Praze, nyní spravované zemsk˘m v˘borem, pfie‰lo
ve správu soukromé spoleãnosti. Není zatím známo, je-li
uÏ nûjaká taková spoleãnost za oponou pfiipravena; po-
dobá se, Ïe zemsk˘ v˘bor nemá chuti starat se dál 
o Národní divadlo a o úhradu jeho deficitu, zatímco stát
se nikterak neÏene do úkolu, aby on byl správcem nejvût-
‰ího umûleckého ústavu v republice a doplácel na tuto
starost je‰tû nûjak˘ch deset miliónÛ roãnû. Tato stránka
vûci je zcela pochopitelná; ménû jasné je, proã za návr-
hem nebo projektem soukromé spoleãnosti, která by 
mûla pfievzít Národní divadlo, stojí zrovna ty politické
skupiny a listy, které krom toho, Ïe jsou doãasn˘mi drÏi-
teli moci, se shodují i v tom, Ïe pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech
svornû nadávají v‰emu, co se jim v oboru umûní a kultu-
ry zdá b˘t „pfiíli‰ moderní“. Nebo abychom to nazvali
hodnû jasnû: Zvlá‰tní zájem na fieãené spoleãnosti proje-
vují zrovna vrstvy, které bychom po kulturní stránce moh-
li jmenovat víceménû reakãními. To se naposledy ukáza-
lo pfii aféfie Vojckovû. Tím se divadelní otázka ocitá 
v hodnû obojetném svûtle; jednak jde o hospodáfisk˘ 
a hospodárn˘ provoz divadla, jednak o jeho umûleckou
linii. Hleìme to dvoje co nejménû smû‰ovat.“ 

Jak trefné, viìte! 

Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno se s vámi tû‰ím pfii setkávání se v klidnûj‰ích ãa-
sech. Pokud moudrost dovolí…

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

KVÍTEK 
Z HORRRORU

bláznivá komedie

18. a 19. bfiezna 2014
na Hudební scénû

Ztfie‰tûná muzikálová komedie plná rytmick˘ch, ener-
gick˘ch písní, ironie, ale pfiedev‰ím v˘teãného humoru
vypráví o malém, zapadlém kvûtináfiství a osudech jeho
zamûstnancÛ – zbrklého Seymoura a naivní Audrey. Îi-
vot vzhÛru nohama jim obrátí neobyãejná kvûtinka,
která potfiebuje velmi neobvyklou stravu – lidskou
krev! Hororovou komedii v reÏii Petra Gazdíka uvádí
na Hudební scénû Mûstské divadlo Brno v pouh˘ch
dvou reprízách, v hlavní roli s Alenou Antalovou 
a Jakubem Uliãníkem!

Karel âapek
(1890 –1938)
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Koncem ledna se v praÏském Národním divadle ko-
nala tisková konference u pfiíleÏitosti vyhlá‰ení nomi-
nací na Ceny Thálie.

Na slavnostním veãeru otevfiení nové prodejny vozÛ
Mercedes-Benz vystoupili také na‰i herci a zpûváci. Pohodlí vozÛ Mercedes-Benz si vyzkou‰ela Andrea

Bfiezinová.

Mezi gratulanty nechybûl ani fieditel divadla
Stanislav Mo‰a. 

Za titulní roli v muzikálu Mary Poppins v reÏii Petra
Gazdíka je nominovaná Monika Absolonová. 

S fieditelkou Andreou Ungerovou a Miroslavem
Ho‰kem se potkali herci Ondfiej Studénka a Evelína
Kachlífiová.

Jef Kratochvil na brnûnské radnici pfievzal z rukou
primátora statutárního mûsta Brna Romana
Onderky Cenu mûsta Brna. 

Touto fotkou se vracíme k prosincové premiéfie úspû‰-
né komedie Dvojitá rezervace.

Na premiéfie náv‰tûvníci ochutnali lahodné víno skle-
pÛ pana Vajbara.

Dovozové víno PHANT zase chutnalo na premiéfie
hofiké komedie Str˘ãek VáÀa.

Slavnostního veãera na brnûnské radnici se zúãastnili
i kolegové z divadla.

V Galerii Milana Zezuly v prostorách foyer âinoher-
ní scény se bûhem února pfiedstavili v˘tvarníci
Vladimír Véla a Petr Kováfi.

Na Cenu Thálie je nominován také Marek Hol˘ za
roli Zorra v muzikálu Zorro v reÏii Petra Gazdíka.

Na skleniãku se nechaly pozvat Andrea Bfiezinová,
Viktória Matu‰ovová i Hanka Kováfiíková.

S Mary Poppins jsme se na Hudební scénû Mûstského
divadla Brno rozlouãili v prosinci minulého roku. 

V˘stavu s názvem „Zatímco ãi meziãím“ zahájil 
29. ledna Ondfiej Navrátil. 

listování

hrajeMe na hudební scéně
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18. a 19. března 2014

režie: PETR GAZDÍK
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Partneři divadla

„NeubliÏovat 
je zbraní udatného.“

Mahátma Gándhí
(2. fiíjna 1869 – 30. ledna 1948) 
prosazoval filozofii aktivního, 

ale nenásilného odporu, zaloÏeného na 
jogínském principu (nenásilnost), 

kter˘ nakonec dovedl Indii k vyhlá‰ení 
nezávislosti 15. srpna 1947. 

Guillaume Apollinaire
Páv

KdyÏ do velkého vûjífie
páv zvedne ocas jako ‰tít,
je potom krásn˘ k nevífie.
A ‰klebí na nás nahou fiiÈ.

/pfieloÏil Milan Kundera/
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Anton Pavlovič Čechov

režie Stanislav Moša
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Premiéra na činoherní scéně8. a 9. února 2014
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Je kfiehká, pfiíjemná, milá, se zamilovan˘m
pohledem. O kom Ïe je to fieã? No pfiece 
o Fran Kubelikové. Dívence, z jejíÏ nûhy do-
cela ztratí hlavu celkem bezv˘znamn˘ úfied-
níãek newyorské poji‰Èovny Chuck Baxter.
Nebo Ïe by to byla charakteristika dívky 
z Prostûjova, která rodnou Hanou vymûnila
uÏ pfied deseti léty za mûsto pod ·pilberkem?
Obojí je pravda. Marta Matûjová, která se na

blíÏící se premiéru slavného muzikálu Sliby
chyby právû pfiipravuje, totiÏ rysy hlavní Ïen-
ské postavy splÀuje v mnoha ohledech.
Je to pravda, alespoÀ podle tvrzení reÏiséra
pfiedstavení Stana Slováka, kter˘ fiíká, Ïe to
autor musel psát pfiímo pro mne na tûlo, pro-

stû Ïe je ta role jako ‰itá na míru. No, já
musím pfiiznat, Ïe se v ní cítím opravdu
skvûle. KaÏdou zkou‰ku líp a líp. A co je dÛ-
leÏité – sedí mi i pûveck˘ part pfiedstavitelky.
Myslím, Ïe by se to mûlo podafiit a Ïe by se
muzikál mûl divákÛm líbit. 
Jak dodává, role jí pfiirostla k srdci z mnoha
dÛvodÛ. Nejen proto, Ïe to je tak milá po-
stava, která jako by jí mluvila z du‰e, ale 
i proto, Ïe pfii‰la jaksi v prav˘ ãas.
Nechci, aby to vypadalo jako nûjaké stûÏo-
vání, taková snad nejsem a taky si nemÛÏu
nafiíkat na nedostatek práce, krásná tfieba
byla muzikálová Markéta Lazarová, ale tato
hlavní role pfii‰la podle mého názoru právû
vãas. Skoro jako by na mne ãekala. A já dou-
fám, Ïe se mi povede. VáÏnû si totiÏ myslím,
Ïe je to jak˘si odrazov˘ mÛstek v dal‰ím po-
sunu mé divadelní kariéry, dá-li se to tak fiíci,
a prosím, aby to neznûlo nûjak nafoukanû. 
Jak se dokáÏete vyrovnávat s mnoÏstvím no-
vého a pomûrnû obsáhlého textu?
Nauãit se novou roli mnû problémy celkem
nedûlá. Ale samo od sebe mi to taky nejde.
Podobnû jako nûktefií jiní kolegové jsem se
dfiív chtûla uãit tak, Ïe jsem si texty nahrála
na diktafon a pak se je pokou‰ela opakova-
n˘m pfiehráváním uãit. BohuÏel vlastní hlas
jsem nemohla vystát. Dalo by se fiíct, Ïe mû 
i rozptyloval a rozãiloval. Tak jsem to vzdala
a pokornû se vracela k tradiãnû ‰kolnímu
opakování textu ãtením tak dlouho, aÏ to 
v hlavû naskoãí. 
Jak se vám dafií vÏít se do role dívky, která
má b˘t vlastnû milenkou rozmafiilému a leh-
kováÏnému muÏi v pronajatém bytû, a pfii-
tom takové postavení není vÛbec její
parketa? 
Hrát tak hroznû hodnou a bezelstnou holku
není vÛbec tak jednoduché, jak by se na první
pohled moÏná mohlo zdát. Dost dlouho jsme

se s reÏisérem snaÏili najít tu správnou po-
lohu, která se pro mû bude hodit. A myslím,
Ïe jsme ji na‰li. Ale na hodnocení je je‰tû fÛra
ãasu a necháme je na jin˘ch.
KaÏdá premiéra a zvlá‰tû, je-li nûjak˘m
zpÛsobem mimofiádnû v˘jimeãná, mÛÏe pfii-

4

v oslnění

marta matějová

Marta Matûjová má pod kÛÏí Brno, Prostûjov a roli Fran Kubelikové
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ná‰et nûkdy i trému. Jak je tomu ve va‰em
pfiípadû?
Já snad zatím ani moc velkou trému nepoci-
Èuji. Ale je fakt, Ïe od zkou‰ky ke zkou‰ce,
kdyÏ mû tato role stále víc pohlcuje, tak se
pocity trémy a nastávající zodpovûdnosti 
k úloze objevují stále ãastûji. A vím, Ïe
naplno to pfiijde, aÏ budou v hledi‰ti
sedût s diváky kolegové a také moji nej-
bliÏ‰í, ktefií patfií ke kritikÛm nejvûrnûj-
‰ím a vÏdycky mi moc pomáhají.
Jak ãasto jezdíte do domovského
Prostûjova?
SnaÏím se co nejvíc. Mám v Prostû-
jovû rodiãe a taky moji milou paní
uãitelku zpûvu Pavlínu Pfiikrylovou,
která mi pofiád dává hodiny, a já je
ráda absolvuji. I kdyÏ je pravda, Ïe
teì jsem kvÛli práci mûla od v˘uky
i ãtrnáctidenní pfiestávku. Na‰tûstí
je to z Brna kousek. A je pravda, Ïe
kus rodiny se pfiestûhoval sem. 
V Brnû uÏ totiÏ bydlí i moje sestra.
Vlastnû tak mám domov tam i tady.
KdyÏ jedu z Brna na Hanou, jedu
domÛ, a kdyÏ vyráÏím z Hané do
Brna, stejnû tak. Prostû mám obû ta
mûsta pod kÛÏí.
Nedávno jste se za divadlo doslova
provdala. Po sÀatku s taneãníkem uÏ
tedy musíte Ïít prací vlastnû doma i na
jevi‰ti…
Tak hrozné to zase není. S Micha-
lem se samozfiejmû o na‰í práci
dost ãasto bavíme, ale kdyÏ 
pfiijde na vûc, tak pfied tím
dokáÏeme i „utéct“. Jsme
oba, jak se fiíká, papuãoví,
takÏe pokud se naskytne
celkem vzácn˘ okamÏik 
a potkáme se spolu doma
na del‰í ãas, coÏ zase ne-
b˘vá pfiíli‰ ãasto, navle-
ãeme se do ÏupanÛ a pu-
stíme si nûjak˘ pûkn˘ film.
Anebo – coÏ je je‰tû vzác-
nûj‰í – udûláme si spoleãn˘
v˘let mimo Brno. Do Os-
travy na náv‰tûvu jeho rodiãÛ,
nebo do uÏ zmínûného Prostû-

jova. A tam se samozfiejmû zase ãasto bavíme
– v‰ak víte o ãem. No pfiece o divadle!
Dûkuji za rozhovor a pfieji mnoho ‰tûstí 
v premiérové roli. 

Text: Miroslav Homola,
foto: jef Kratochvil

5
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hrajeme na činoherní scéně8., 23. a 24.  Března  2014

Mark Haddon       Simon Stephens

reÏie Mikolá‰ Tyc
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Rozhovor s prezidentem Herecké asociace –
Jifiím Hromadou

Jaké byly tvoje zaãátky pfii nástupu do
funkce?
MÛj první dojem o Herecké asociaci byl, Ïe
je nesmírnû dÛleÏitá, a to z právního i sociál-
ního hlediska – svou pomocí hercÛm v nouzi
nebo napfi. bezplatnou právní poradnou, bez-
úroãn˘mi pÛjãkami ãi pomocí v nenadál˘ch
Ïivotních situacích. Mûl jsem ale takov˘
dojem, Ïe Herecká asociace byla dfiíve tak
trochu elitní klub. A lidé v regionech mûli
spí‰e pocit, Ïe je to taková „praÏská záleÏi-
tost“.
TakÏe první cíl, kter˘ jsem si stanovil, byl
objet v‰echna oblastní divadla. Bûhem jed-

noho roku se mi podafiilo hovofiit se soubory,
s fiediteli, s umûleck˘mi ‰éfy a nûkdy i se zfii-
zovateli. Tam jsem zjistil, jak poctivé a kva-
litní divadlo se odehrává po celé republice,
jak velk˘ smysl má divadelní síÈ v regionech
a jak zajímaví a kvalitní jsou zde herci 
a hereãky. A vût‰inou se ani nerozptylují pfii-
vydûláváním si v televizi, rozhlasu, filmu a da-
bingu, takÏe ta jejich láska k divadlu je
skuteãná,  coÏ je opravdu vidût. Jak na jevi‰ti,
tak v hledi‰ti. Náv‰tûvnost je velmi vysoká 
a místní ty svoje herce zboÏÀují. KdyÏ se 
k tomu pfiidá to, Ïe prÛmûrn˘ plat herce na
oblasti, ov‰em dohromady s Prahou, je 20
tisíc korun – tak klobouk dolÛ! 
Myslí‰, Ïe se vliv Herecké asociace zv˘‰il? 
A jak˘ vliv na to mají Ceny Thálie?
Rozhodnû posílila i prestiÏ Herecké asociace
a obrácenû i prestiÏ regionálních divadel,
ãímÏ nechci fiíct, Ïe bychom nûjak zapomínali
na Prahu. Jen je to tak, Ïe praÏ‰tí umûlci mají
více moÏností si vedle svého angaÏmá pfiivy-
dûlat a prosazovat se v médiích.
V souvislosti s Cenami Thálie jsem sly‰el, Ïe
b˘vali oceÀováni pfiedev‰ím praÏ‰tí umûlci –

čert tě vem

jiří hromada
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coÏ nebyla tak úplnû pravda. Ale je fakt, Ïe
se situace v˘raznû zmûnila po na‰ich cestách
po celé republice a také díky na‰í práci v po-
rotách, které objíÏdí v‰echny premiéry rÛz-
n˘ch ÏánrÛ a mÛÏou tak ocenit v‰echny
v˘borné v˘kony.
Herecká asociace má ve svém statutu, Ïe je
to profesní a odborová organizace. To zna-
mená, Ïe v naprostém kontextu s hereckou
tradicí divadla v ãesk˘ch zemích usilujeme 
o udrÏení tradice hereckého fiemesla, herecké
profese a divadelní sítû na té úrovni, na kte-
rou jsou diváci zvyklí.
K tomu vyuÏíváme i Cen Thálie, které jsou
celoroãní záleÏitostí a na konci vyústí v diva-
delní svátek – svátek hercÛ. Abychom ji zpro-
pagovali do divadel a zpûtnû i ta divadla 
v Thálii. TakÏe skoro v‰echna divadla mají
stojany s Cenami Thálie, kde si mohou diváci

vzít lístky, na které mohou hlasovat, a porota
k jejich hlasování pfiihlíÏí. KdyÏ to ãlovûk pak
sly‰í, kolik je tûch nádhern˘ch hereck˘ch v˘-
konÛ, je mu aÏ líto, Ïe tuhle cenu za hereck˘
v˘kon dostane za sezónu jen jedna Ïena 
a jeden muÏ. A tak jsme je‰tû pfiidali jednu
cenu – takzvanou Malou Thálii, kdy objíÏ-
díme vyhlá‰ení vítûzÛ diváck˘ch anket v di-
vadlech a cenu pfiedáme absolutnímu vítûzi.
Rozhoduje se o ní právû na základû hlasování
divákÛ. A díky aktivitû mlad˘ch lidí vznikla
je‰tû Studentská Thálie pro stfiední umûlecké
‰koly. Tûsnû pfied Thálií v Národním divadle
mají pfiehlídku, kde samozfiejmû také dosta-
nou Cenu prezidenta HA za herecké v˘kony
festivalu. A v‰echno dohromady to je, mys-
lím, smysluplné.
V pfiímém pfienosu se snaÏíme pfiedstavit
v‰echny nominanty ve spotech, které jsou na-

9
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táãeny v jejich divadle, v jejich domácím pro-
stfiedí. SnaÏíme se postihnout zázemí, pfied-
stavit to konkrétní divadlo. V‰ichni fiíkají, aÈ
uÏ je to ‰ir‰í, ãi uÏ‰í nominace, Ïe fieditelé se
pak i tím mohou ohánût v dialogu se zfiizova-
teli a prosazovat zlep‰ení podmínek nebo ob-
hajovat svá divadla, protoÏe Ceny Thálie uÏ
mají ohlas a respekt.
Pfiijde mi velmi smutné, Ïe ãtvrtstoletí po re-
voluci je‰tû stále musíme obhajovat di-
vadla…
Má to jeden velmi zásadní moment, a to je
velmi zajímavé, to bych rád fiekl – kultura je
u nás ve v‰em na posledním místû, absentuje
v politice, v podnikání, v mezilidsk˘ch vzta-
zích – místo aby byla na prvním místû, aby
v‰echno ostatní mohlo fungovat. A z tohoto
hlediska se dívají na Ïivou kulturu v‰ichni ti
konzumenti a pfiedev‰ím tuneláfii, ktefií státní
rozpoãet vidí jako dobrou pfiíleÏitost zajistit
si stáfií, a ne to, k ãemu má slouÏit. A panuje 
(i mezi vefiejností) naprosto zkreslená pfied-
stava, Ïe herci jsou milionáfii, a názor, Ïe by
mûli jít nûkam makat. Málokdo ví, jak je
tohle povolání nároãné.
Jak˘ je tvÛj vztah k brnûnsk˘m divadlÛm?
PovaÏuji svoji funkci za funkci pro celou he-
reckou rodinu u nás 
v âechách, na Moravû,
ve Slezsku a Brno má
pro mû nezastupitel-
nou tradici. Vel mi jsem
ji vnímal a jezdil jsem
tam i v období, kdyÏ se
fie‰ila problematika Ná -
rodního divadla, aÈ uÏ
skrze fieditele, nebo
umûleckého ‰éfa. A pro-
toÏe v Národním di-
vadle v Br nû máme
velmi sil nou základnu
Herecké asociace, tak
jsem byl velmi dobfie
informován a snaÏili
jsme se tomu pomoct.
A já doufám, Ïe s no-
v˘m ‰éfem se to di-
vadlo znovu nadechne
a bude pokraãovat ve
své úÏasné tradici…

Samozfiejmû, vedle Národního divadla je 
i Standa Mo‰a se sv˘m impériem, to nefiíkám
v nûjakém negativním smyslu, ba naopak –
protoÏe fieditel Mûstského divadla Brno je
nyní zároveÀ prezidentem Asociace profe -
sionálních divadel. To je organizace, která
sdruÏuje vesmûs regionální fieditele, ti mû
také zvou na své valné hromady, kam rád jez-
dím. Je to velmi v˘znamná záleÏitost, protoÏe
já si tam s nimi na jednom místû mohu bûhem
jednoho dne popovídat, sdûlit, co se dûje, 
a rychle fie‰it aktuální vûci. I v tomhle kon-
textu je ta na‰e pÛsobnost velmi dÛleÏitá,
protoÏe fieditelé a herci jsou na jedné lodi.
¤editel mÛÏe b˘t z hodiny na hodinu odvolán
a herci mohou b˘t najednou vydáni napospas
komukoliv jinému. A já se vÏdycky snaÏím
najít spoleãnou cestu fie‰ení problému. Pro
mû je fieditel ten, kter˘ musí roztáhnout
ochranná kfiídla nad sv˘mi herci, a ti vÛbec
nesmí pocítit, Ïe na nû dopadají nûjaké ka-
meny, nenávist ãi zvÛle, a musí se vûnovat jen
té své umûlecké práci, roli a dané inscenaci,
pak je to na tom jevi‰ti vidût.
A to je, myslím, ideální stav. 

Text: Mirka Souãková, 
foto: jef Kratochvil
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Základ úspûchu je kvalitní studium. Andrea
Bfiezinová pro‰la studijním programem
Gymnázia Pavla KfiíÏkovského. Jak jste,
Andreo, spokojená s tímto obdobím?

Dodnes si pamatuji svÛj první ‰kolní den a za-
ãátek svého osmiletého studia na Gymnáziu
Pavla KfiíÏkovského s umûleckou profilací
v Komínû. Vzpomínám si na tu nádhernou
budovu pfiímo za kostelem, na první sezná-
mení s budoucími pedagogy i na pohledy
sv˘ch budoucích spoluÏákÛ a kamarádÛ,
z nichÏ vût‰ina byla stejnû nervózních jako já.
Gymnázium P. KfiíÏkovského splÀuje poÏa-
davky klasického humanitního gymnázia, ale
zároveÀ se snaÏí sv˘m studentÛm nabídnout
pfiedmûty s umûleck˘m zamûfiením. 

Pamatuji si pfiedev‰ím na úÏasnou atmosféru,
kterou vytváfiel zejména kolektiv pedagogÛ 
a studentÛ. Myslím, Ïe to, co je v‰echny na-

vzájem spojovalo, byl právû ten
spoleãn˘ „zájem o umûní“. Studenti
spolu ve ‰kole ãasto tráví vût‰inu
svého volného ãasu, protoÏe v˘uka
se vzhledem k ãasové nároãnosti
protahuje do pozdních odpoledních
hodin. Studenti se tak vzájemnû
podporují, motivují, nav‰tûvují své
hudební koncerty, v˘stavy nebo di-
vadelní pfiedstavení. Podle mû je
také velkou v˘hodou, Ïe na tomto
gymnáziu je pouze jedna tfiída od
kaÏdého roãníku. Tento pomûrnû
mal˘ poãet studentÛ umoÏÀuje pe-
dagogÛm individuální pfiístup ke
kaÏdému roãníku a jednotlivci. 

Studium na této ‰kole samozfiejmû
nemÛÏe zaruãit uplatnûní a budoucí
úspûch v umûleckém oboru, ale ur-
ãitû studentÛm otevírá urãitou cestu
a moÏnosti a zároveÀ nabízí kvalitní
v‰eobecné vzdûlání. Já sama jsem
na tomto gymnáziu zpûv nestudo-
vala, jelikoÏ tenkrát bylo moÏné stu-
dovat pouze zpûv klasick˘ – operní
a já se chtûla zamûfiit na více stylÛ.
Studovala jsem nûkolik let hru na

pfiíãnou flétnu a klavír. Potkala jsem úÏasné
pedagogy a získala hudební vzdûlání, z kte-
rého tûÏím ve svém profesionálním Ïivotû do-
dnes. 

Shodou náhod jsme mûli s mojí tfiídou pfied
pár t˘dny men‰í tfiídní sraz. Bylo opravdu
skvûlé je po del‰í dobû opût vidût a zavzpo-
mínat na spoleãné záÏitky – a Ïe jich za tûch
osm let opravdu bylo! Z dob sv˘ch studií na
Gymnáziu Pavla KfiíÏkovského si odná‰ím
nádherné vzpomínky, a to pfiedev‰ím na ná‰
roãník. Zcela urãitû to byla jedna z nejkrás-
nûj‰ích etap v mém Ïivotû. 
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Gymnázium v Brně 
vychová umělce se znalostmi 

Billa Gatese
Brnûnské Gymnázium Pavla KfiíÏkovského
s umûleckou profilací oslavilo v tomto roce
jiÏ 20 let svého pÛsobení v oblasti vzdûlávání.
Za tu dobu vychovalo fiadu skvûl˘ch stu-
dentÛ, ktefií nastartovali svoji umûleckou ka-
riéru nebo pokraãovali ve studiu na vysok˘ch
‰kolách. 
Umûlecky nadané ãi jen humanitnû zamû-
fiené dûti ve vûku 11 aÏ 19 let ale musí zvládat
nároky na plnohodnotné v‰eobecné stfiedo -
‰kolské vzdûlání, coÏ zahrnuje i mezi stu-
denty ne pfiíli‰ oblíbenou matematiku. 
O netradiãní fie‰ení tohoto fenoménu se gym-
názium pokou‰í mimo jiné zapojením dûtí do
ve svûtû respektované Khan Academy, kte-
rou svou podporou nejvíce proslavil snad nej-
známûj‰í, pÛvodnû softwarov˘ architekt, Bill
Gates.
„Pfiipravujeme studenty nejenom na dráhu
umûlcÛ, ale na‰i absolventi úspû‰nû zvládají
studium na v‰ech typech vysok˘ch ‰kol, hu-
manitních i technick˘ch,“ fiíká Franti‰ek Po-
spí‰il, fieditel Gymnázia P. KfiíÏkovského
s umûleckou profilací v Brnû. „Aby studenti

lépe zvládli v‰eobecné vzdûlání v celé ‰ífii 
a zv˘‰ila se jim ‰ance na pfiijetí studia i na za-
hraniãních universitách, rozhodli jsme se letos
vyzkou‰et nové formy vzdûlávání, které po-
uÏívají i dûti Billa Gatese,“ dodává Pospí‰il. 
Lekce jsou urãeny nejenom studentÛm, ale 
i jejich rodiãÛm, ktefií mohou i ve v˘uce spo-
lupracovat, a eventuelní douãování tak mÛÏe
b˘t mnohem snaz‰í, neÏ tomu bylo doposud.
KaÏd˘, kdo má zájem naslouchat „hlasu uãi-
tele“ a nauãit se nûco nového nebo prohlou-
bit dosavadní znalost, toho mÛÏe vyuÏít 
i u nás v âeské republice. Aktuálnû je k dis-
pozici na internetu napfiíklad také kolem de-
vadesáti ãesky namluven˘ch lekcí z ma -
tematiky a více neÏ 1500 má titulky. Tuto
akti vitu zdarma zaji‰Èuje sdruÏení Khanova
‰kola, která pofiádá i „pfiekladatelské mara-
tony“ v Praze a letos 2. listopadu poprvé na
Moravû v Olomouci. Oprá‰it znalosti ãi otes-
tovat se mÛÏete i ve fyzice, informatice, eko-
nomii, biologii ãi v dûjinách umûní. V˘uka se
odehrává vût‰inou na virtuální ‰kolní tabuli 
a videolekce zpravidla nepfiesahují deset
minut. Zapojit se mohou nejenom rodiãe 
a dûti, ale také uãitelé, ktefií takto mohou za-
loÏit virtuální tfiídu a sledovat pokroky sv˘ch
studentÛ, coÏ je i pfiípad brnûnské ‰koly. 
Kromû fie‰ení matematick˘ch rovnic se dûti
nauãí mezi sebou spolupracovat a kouãovat
se navzájem. Paradoxnû tak virtuální poãíta-
ãová technika zvy‰uje faktickou interakci dûtí
a nauãí je to nejdÛleÏitûj‰í – naslouchat, mlu-
vit, pfiem˘‰let, pfiedná‰et, pomáhat a spolu-
pracovat mezi sebou. „To je ale moÏné jen
tehdy, pokud se toho ujmou kvalitní uãitelé,
které brnûnské gymnázium rozhodnû má,“
upfiesÀuje Petr ·imãák, rodiã a otec Petra
·imãáka mlad‰ího, kterého si na gymnáziu do
hlavní role vybral ve svém debutovém reÏi-
sérském snímku Jifií Mádl. 
Brnûnské gymnázium je v na‰em státû uni-
kátní nejen sv˘m zamûfiením ãi sv˘mi vzdûlá-
vacími metodami, ale drÏí prim i v oblasti
investic. V loÀském roce ‰kola vydala emisi
dluhopisÛ, jejíÏ v˘nos spoleãnû s dal‰ími pro-
stfiedky od soukrom˘ch investorÛ pouÏila na
nákup budovy, ve které sídlí. 
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Vít Závodsk˘ bez jízlivé ironie a sebestfiedné
prezentace

Pamatujete si na svoji první recenzi? O ãem
byla a jak byste se na tuto juvenilii díval
dnes?
První podobné pokusy vznikly na vyÏádání
studentského nástûnného ãasopisu filozo-
fické fakulty Proud a t˘kaly se zejména 
mládeÏnického Divadla Julia Fuãíka na V˘-
stavi‰ti. Dnes by v odstupu doby moÏná stály
za zmínku ãlánky do ti‰tûn˘ch celouniverzit-
ních ãasopisÛ typu tehdej‰ího „U“ – napfi. po-
hledy na inscenace nastupujícího období
epického divadla v ãinohfie SD Brno, pÛso-
bící tehdy na Lidické (BüchnerÛv Vojcek,
Dykovo Zmoudfiení dona Quijota, hry Lud-
víka Kundery Totální kuropûní i Korzár), 
a je‰tû více ob‰írná, snad i dokumentaãnû za-
jímavá interview s pfiedstaviteli této linie Mi-
lo‰em Hyn‰tem, EvÏenem Sokolovsk˘m,
Bofiivojem Srbou nebo Aloisem Hajdou.
Pokud jde o základní tón tûchto materiálÛ – 
i pfii generaãním pohledu je myslím Ïádn˘
„rozhnûvan˘ mlad˘ muÏ“ nepáchal.       
Která scéna v Brnû vám konvenuje nejvíce? 
Po pfiíkladu na‰ich politikÛ odpovím diplo-
maticky. SnaÏím se v na‰em mûstû (a podle
moÏností i jinde) sledovat rozliãné divadelní
aktivity vãetnû nastudování amatérsk˘ch.
Jako kritick˘„kibic“ chci ke v‰em jevi‰tním
poãinÛm, tradiãním i experimentálním, v sou-
borech divadel „kamenn˘ch“ i v tûch klubo-
v˘ch „alternativních“, pfiistupovat ne pfied -
pojatû, s tacitovskou zásadou „sine ira et stu-
dio“. Pokou‰ím se vnímat a zaznamenávat
osobitost kaÏdé této ãinnosti, a to s ohledem
na její v˘voj v ‰ir‰ím spoleãenském a kultur-
ním kontextu, bez jízlivé ironie a sebestfiedné
prezentace. Ale to vlastnû jsou (nebo by ales-
poÀ mûly b˘t) samozfiejmosti.    
Pfii pfiedstavení si neustále nûco poznamená-
váte…
Patfiím ke generaci pfiivyklé je‰tû papírové fi-
xaci v‰eho potfiebného, nemající tenkrát 
k dispozici videonahrávky, mobily, note-
booky, tablety a jiné souãasné vymoÏenosti.
K pobavení pfiípadn˘ch posmûváãkÛ se
klidnû pfiiznám, Ïe zprvu jsem psával novi-
nové pfiíspûvky dokonce ruãnû, opravené

pfiepsal na psacím stroji a s pfiipojenou fotkou
je odná‰el do brnûnsk˘ch redakcí nebo na ná-
draÏní po‰tu. U tohoto „diluviálního“ zpÛ-
sobu jsem uÏ ãásteãnû zÛstal: mám svÛj
osvûdãen˘ bloãkov˘ systém jakési „externí
pamûti“, coÏ mi dovoluje s pomocí podrobné
deskripce rekonstruovat diváck˘ vjem i s vel-
k˘m ãasov˘m odstupem. Také jakoÏto ãtenáfi
i spolupracovník médií dávám pfiednost tûm
ti‰tûn˘m a rádoby vtipné internetové pole-
miky a v˘levy nûkter˘ch exhibujících blog-
gerÛ jdou tedy víceménû mimo mne. 
Co podle vás souãasnému brnûnskému diva-
delnictví chybí?  
ZáleÏí na tom, kterou instituci, soubor nebo
skupinu máme na zfieteli – brnûnská Thálie

zBlízka

vít závodskÝ
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je na‰tûstí dostateãnû diferencovaná a kaÏd˘
v‰ímav˘ divák si mÛÏe z její nabídky vybrat
podle svého vkusu. MoÏná by staãilo obecnû
fiíci „koncepãnost, kultivované a talentované
osobnosti s pfiitaÏlivou vizí, vzájemná ansám-
blová kooperace a koordinace po pfiíkladu
Ostravy, dostateãná grantová podpora neofi-
ciálních aktivit, prostor pro nebulvární kritic-
kou reflexi v˘sledn˘ch artefaktÛ“, nebo tfieba
jen „dostatek financí“. Asi by nebylo vhodné
v nûkolika vûtách nahodit to, co by mûlo b˘t
v˘stupem zasvûcené a dÛkladné t˘mové ana-
l˘zy.   
Narodil jste se v Tfiebíãi. Vracíte se do rod-
ného mûsta? 
Do Tfiebíãe jsem se kaÏdoroãnû vracel 
o v‰ech prázdninách je‰tû jako vysoko‰kolák.
Nyní tam zajíÏdím alespoÀ k rodinnému
hrobu a procházce mûstem – zejména b˘va-
lou Ïidovskou ãtvrtí, prohlá‰enou památkou
UNESCO, bazilikou sv. Prokopa a rekonstruo -
van˘m zámkem, kter˘ je národní kulturní 
památkou. Z pracovního hlediska b˘vala 
vítan˘m dÛvodem k tamnímu nûkolikaden-
nímu pobytu úãast na kvûtnov˘ch národních
kolech amatérské soutûÏe ãinoherního a hu-
debního divadla, tedy postupové pfiehlídky
pro celostátní JiráskÛv Hronov.
Jste synem slavného teatrologa. Proã jste se
nevydal v jeho akademick˘ch i oborov˘ch
‰lépûjích?   
Odpovûì na tuto otázku si asi vyÏádá ponû-
kud více ãasu. I v liberálnûj‰ích ‰edesát˘ch le-
tech podléhali absolventi vysok˘ch ‰kol pfii
svém prvním zamûstnaneckém zafiazení tzv.
umístûnkovému systému. Bûhem mého roã-
ního vojanãení v Bratislavû, odkud jsem mûl
moÏnost referovat o tamních premiérách do
ãeského tisku, a tak blíÏe osobnû poznat napfi.
‰éfa ãinohry SND Ladislava Chudíka, mi 
v Brnû kádrováci zhatili jiÏ podepsanou pra-
covní smlouvu se zdej‰í konzervatofií. TakÏe
jsem se na pÛlúvazkov˘ zástup náhle ocitl na
tehdej‰í Stfiední knihovnické ‰kole. ·kola
stfiídala nejen název, typy a obory maturit-
ního, nástavbového ãi dálkového studia, ale
ãasto mûnila nucenû také pÛsobi‰tû. Se‰la se
tu v‰ak slibná kantorská sestava (pfiipomenu
alespoÀ Vûru Hofmanovou alias spisovatelku
Kvûtu Legátovou) a nadûjní studenti, napfi.

pozdûj‰í ‰éf praÏského âinoherního klubu
Jifií Danûk, reÏisér Jan Antonín Pitínsk˘,
známí novináfii, kulturní ãinitelé atd. Indi-
skrétnû prozradím, Ïe jsem byl napfi. tfiídním
zpûvaãky Hany Ulrychové i pracovnice ko-
merãního oddûlení MdB Aleny Ulrychové.
Na „volnomy‰lenkáfisky“ zamûfien˘ ústav ov -
‰em tvrdû dopadla ruka husákovsk˘ch nor-
malizátorÛ. Coby politicky persona non grata
jsem byl za trest pfieloÏen na uãili‰tû a pfii dal-
‰ích rafinovan˘ch perzekuãních krocích ztra-
til vût‰inu publikaãních i jin˘ch profesních
‰ancí v kulturní sféfie. Psával jsem pod neprÛ-
hledn˘mi ‰iframi i Ïensk˘mi pseudonymy.
Polistopadov˘ oficiální rehabilitaãní „glejt“
uÏ nejlep‰í aktivní léta nevrátil. Trvalej‰í ex-
terní pÛsobení na DIFA JAMU poãátkem
devadesát˘ch let omezilo váÏné zhor‰ení
zdraví a rozvrhové kolize s m˘m hlavním pra-
covi‰tûm. Nicménû dlouholetého pÛsobení na
„knihárnû“, oznaãované tehdy jako „malá fi-
lozofická“, nelituji: v mnoha institucích stále
potkávám své absolventy v prestiÏních posta-
veních a kupodivu nevzpomínají ve zlém. 
Jak jste bûhem ãtyfiicetileté pedagogické
praxe uplatnil svÛj setrval˘ zájem o di-
vadlo?
Nejãastûji jsem uãil ãeskou nebo svûtovou li-
teraturu a vedle v˘uky mûl mj. na starosti
také ve‰kerou zájmovou umûleckou ãinnost,
pfiedev‰ím recitaãní i autorské soutûÏe, kde
fiada studentÛ v krajském i celostátním mû-
fiítku vynikla. Jako „hobby“ jsem dvû deseti-
letí vedl divadelní debatní krouÏek. S vy -
branou skupinou zanícen˘ch fandÛ Thálie
jsme kromû Divadla Husa na provázku cho-
dili zejména právû do MdB na generální
zkou‰ky i pfiedstavení a spoleãnû je rozebí-
rali, pofiádali rozliãná vystoupení pfiímo ve
‰kolní tûlocviãnû (sérii pfiedpremiér sv˘ch
„one man shows“ tam uskuteãnil kupfi. Miro-
slav âástek), absolvovali mnoho mil˘ch se-
tkání s brnûnsk˘mi reÏiséry, dramaturgy,
herci (také s Jarmilou Kurandovou nebo
Vlastou Fialovou) a dal‰ími jevi‰tními osob-
nostmi, nav‰tûvovali ateliéry scénografÛ, zor-
ganizovali exkurze do zákulisí vût‰iny
brnûnsk˘ch divadel, participovali na uzavfie-
n˘ch filmov˘ch projekcích FF a ãas od ãasu
se dokonce vypravili i mimo Brno. VÏdy po-
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ãátkem ‰kolního roku jsme se tû‰ili na tra-
diãní pfiátelskou besedu s tehdej‰ím pfiedním
mr‰tíkovsk˘m hercem Stanislavem Zindul-
kou. Po zfiízení Vy‰‰í odborné ‰koly se ob-
dobná aktivita ve stejnû mnohostranném
zábûru pfienesla do v˘bûrového pfiedmûtu Di-
vadlo a drama s pfiíslu‰n˘mi semináfii, odkud
nejeden posluchaã poté pfie‰el na teatrologii
FF MU nebo na DIFA JAMU.     
Jak byste zprostfiedkoval dne‰ní mladé gene-
raci teatrologick˘ pfiínos Artura Závod-
ského? 
Zde bych radûji odkázal na dvû dostupné br-
nûnské publikace – z akademicky odborného
hlediska na svazek Na kfiiÏovatce umûní
(UJEP 1973) k poctû jeho ‰edesátin a z po-
hledu memoárového na sborník ke 100. v˘-
roãí narození Jubilejní benefice pro Artura
Závodského (MU 2012).   
Vychutnáváte si jako penzista divadlo více?
Ode‰el jsem do penze nûkolik let po vûkem
dané lhÛtû, protoÏe se pomûry v zamûstnání
vinou tzv. optimalizace ‰kolství zmûnily 
natolik, Ïe samostatná „knihárna“ de facto 
fúzováním zanikla. ProÏívám pocity tûch dÛ-
chodcÛ, ktefií „nestíhají“. Mohu se sice ko-
neãnû dostavit tfieba na dopolední tiskovky,
ale hodnû mû limitují nevítané pacientské po-
vinnosti a zdravotní omezení. Ani na filokar-
tistick˘ koníãek mnoho pfiíleÏitostí nezb˘vá.
Vedeme rozhovor pro ãasopis Mûstského di-
vadla Brno zvan˘ Dokofián. PfiibliÏte, pro-
sím, co se vám na této brnûnské scénû líbí 
a v ãem vidíte její rezervy.
Práci „Mr‰tíkovcÛ“ soustavnûji sleduji více-
ménû od poãátku ‰edesát˘ch let, tedy je‰tû 
z éry Divadla U Jakuba. Patfiilo mezi ty scény,
kde jsem mûl u fieditele Milana Páska i bi-
lanãní sezónní hodnocení pfied souborem.
Jeho nezpochybnitelné pfiednosti za dlou -
holetého úspû‰ného vedení ostfiíleného
„prin cipála“ a reÏiséra Stanislava Mo‰i rád
pravidelnû vyzdvihuji v kategorii Divadlo
roku v odpovûdích do celostátní v˘roãní od-
borné ankety revue Svût a divadlo pro Ceny
Alfréda Radoka. Jde o fakta obecnû známá:
dobré kum‰t˘fiské i ekonomické v˘sledky
stmeleného tfiíansámblového celku na nûko-
lika „frontách“ (vãetnû soustavné tvÛrãí spo-
lupráce se zahraniãím a evropsk˘ch hos to-

vání); ‰ífie repertoárové nabídky v kvalitní je-
vi‰tní realizaci; cílevûdomá koncepãnost a ne-
bûÏné kolektivní úsilí o maximální profe -
sionalitu v‰ech jevi‰tních sloÏek; zaslouÏené
renomé ambiciózní „líhnû“ muzikálov˘ch no-
vinek a interpretaãních talentÛ u nás; ãerven-
cové vykroãení do pÛvabného Biskupského
dvora etc. Nejen teatrologové pak oceÀují su-
perobsaÏné tisky ke kaÏdé inscenaci nebo 
systematické, jiÏ osmnáctileté nepfietrÏité vy-
dávání dokumentárnû cenn˘ch reprezentativ-
ních roãenek. Jmenovan˘ noblesní direktor
Pásek by patrnû mûl proti termínu „rezervy“
coby synonymu pro „nedostateãnosti“ ná-
mitky, ale budiÏ. Z repertoáru MdB se jaksi
vytrácí klasická opereta a také je mi líto, Ïe
MdB v posledních letech rezignovalo na ob-
líbené ãervnové pfiehlídky jevi‰tních hudeb-
ních múz ve prospûch jejich „rozpu‰tûní“ 
v oprávnûnû kritizovaném mûstském pro-
jektu Divadelní svût Brno.  
Jako v  á‰ dlouholet˘ kolega jsem obãas 
s kritick˘m hodnocením u divadelníkÛ i na-
razil. Kacefioval vás nûkdy nûkdo z lidí, 
o nichÏ jste psal, za va‰e texty?
KaÏd˘, kdo jde se svou kÛÏí na trh, musí po-
ãítat i s takovouto „zpûtnou vazbou“. Jako
recenzent sporn˘ch nastudování se ov‰em
vÏdy nejprve snaÏím hledat chybu ve vlastní
apercepci, nav‰tívit pfiedstavení vícekrát.
Dosud mû nikdo nevyzval na souboj ani ne-
se‰vihal proutkem; s v˘hruÏn˘mi SMS vzkazy
by rovnûÏ neuspûl. Konfliktní situace s v˘-
konn˘mi umûlci b˘vají ojedinûlé. Kdysi mû
jeden brnûnsk˘ herec zdvofiile, leã katego-
ricky (tu‰ím i písemnû) poÏádal, aÈ uÏ se 
o jeho kreacích nikdy v tisku nevyjadfiuji;
ãasem v‰ak od tohoto názoru nenápadnû
upustil. Ru‰nûj‰í situaci jsem zaÏil na jisté re-
gionální pfiehlídce amatérÛ, kde zhrzen˘ ve-
doucí souboru, jemuÏ jsem pfii oficiálním
závûru pfiedával ocenûní, v cholerickém
amoku diplom demonstrativnû roztrhal. 
Jaká máte – kromû nezbytného zdraví –
skrytá pfiání a tuÏby?
To základní jste uÏ v otázce vystihl sám – 
a tajná pfiání by mûla takov˘mi zÛstat. 

Text: Lubo‰ Mareãek

15
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kvítek z horrroru
hororová muzikálová komedie

dvojitá rezervace
situační komedie o přeplněné ložnici

18. a 19. března 2014

4. a 5. března 2014

hudební scéna

činoherní scéna

Papežka
původní 
historický muzikál

3. – 7.  března 2014
hudební scéna
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Howard Ashman, Alan Menken:
KVÍTEK Z HORRRORU
Květinářství pana Mushnika je zapadlý krámek, kam
málokdy zavítá zákazník. I proto je jeho majitel nevrlý
a málokdy se usměje na své dva pomocníky – zbrklého
naivu Seymoura a sladkou, životem pronásledovanou
Audrey. Vše se však změní, když Seymour jednoho dne,
právě během zatmění slunce, koupí v jednom exotickém
obchodě zvláštní rostlinu. Rostlinu, kterou ještě nikdy
neviděl, jejíž jméno nenalezl v žádných moudrých kni-
hách, rostlinu, jež zaviní změnu v životech všech pří-
tomných. Seymour ji pojmenuje Audrey 2 na počest
dívky, s níž se denně potkává a kterou platonicky miluje,
která však chodí se sadistickým stomatologem Orinem.
Stačí malá chvilka, kdy se ve výloze květinářství tato
zvláštní rostlina objeví a rázem se dveře obchodu netrh-
nou. Každý kolemjdoucí si chce květinu, která vypadá
trošku jako avokádo a trošku jako masožravka prohléd-
nout. Pokladna se začíná plnit, ale Audrey 2 začíná vad-
nout, dokud Seymour náhodou nepřijde na to, po jaké
vláze jeho kytička touží. Lidská krev! Seymour pro ni
začne shánět potravu, květina roste, celý svět se 
o zvláštní rostlinu zajímá, její majitel se stává slavnou
osobností a snaží se tajit, jakou příšeru vlastně vypěsto-
val.
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová nebo Markéta Sedláčková, Lukáš
Janota nebo Jakub Uličník, Martin Havelka nebo Igor
Ondříček, Zdeněk Bureš nebo Miloslav Čížek, Dušan Vi-
tázek a další.

Donna W. Cross, Dennis Martin:
PAPEžKA 
Podle světového bestselleru americké spisovatelky
Donny W. Cross Papežka napsal mladý německý muzi-
kálový skladatel a textař Dennis Martin muzikál vyprá-
vějící téměř neuvěřitelný příběh – legendu o ženě, která
v polovině devátého století usedla na papežský stolec.
Mladinká Jana je dívkou, která se zcela vymyká svému
okolí i zažitým představám o ženách, jejich možnostech
i poslání. Je výjimečně chytrá a talentovaná. Nejprve se
jí, proti všem tehdejším zvyklostem, dostává i jako dívce
legálního vzdělání. Následně pak může v převleku za
svého nešťastně zabitého bratra pokračovat v učení. Sa-
mozřejmě že je díky tomu neustále na útěku, a tak její
cesta pokračuje až do Říma, kde se stává nejprve léčite-
lem nebohých, až se nakonec stane lékařem samotného
papeže a následně i jeho nejbližším rádcem. Když papež
násilně umírá, stává se Jana – Jan jeho následníkem. Mi-
lují ho především prostí lidé – chudí a nemocní, kterým
obětuje své osobní štěstí. Přesto však i ona podléhá lásce,

a jak o této legendě vyprávějí dochované středověké ob-
razy, je nakonec prozrazena v okamžiku, kdy porodí dítě. 
V roce 2011 byla Papežka v Německu zvolena Muzikálem
roku, v anketě portálu i-divadlo.cz získala 1. místo v ka-
tegorii Nejoblíbenější inscenace, v divácké anketě Křídla
obsadila 2. místo; představitelce hlavní role Haně Holi-
šové vynesla prestižní Cenu Thálie 2012 a v souvislosti 
s ní byla Hanka vyhlášena nejpopulárnější herečkou 
v obou zmíněných anketách, odborná porota časopisu
Instinkt ji dokonce zvolila za nejvýznamnější muzikálo-
vou osobnost České republiky! 
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Hana Holišová nebo Svetlana Janotová, Petr Gaz-
dík nebo Robert Jícha, Aleš Slanina, Igor Ondříček, Sta-
nislav Slovák, Ivana Vaňková, Ladislav Kolář, Milan
Němec nebo Lukáš Vlček a další.

Ray Cooney, John Chapman:
DVOJITÁ REZERVACE 
Philip Markham je úspěšný nakladatel dětské literatury,
který má však v poslední době dost starostí. Jeho man-
želka mu dává stále důrazněji najevo, že ji nebaví man-
žel, který za romantický večer považuje společné
pročítání korektur Medvídka Pú. Nadto jejich byt zaři-
zuje módní a extravagantní architekt Alistair Spenlow,
jehož výstřelky Philipovu konzervativnímu vkusu příliš
nelahodí. A ještě navíc jeho kolega, úspěšný svůdce žen
Henry Lodge si chce půjčit právě onen byt během účasti
Markhamových na jisté slavnostní večeři – a samo-
zřejmě pro nic jiného než nemanželské zálety. Philip mu
byt nakonec půjčí, netuší ovšem, že k veselému dosta-
veníčku jej slíbila dát k dispozici i jeho žena Joanna – 
a to nikomu jinému než Henryho ženě Lindě. A aby toho
nebylo dost, během nepřítomnosti Markhamových si na
byt brousí zuby i architekt Spenlow, aby v něm konečně
svedl Markhamovic služku Sylvii. Tři páry a dvojí nevěra
v jediném apartmá – už tím je na pořádnou frašku za-
děláno…
Režie: Stanislav Slovák
Hrají: Viktor Skála, Markéta Sedláčková, Petr Štěpán,
Hana Kováříková, Andrea Březinová nebo Marta Matě-
jová, Alan Novotný, Rastislav Gajdoš, Irena Konvalinová
nebo Erika Kubálková a Svetlana Janotová. 

Anton Pavlovič Čechov:
STRÝČEK VÁŇA
Děj se odehrává na zapadlém venkovském statku, kam
přijíždí penzionovaný profesor Serebrjakov se svou mla-
dou a krásnou ženou Jelenou. Na statku hospodaří bratr
profesorovy první ženy Vojnickij – strýček Váňa, a Soňa,
Serebrjakova dcera z prvního manželství. Návštěva ho-
norace z města obrátí zaběhnutý chod hospodářství na-
ruby. Snídá se v poledne, obědvá večer. Ženy pijí, zpívají
a pláčou nad promarněnými možnostmi. Muži pijí, zpí-
vají a pláčou nad promarněnými možnostmi ještě o po-

hrajeme
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ProGram Březen

činoherní scéna hudební scéna

st 19.00

Flashdance

1.3. Škola základ životaso 18.00

2.3. Škola základ životane 18.00

4.3. dvojitá rezervaceút 19.00 A2

5.3. dvojitá rezervacest 19.00 A3

6.3. jezinky a bezinkyčt 18.00 P18

7.3. jezinky a bezinkypá 18.00 PP1 

8.3. Podivný případ se psemso 19.00 AB6

14.3. sliby chybypá 14.00

14.3. sliby chybypá 19.00 E5

15.3. sliby chybyso 19.00 P 

16.3. sliby chybyne 19.00

17.3. jakub a jeho pánpo 18.00 PPP

18.3. jakub a jeho pánút 18.00

19.3. strýček váňast 18.00 SP 

20.3. strýček váňačt 19.00 A4

21.3. strýček váňapá 19.00 C5

22.3. strýček váňaso 19.00 A6

23.3. Podivný případ se psemne 19.00 D

24.3. Podivný případ se psempo 19.00 AB2

25.3. sliby chybyút 19.00 C2

AB3 

C4

A5

A6

E7

26.3. sliby chybyst 11.00 zadáno

26.3. sliby chyby

27.3. sliby chybyčt 19.00

28.3. sliby chybypá 19.00

29.3. sliby chybyso 19.00

30.3. sliby chybyne 19.00

A131.3. sliby chybypo 19.00

4.3. Papežkaút 19.00 R/X2014 

3.3. Papežkapo 19.00 A/M2014

5.3. Papežkast 19.00 Z/T2014

6.3. Papežkačt 18.00

7.3. Papežkapá 19.00

10.3. Flashdancepo 19.00

11.3. Flashdanceút 18.00

12.3. Flashdancest 19.00

13.3. Flashdancečt 19.00 zadáno

14.3. Flashdancepá 19.00

15.3. Flashdanceso 18.00

16.3. Flashdancene 14.00

18.3. kvítek z horrroruút 18.00

19.3. kvítek z horrrorust 19.00

21.3. sněhurka a 7 trpaslíkůpá 18.00

22.3. sněhurka a 7 trpaslíkůso 14.00

22.3. sněhurka a 7 trpaslíkůso 18.00

23.3. sněhurka a 7 trpaslíkůne 14.00
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ProGram duBen

činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA BiSkuPSký DvůR DERniéRA

1.4. sliby chybyút 19.00 AB2

2.4. sliby chybyst 19.00

3.4. sliby chybyčt 19.00 A4

4.4. sliby chybypá 19.00 AB5

5.4. sliby chybyso 19.00 AB6

6.4. sliby chybyne 18.00

7.4. sliby chybypo 19.00 AB1

8.4. sliby chybyút 19.00 A2

13.4. jakub a jeho pánne 18.00

14.4. strýček váňapo 19.00 A1

15.4. strýček váňaút 19.00 AB2

16.4. dvojitá rezervacest 19.00

18.4. sugar! (někdo to rád horké)pá 19.00

19.4. sugar! (někdo to rád horké)so 19.00

20.4. sugar! (někdo to rád horké)ne 18.00

22.4. strýček váňaút 19.00 C2

23.4. Podivný případ se psemst 19.00 AB3

24.4. sliby chybyčt 19.00

25.4. sliby chybypá 19.00 C5

26.4. sliby chybyso 19.00

SP

E2

27.4. sliby chybyne 19.00 D

28.4. sliby chybypo 18.00

29.4. sliby chybyút 19.00

4.4. Benátský kupecpá 19.00 C5/E5

4.4. Benátský kupecpá 14.00

5.4. Benátský kupecso 19.00 P

6.4. Benátský kupecne 19.00 D/E7

7.4. Benátský kupecpo 18.00 SP

8.4. Benátský kupecút 19.00 C2/E2 

9.4. Benátský kupecst 19.00 A3/AB3 

12.4. zorroso 18.00

13.4. zorrone 14.00

13.4. zorrone 19.00

15.4. mladý Frankensteinút 19.00

16.4. mladý Frankensteinst 19.00

17.4. mladý Frankensteinčt 18.00

19.4. sněhurka a 7 trpaslíkůso 14.00

20.4. sněhurka a 7 trpaslíkůne 14.00

22.4. sněhurka a 7 trpaslíkůút 18.00

24.4. Benátský kupecčt 19.00 A4/AB4 

25.4. Benátský kupecpá 19.00 A5/AB5 

26.4. Benátský kupecso 19.00 A6/AB6

29.4. Flashdanceút 19.00

30.4. Flashdancest 19.00

hoSTování

Snûhurka a 7 trpaslíkÛ

Podivn˘ pfiípad 
se psem
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znání více. A úroda zatím hnije. Serebrjakov býval Vá-
ňovým idolem; ve víře v profesorovy schopnosti na něho
Váňa dlouhá léta ochotně dřel a zřekl se vlastních am-
bicí. Teď se však vyjeví, že profesor je jen nadutá vědecká
nula a egoistický parazit. Váňa už nemá proč žít. Miluje
Jelenu, ale Jelena koketuje s doktorem Astrovem, jenže
Astrova miluje Soňa, ale profesí venkovského lékaře
zdrchaný Astrov miluje vodku a touží se zmocnit leda
Jeleny, jenže Jelenu má profesor a profesor by statek,
který mu neříká pane, nejradši prodal, aby zaopatřen
mohl žít všude jinde, jen ne tady. A tak se „rozhněvaný
dobrý muž“ Váňa chopí revolveru, aby... Inu, souboj
vášní, sebeklamů, rozbitých iluzí, nenaplněných nadějí
a neopětovaných lásek: nadmíru působivý nadčasový
obraz způsobu života druhu homo sapiens. Hru plnou
humoru a smutku napsal doktor Čechov před sto dvaceti
roky, ale to čechovovské trápení, trapnosti a směšnosti
nám nejsou vůbec vzdálené.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Zdeněk Junák, Ivana Vaňková, Lenka Janíková
nebo Svetlana Janotová, Miroslava Kolářová, Viktor
Skála, Petr Štěpán, Jan Mazák, Patrik Bořecký, Jaroslav
Záděra a Eva Jelínková.

Mel Brooks, Thomas Meehan:
MLADÝ FRANKENSTEIN
Děj tohoto muzikálu vychází ze stejnojmenného filmu
z poloviny 70. let, který je parodií na klasické hororové
produkce, a nabízí výbornou zábavu. Vždyť potomek sic
slavného, byť proklínaného vědce, mladý Frederick
Frankenstein je děkanem na slavné univerzitě a se svým
nechvalně známým dědečkem nechce být jakkoli spojo-
ván. Je tedy opravdu nemile překvapen, když se dozví,
že po něm zdědil hrad v Transylvánii. Série hororově ko-
mických situací se začíná odehrávat ve chvíli, kdy se Fre-
derick musí kvůli nově nabytému majetku do
Transylvánie vydat. Setkává se tam s tajemným hrbáčem
Igorem, děsivou houslistkou Madam Bletcher i se sna-
živým inspektorem Kempem… Děj se zaplétá zvlášť
poté, co ožije i „děsivé monstrum“, avšak díky parodic-
kému nadhledu autorů vše končí smírem a smíchem. 
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Milan Němec nebo Jakub Zedníček, Karel Škarka
nebo Miroslav Urbánek, Jiří Mach nebo Lukáš Vlček,
Viktória Matušovová nebo Sára Milfajtová, Tereza Mar-
tinková nebo Petra Jungmanová, Jana Musilová nebo
Monika Světnicová a další.

J. Cameron, S. Clark, H. Edmundson, I. Allende: 
ZORRO
Legendární příběh hrdiny „Zorra mstitele“ od chilské
autorky Isabel Allende inspiroval hudební skupinu
Gipsy Kings a jednoho z nejlepších londýnských hudeb-
ních aranžérů Johna Camerona, společně s autorem scé-
náře Stephenem Clarkem, kteří uvedli tento příběh jako

muzikál na West Endu 15. července 2008. Ukázalo se,
že vůbec první divadelní dramatizace tohoto příběhu
souboje dobra a zla, lásky a vášně, navíc dramaticky
prokomponovaná s takovými songy jako například
Bamboleo či Djobi Djoba a mnoha dalšími zcela novými
skladbami v rytmu flamenca, se rázem stala hitem se-
zóny s nominací hned na několik prestižních divadel-
ních cen. Podmanivá hudba, jedinečná choreografická
a akrobatická čísla a emocionálně nabitý romantický
příběh – to vše je muzikál Zorro, který uvedlo MdB
v české premiéře! 
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Lukáš Janota nebo Robert Urban, Viktória Matu-
šovová, Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková, Robert
Jícha nebo Dušan Vitázek, Milan Němec nebo Tomáš
Sagher, Ladislav Kolář nebo František Horáček a další.

William Shakespeare: 
KUPEC BENÁTSKÝ
znepokojivě aktuální klasická komedie
Známá hra velkého alžbětince ze sklonku 16. století
bývá označována za romantickou komedii. Tomu však
odpovídá jen jedna dějová linie – téměř pohádkový pří-
běh Bassaniových námluv a sňatku s belmontskou dě-
dičkou Porcií. Druhou základní zápletkou je příběh
lakotného židovského lichváře Šajloka – ten v sobě nese
zárodek tragédie msty. Nenáviděný a nenávidějící Šajlok
se mstí za to, čeho se mu vrchovatě dostává od křesťan-
ských bližních – za jejich každodenní nenávist, opovr-
žení a vysmívání. Mezi tyto křesťany patří i benátský
kupec Antonio; půjčí si od Šajloka peníze. Půjčku však
Šajlok nezatíží lichvářským úrokem, nýbrž smluvně
stvrzenou podmínkou: nevrátí-li Antonio peníze v ter-
mínu, má Žid právo požadovat libru masa vyříznutou
z libovolné části Antoniova těla. 
Romantická komedie a napínavý soudní thriller v jed-
nom? U Shakespeara klidně! Hra plná zvláštních para-
doxů a zrcadlení, hra, která vyvolává nejednu otázku.
Je Žid Šajlok krvelačný lichvář, který nemilosrdně žádá
libru masa z těla svého protivníka, anebo nešťastná oběť
křesťanské nenávisti, oběť, která jen oplácí stejnou
mincí a strhává masku všeobecného pokrytectví? A co
krásná a bohatá Porcie, o jejíž ruku se hraje v tajemné
zkoušce se třemi skříňkami – je příkladem slitovnosti
a milosrdenství, kterého se na Šajlokovi dovolává, anebo
v roli falešného soudce tvrdou vyjednavačkou, která bez
mrknutí oka připraví člověka o jeho vlastní důstojnost?
Proč naše činy zanechávají trpkou pachuť? Shakespe-
arova hra je z dnešního pohledu vysoce „politicky ne-
korektní“ – ale vůči komu vlastně? 
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Martin Havelka, Boleslav Polívka, Svetlana Jano-
tová, Petr Štěpán, Zdeněk Junák, Jan Mazák, Aleš Sla-
nina, Jakub Zedníček, Patrik Bořecký, Jiří Mach a další.
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sugar! 
(někdo to rád horké)

muzikálová komedie
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15. – 17. dubna 2014
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Nejprve byl filmov˘ Byt, kter˘ proslavil Jack
Lemmon. Teprve nûkolik let poté vznikl mu-
zikál nazvan˘ Sliby chyby. Pfiíbûh ale zÛstal:
mlad˘ úfiedníãek pÛjãuje svÛj byt nadfiíze-
n˘m pro milostné radovánky, aby si polep‰il
v práci. Ov‰em do chvíle, neÏ si jeden z nich
pfiivede dûvãe, které se jemu moc líbí. Roli
Jacka Lemmona, respektive postavu Chucka
Baxtera, na jevi‰ti Mûstského divadla Brno
ztvárÀuje Luká‰ Janota. 

Znáte film? A kopíroval jste svého slavného
pfiedchÛdce?
Znám, ale kopírovat, to ani nejde. Pár ãísel
z muzikálu Sliby chyby jsme dûlali v hodinách
herecké v prváku na JAMU, tehdy jsem také

asi vidûl film, i kdyÏ jsem
po nûm nijak nepátral.
Abych pravdu fiekl, úplnû
mne nezasáhl. Nedávno
jsem film vidûl znovu 
a s vûdomím, Ïe budu
hrát Chucka Baxtera,
jsem to uÏ samozfiejmû
vnímal jinak. Ale tím, Ïe
znám muzikál, tak mi tam
chybí hudba. 
Neokoukal jste tedy nû-
jaké herecké finesy? 
Myslím, Ïe pro mû byla
hodnû dÛleÏitá nálada 
a charakter postavy, kte-
rou Jack Lemmon ztvár-
nil skvûle, takÏe mû to
jistû ãásteãnû nasmûro-
valo, ale spí‰ se dá mluvit
o inspiraci. Herecké fi-
nesy okoukávám spí‰ od
sv˘ch skvûl˘ch kolegÛ 
v divadle. (smích)
Film posbíral i fiadu Os-
karÛ. Jak odhadujete vy-
hlídky va‰eho muzikálu?
Vyhlídky jsou svûtlé, jak
jinak. V kaÏdém pfiípadû
je to v˘bornû napsané 
a zkou‰ení probíhá moc
hezky. Je to ale taky
hodnû práce. Po tfiech
dnech, co jsem se uãil

texty nahlas, jsem se probudil a zjistil, Ïe
mám namoÏenou ãelist. Ruplo mi v pantu. 
A to jsem byl tak ve tfietinû textu.
Co v soukromém Ïivotû? DodrÏujete sliby,
nebo radûji moc neslibujete? 
Doufám, Ïe ano, ale asi nad tím moc nepfie-
m˘‰lím. SnaÏím se chovat k lidem, jak mne
kdysi uãila maminka: tak, jak chci, aby se
chovali oni ke mnû. Docela se to osvûdãuje.
Navíc mne souãasnû s tím stra‰í karmické
tresty a podobné vûci, takÏe si radûji dávám
pozor. Nijak zvlá‰È to nehrotím, ale vûfiím, Ïe
nûjak tak to funguje. 
Na konci února mûli derniéru Pokrevní
bratfii. Bude vám smutno?
Smutno mi bude moc. Pokrevní bratfii byli
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s lukášem janotou

na skleničce

S Ivanou VaÀkovou 
v muzikálu Zorro,
reÏie: Petr Gazdík
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jednou z m˘ch prvních zásadních pfiíleÏitostí,
intenzivní a krásná práce, nádherná role.
A kterou ze sv˘ch dosavadních rolí v MdB
máte nejradûji? 
Pfiem˘‰lím, kterou nemám rád… Mám rád
v‰echny.
Jak by tedy vypadala role, kterou byste
nemûl rád? 

Myslím, Ïe kaÏdá role je dobrá. Mûní se jen
okolnosti a podmínky, za kter˘ch ji ãlovûk
studuje. U nás v divadle není co fie‰it, protoÏe
podmínky jsou skvûlé, a jinde jsem mûl
vcelku ‰tûstí. Mám jeden zajímav˘ záÏitek 
z natáãení Ordinace v rÛÏové zahradû, ale to
je na d˘l. Rozhodnû bych se uÏ nechtûl stát
postavou nûkterého ze seriálÛ tohoto typu.
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S Martou Matûjovou a Igorem Ondfiíãkem
na plakátu inscenace Sliby chyby,

reÏie: Stanislav Slovák
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Jinak se ve sv˘ch tfiiceti pomalu smifiuju s tím,
Ïe nejsem Du‰an Vitázek (smích), i kdyÏ do
hrdiny tfieba je‰tû dorostu… no pojìme od
toho… Ale díky PeÈovi Gazdíkovi jsem si
mohl zahrát Zorra, coÏ mû uklidnilo alespoÀ
na tu dobu, co mohu nosit ãernou masku 
a mávat kordem. 
No upfiímnû, nûco jako Zorra jste se sv˘m
spí‰e kfiehk˘m, chlapeck˘m vzhledem snad
ani ãekat nemohl?
No právû! To je právû ono!!! Jej, no zaplaÈ-
pánbÛ. Nebo tfieba Kráska a zvífie. Celou
dobu stra‰ideln˘ zloun se zlomen˘m, polo-
krut˘m srdcem a pak najednou, tradá princ.
Takov˘ hrdinsk˘ twix. Dva v jednom. (smích)

Jeden úspûch za druh˘m sklízí na
stejném jevi‰ti v poslední dobû
va‰e Ïena Svetlana Janotová.
Flashdance, Dvojitá rezervace…
NeÏárlíte?
Jsem moc rád, Ïe mám takovou 
‰ikovnou manÏelku. Jsem typ
chlapa, kter˘ vedle sebe potfiebuje
silnou Ïenu, aby se zam˘‰lel sám
nad sebou. Od chvíle, co jsem se
Svetlanou, jde mÛj Ïivot správn˘m
smûrem. Navíc jsem dost py‰n˘, Ïe
je právû moje manÏelka. Taky by
mohla b˘t úplnû cizí manÏelka, 
a to by bylo fakt blb˘, protoÏe
bych asi skonãil dost ‰patnû.
(smích)
Jak se cítíte pfied premiérou?
Mám vût‰inou takové zdravé na-
pûtíãko. KdyÏ je tam nûkdo z ro-
diny, tak je to malinko hor‰í, ale
zvládám to dobfie.
A co divadelní kritiky, ãtete?
Moc ne. Nezapírám, Ïe se tam ne-
hledám a Ïe je pfiíjemné, kdyÏ si 
o sobû pfieãtu nûco milého. Ale
taky jsem se doãetl pár nepfiíjem-
n˘ch vûcí. Nemyslím si, Ïe by re-
cenze nebyly dÛleÏité, ale je to
velmi neobjektivní a existuje velmi
málo kritikÛ, ktefií pí‰í se znalostí
vûci. Jako by kritiky ãasto psali
lidé jen s tím, co se jim osobnû líbí,
nebo nelíbí. V jednûch novinách
dostane ten sam˘ titul dvacet pro-

cent, o pár dnÛ pozdûji ho jinde nûkdo jin˘
vynese do nebes. Kdo z ãtenáfiÛ mÛÏe vûdût,
kdo to pí‰e? Pak chodí a fiíkají, co ãetli, navíc
si mnozí ten pfiedsudek s sebou berou do di-
vadla jako svÛj názor. Divadlo je nespraved-
livé, umûní je neobjektivní a uÏ jsem si trochu
zvykl a nerozãiluji se… Skoro. 
Co na vás ãeká do konce sezóny? 
Netu‰ím. Doufám, Ïe jenom hezké vûci.
Bude se dûlat Noc na Karl‰tejnû, kde mám
podezfiení, Ïe budeme v‰ichni chlapi. A to se
moc tû‰ím, protoÏe ten muzikál mám rád 
a v prostfiedí pod Petrovem na Biskupském
dvofie to bude krásné, tam to sedne jak prdel
na hrnec. (smích)
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Na konzervatofii jste vystudoval klarinet,
v poslední dobû vystupujete jako sólov˘ sa-
xofonista… Není tedy asi náhodou, Ïe jste
nedávno pro Podivn˘ pfiípad se psem napsal
hudbu. Jak k tomu do‰lo? 
Oslovil mne reÏisér Mikolá‰ Tyc s dramatur-
gem Honzou ·otkovsk˘m. Je to moderní
pfiedstavení a pídili se po nûkom, komu by to
mohlo b˘t blízké. Byla to moje první tako-
váto práce a krásná zku‰enost. Je to navíc
trochu netypické: muziky je tam dost, ale ve
finále by ji divák ani nemûl moc vnímat. Tak
mne pak zastavovali známí a ptali se, co jsem

tam dûlal. „Muziku,“ a oni: „Tam byla nûjaká
muzika?“ A já na to: „Perfektní, díky, jestli
vás nic neru‰ilo, je v‰echno v pofiádku.“
Tû‰íte se na jaro? 
Mám rád zimu, jsem zimní dûcko, ale mám
rád bílou zimu, kdyÏ je mráz a jsem na to
dobfie vybaven˘. No ale jaro, léto, to je taky
nádhera. Takhle na sluníãku u vody… (smích)
Které roãní období nemám rád? No, podzim
je takov˘ chmurn˘, ale zase ty barvy! V‰e -
chno je dobr˘. 

Text: Jifiina Veselá, 
koláÏ a foto: jef Kratochvil

S Jakubem Uliãníkem 
a Petrem ·tûpánem v muzikálu Donaha!, 

reÏie: Stanislav Slovák
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FRANKENSTEIN BAVÍ I DùSÍ 
PERFEKTNÍ PARODIÍ 
Muzikál Mlad˘ Frankenstein Mela Brookse
a Thomase Meehana (u nás znám˘ch z kar-
línské inscenace ProducentÛ) uvedlo o ví-
kendu v ãeské premiéfie Mûstské divadlo
Brno.
Mel Brooks adaptoval pro muzikálové jevi‰tû
svou stejnojmennou filmovou parodii z roku
1974, v níÏ úspû‰nû karikoval hororové filmy
s umûle stvofien˘m monstrem. Mlad˘ Fran-
kenstein mûl premiéru na Broadwayi v roce
2007 a zaznamenal 484 repríz.
Dûkan prestiÏní lékafiské fakulty v New
Yorku Frederick Frankenstein zdûdí hrad 
v Transylvánii, kde jeho dûdeãek provádûl
pokusy s oÏivováním mrtvol. Poté, co pfiijede
pfievzít dûdictví, zaãnou se dít vûci. A kdyÏ ve
spoleãnosti atraktivní asistentky Ingy, skfieto-
vitého pomocníka Igora a ponûkud ‰ílené
hospodynû Madam Bletcher objeví dûdeã-
kovu podzemní laboratofi, propadne zcela
jeho odkazu – a nové monstrum je na svûtû…

Brooks kromû spoluautorství scénáfie napsal
i texty písní a pfiedev‰ím hudbu, jejíÏ duch
tkví ve v˘bornû ‰lapajícím swingu a která
vtipnû pracuje s nejrÛznûj‰ími folklorními ãi
etnick˘mi názvuky. A tak Transylvánci tanãí
balkánské kolo, zatímco Inga bavorsky jód-
luje, tmou lkají cikánské housle, ale zrovna
tak se v muzikálu perfektnû stepuje a tanãí
boogie a jiné sviÏné rytmy.
Petr Gazdík se sv˘m t˘mem vytvofiil pfiesnû
strefenou parodii ve stylu Tajemného hradu
v Karpatech. Od kulis a kost˘mÛ aÏ po he-
reck˘ styl se v‰e pohybuje v jemné nadsázce,
která ctí jak styl „pamûtnick˘ch“ filmÛ, tak 
i such˘ anglosask˘ humor. V‰e pÛsobí hravû
a pfiirozenû, ale za tou lehkostí se skr˘vá
ohromné kvantum energie a tvrdé práce.
Obsazení sobotní premiéry nemûlo chybu.
Milan Nûmec v titulní roli zúroãil svÛj v˘-
born˘ smysl pro komediální nadsázku, jeho
Frederick je pfiitrouble nesmûl˘ i vûdecky
ujet˘, ale hlavnû neodolateln˘. Precizní je po-
hybová i herecká stylizace Jifiího Macha do
hrbatého Igora.
V˘borná je Jana Musilová jako Madam Blet-
cher, jejíÏ song On byl mÛj boyfriend je jed-
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ním z vrcholÛ veãera, i Viktória Matu‰ovová
jako plavovlasá Inga poskytující Frederickovi
neocenitelné asistenãní sluÏby. Petra Jungma-
nová si s chutí uÏívá promûnu afektované
snoubenky Elizabeth v Ïivoãi‰nou milenku
Netvora, dokonale ztvárnûného Miroslavem
Urbánkem.
A nepfiehlédnutelné jsou i dal‰í figurky,
zvlá‰tû Viktor Frankenstein a Poustevník 
v pfiíjemné herecké i pûvecké nadsázce Mar-
tina Havelky. A jako vÏdy je pohybovû i pû-
vecky perfektní company a orchestr, kter˘ si
pod taktovkou Dana Kalouska s dobfie namí-
chan˘m Brookov˘m hudebním koktejlem
skvûle rozumí.
Mlad˘ Frankenstein v Brnû je trefou do ãer-
ného, o ãemÏ svûdãil i boufiliv˘ diváck˘ ohlas
na premiéfie. Pobaví bez rozdílu v‰echny ge-
nerace. Ty mlad‰í i ty pamûtnické.

Radmila Hrdinová, Právo, 20. 1. 2014 

V BRNù ¤ÁDÍ MLAD¯ 
FRANKENSTEIN A JEHO MONSTRUM! 
V Brnû se zrodil mal˘ zázrak: Po dlouhé dobû
se na ãeské scénû objevil muzikál, kter˘ vy-
chází z tradic dobré hudební komedie a po-
fiádnû vám polechtá bránice. Jmenuje se
Mlad˘ Frankenstein a na Hudební scénû
Mûstského divadla Brno jej nastudoval reÏi-
sér Petr Gazdík. Premiéru 18. ledna zakonãil
standing ovation.
Jako bychom uÏ zapomnûli, jak se na základû
operety a hudební komedie muzikálov˘ Ïánr
zrodil. Jistû, v mnohém, aÈ uÏ tematicky ãi
formálnû, se fiada moderních muzikálov˘ch
titulÛ pfiich˘lila k opernímu Ïánru, z nûhoÏ si
v‰ak na na‰ich scénách (zejména praÏsk˘ch)
ãasto vybírá ty hor‰í v˘razové prostfiedky,
tedy vizuální ka‰írku a inscenaãní obstaroÏ-
nost. 
Divadelní publicista, a snad i divák, si tedy
oddychne, kdyÏ se po v‰ech tûch Quasimo-
dech, Mona Lisách, Aidách a dal‰ích patetic-
k˘ch hrdinech a hrdinkách sem tam objeví na
jevi‰ti dobrá a chytrá sranda. 
Autorem nejnovûj‰í inscenace brnûnského
Mûstského divadla není nikdo jin˘ neÏ Mel-
vin James Kaminsky. Îe vám toto jméno nic
nefiíká? Ani se nedivím. Kaminsky totiÏ zá-
sadnû tvofií pod pseudonymen Mel Brooks.

Ano, je to ten Mel Brooks, kter˘ pfied léty na-
psal Producenty a získal za nû v roce 2001
hned tfii Ceny Tony (za nejlep‰í hudbu, nej-
lep‰í scénáfi a nejlep‰í muzikál)! A ten Mel
Brooks, kter˘ má ve své sbírce také Emmy 
a Grammy za varietní show a situaãní kome-
die. Humor a vtip mu zkrátka sedí, coÏ doká-
zal i v parodii na ãernobílé horory o vnukovi
slavného Frankensteina. Ten Ïije v New
Yorku, vyuãuje na lékafiské fakultû, má pfied
svatbou a dává si záleÏet, aby byl naz˘ván
„Franknst˘nem“. Nic nenasvûdãuje tomu, Ïe
by ‰el ve stopách svého nechvalnû proslulého
dûda. Ov‰em jen do chvíle, neÏ je okolnostmi
donucen odjet pfievzít dûdictví v podobû ta-
jemného transylvánského hradu… Zde uÏ na
nûho ãeká hrbat˘ sluha Igor (pardon, Áj-
gor), pÛvabná asistentka Inga a zejména zlo-
vûstnû tajemná Madam Bletcher, jakoby
vypÛjãená z Rebeky Daphne du Maurierové.
Roztáãí se kolobûh událostí, kter˘ do té doby
poãestn˘ doktor Frederick Frankenstein
mlad‰í není schopen zastavit.
Díla se v Brnû chopil reÏisér Petr Gazdík 
s tím, Ïe si tentokrát s v˘pomocí Karla ·karky
muzikál i sám pfieloÏil. A odvedl znamenitou
práci. Vût‰ina dialogÛ i zpûvních textÛ pÛsobí
lehce, Gazdík si stejnû jako Mel Brooks uta-
huje nejen z hororÛ a rÛzn˘ch béãkov˘ch
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filmÛ, ale také ze samotného muzikálového
Ïánru, dokonce s vtipn˘m zakomponováním
místních reálií. Zpívají-li Frankenstein s Igo-
rem, Ïe budou stejnû hvûzdn˘m párem jako
Ginger a Fredie, Voskovec a Werich ãi
Nûmec a Gazdík, brnûnsk˘ divák samo-
zfiejmû ‰ílí… Slovní ironie je nicménû jemná,
prakticky nezazní jediné vulgární slovo 
a texty se navíc dobfie zpívají, coÏ se bohuÏel
o praÏské verzi ProducentÛ fiíct nedalo. Herci
hrají zlehka, i pfii nejbláznivûj‰ích scénkách
zachovávají kamennou tváfi, a to není snadné.
Dialogy a situaãní scénky stfiídají velkolepá
revuální ãísla, jimiÏ právû Young Franken-
stein pfiipomíná jiÏ nûkolikrát zmínûné Pro-
ducenty nejvíc. K tûm patfií i v úvodu
brilantnû provedené hudebnû taneãní ãíslo ti-
tulního hrdiny a jeho snoubenky Jen Ïádn˘
dotek, jedna z nejoriginálnûj‰ích scén muzi-
kálu.
Mlad˘ Frankenstein je varieté, které potfie-
buje krom dobr˘ch hercÛ a muzikantÛ (or-
chestr MdB opût velmi peãlivû pfiipravil
dirigent Dan Kalousek za asistence Emy Mi-
ke‰kové) také lesk a pompu. Ve volbû sv˘ch
spolupracovníkÛ mûl reÏisér ‰Èastnou ruku.
Zejména britsk˘ scénograf David Benson vy-

tvofiil podívanou, která vyboãuje z toho, co
lze bûÏnû u nás vidût. Jak preciznû se pfiipra-
voval, lze vyãíst jiÏ z uvefiejnûn˘ch fotografií
modelÛ scénick˘ch návrhÛ. Jeho smysl pro
detail je obdivuhodn˘, aÈ uÏ se jedná o pro-
pracování exteriéru tajemného hradu, nejrÛz-
nûj‰ích frankensteinov˘ch pfiístrojÛ, doko -
nale pÛsobí i hradní knihovna ãi imitace vi-
tráÏí. Povedené jsou také kost˘my pocháze-
jící z dílny v˘tvarnice a návrháfiky Veroniky
Hindle, aÈ uÏ oblékala prost˘ transylvánsk˘
lid, excentrické figurky z hradu ãi frivolní 
(a samozfiejmû trochu nevkusné) Ameriãanky.
Atmosféru pravé broadwayské show pak do-
tváfií nejrÛznûj‰í vizuální i zvukové efekty a sa-
mozfiejmû strhující taneãní ãísla (choreografie
Lucie Holánková). Má-li dílo snad nûjakou
slabinu, pak je to absence hitu, pokud nepoãí-
táme vypÛjãen˘ song Puttin’ On the Ritz od 
Irvinga Berlina. Tuto skuteãnost v‰ak brnûn‰tí
tvÛrci nemohli jakkoli ovlivnit…
Obsazení jednotliv˘ch rolí opût potvrdilo, jak
‰irokou a kvalitní hereckou základnou MdB
disponuje a jak dobfie domácí reÏiséfii (Mo‰a,
Gazdík, Slovák) své soubory znají. Obrovské
pfiíleÏitosti se tak po zásluze doãkal v titulní
roli Fredericka Frankensteina Milan Nûmec,
a zhostil se své postavy skvostnû, byÈ by se
ãlovûk zprvu domníval, Ïe je to úloha spí‰ pro
Du‰ana Vitázka nebo Stana Slováka. Nûmec
v‰ak prokázal nejen dostateãn˘ komediální
talent, ale i hereckou disciplínu, bez které by
se tak nároãná role nedala zvládnout. Po-
stavu hrbatého pfiisluhovaãe Igora si doslova
uÏil Jifií Mach, role Ïivoãi‰né asistentky Ingy
perfektnû sedûla atraktivní Viktórii Matu‰o-
vové. Pfiíjemn˘ byl i návrat Petry Jungma-
nové coby Frederickovy trochu stfielené
americké snoubenky Elizabeth Benningové.
Jungmanová nejenÏe neztratila nic ze svého
pÛvabu, ale zazpívala opût tak dobfie, jak
jsme u ní byli v minulosti v mnoha stûÏejních
rolích zvyklí. Nositelem mnoha humorn˘ch
situací se samozfiejmû stalo oÏivlé monstrum
v podání Miroslava Urbánka, netvor, jenÏ
zpoãátku vydává jen hrÛzostra‰né zvuky, aby
se nakonec rozezpíval a roztanãil. A také za-
miloval… V tváfii kamennou Madam Blet-
cher vystfiihla bezchybnû Jana Musilová, ve
dvou epizodních rolích (Poustevník a duch
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starého Frankensteina) zaujal Martin Ha-
velka. A Ïe v‰e vypadalo jakoby snadnû a Ïe
v‰ichni zpívali a tanãili profesionálnû, je 
v Brnû standardem.
Má-li b˘t repertoár rozmanit˘, muzikálová
parodie v podobû v˘pravné broadwayské
show do nûho zcela jistû patfií. Menu Hu-
dební scény Mûstského divadla v Brnû je zase
o nûco pestfiej‰í a chutnûj‰í!

Vítûzslav Sladk˘, 
www.musical-opereta.cz, 20. 1. 2014

DVOJITÁ REZERVACE 
PO BRNùNSKU NEZKLAME A POBAVÍ 
Scénu tvofií prostorn˘ byt s mnoha dvefimi,
které se neustále otevírají a zavírají, a kde se
zároveÀ odehrává cel˘ pfiíbûh. V˘teãnû tak

doplÀuje blázniv˘ dûj pln˘ neustál˘ch zvratÛ,
zámûn, nedorozumûní a v˘mluv, kter˘mi je
dûj pro‰pikovan˘. Kost˘my, situované do
doby vzniku inscenace, jsou pestré a barevné
a taktéÏ doplÀují ztfie‰tûn˘ pfiíbûh. K tomu
rozverná hudba Karla Albrechta, ale to by
nebylo nic, kdyby nebylo hereck˘ch v˘konÛ,
na kter˘ch pfiíbûh (zde víc neÏ jinde) stojí. 

Inscenace stojí na hereck˘ch v˘konech
V roli Philipa Markhama záfií Viktor Skála,
kter˘, jak je jiÏ od poãátku patrné, má s tímto
Ïánrem (nefikuli s Cooneym) bohaté zku‰e-
nosti. Ve ztvárnûní role konzervativního se-
riózního nakladatele nepadla snad lep‰í
volba. Skálovi vûfiíte jemné Ïvatlání pohád-

kov˘ch kníÏek, ale i ãiré zoufalství z hroutí-
cího se jinak poklidného Ïivota, které mu pfii-
nesl souhlas se ‰ílen˘m plánem svého
kamaráda. Joanna v podání Markéty Sedláã-
kové rovnûÏ nezklame. UÏ první vstup Petra
·tûpána na scénu v divokém modrém obleku
vyvolá pfiinejmen‰ím úsmûv. Jeho záletn˘
floutek Henry prostû nemá chybu.
Ze zcela jiného soudku pochází role sleãny
Smythové – dûtské spisovatelky série o Hafí-
cích, kterou ztvárnila Erika Kubálková. Zde
se divák baví nad její puritánskou povahou 
a totálním sÏitím s dûtsk˘m svûtem. Navíc
vtipy o Ïelvách a hafících jsou tfie‰niãkou na
pomyslném dortu. Alan Novotn˘ jako excen-
trick˘ bytov˘ designér Alistair Spenlow po-
baví, jeho komediální náboj je vskutku

neuvûfiiteln˘. Svetlana Jano-
tová v roli sleãny Wilkinsonové
s roztomilou sloven‰tinou patfií
bezesporu k zlat˘m hfiebÛm ve-
ãera.
Dvojitá rezervace patfií k dal-
‰ím kusÛm blázniv˘ch komedií
z repertoáru Mûstského di-
vadla Brno. Je znát, Ïe reÏisér
Stano Slovák umí vyrobit zá-
bavnou show, a i kdyÏ divák
neslzí po celou dobu smíchy,
odejde pobaven, a o to tu jde
pfiedev‰ím.

Katefiina ·ebelová, 
www.velkaepocha.sk, 

23. 1. 2014

BLAHUTA NA·EL VRAHA 
I ZDÁNLIVù MRTVOU MATKU 
Mûstské divadlo Brno uvedlo rok po svûtové
premiéfie hru Podivn˘ pfiípad se psem. Jako
autistick˘ patnáctilet˘ génius záfií Vojtûch
Blahuta. 
Rozumí uspofiádání molekul ve vesmíru, zná
v‰echna prvoãísla a hravû spoãítá jak˘koli
matematick˘ pfiíklad. V kaÏdodenním Ïivotû
je ale ztracen˘, nesná‰í dotyky a neumí pro-
jevovat city. Nejnovûj‰í premiéra Mûstského
divadla Brno, netypická detektivka Podivn˘
pfiípad se psem, pfievádí na jevi‰tû pfiíbûh pat-
náctiletého autistického chlapce. Herec Voj-

Pokraãování na str. 32
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Gipsy Kings, Stephen Clark, 
Helen Edmundsonová, John Cameron

reÏie Petr Gazdík

V dubnu se po úspû‰né sérii 
uvádûní v Praze
vrátí na brnûnskou Hudební scénu 
temperamentní muzikál Zorro. 
Opût si v reÏii Petra Gazdíka 
zatanãíme v rytmu flamenca! 
Bamboleo!

Dokoran_brezen2014_Sestava 1  21.2.14  13:53  Stránka 30



31

hrajeme na hudeBní scéně12. a 13. duBna 2014
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tûch Blahuta jej pod vedením mladého reÏi-
séra Mikolá‰e Tyce ztvárnil s pfiesvûdãivou
suverenitou.
Inscenace vychází ze stejnojmenné kniÏní
pfiedlohy Marka Haddona, za níÏ jedenapa-
desátilet˘ prozaik získal cenu Nejlep‰í britská
kniha roku 2003. Bestseller se své jevi‰tní
verze doãkal aÏ po devíti letech, kdy jej pro
lond˘nsk˘ Royal National Theatre zdramati-
zoval Simon Stephens, v âeské republice
znám˘ „hadivadelní“ hrou Volavky.
Po nad‰en˘ch ohlasech se inscenace pfiesu-
nula na West End ke kaÏdodennímu reprízo-
vání a pfii vyhla‰ování lond˘nsk˘ch diva-
delních cen rekordnû uspûla hned v sedmi ka-
tegoriích. Brnûnské divadlo hru uvádí rok po
svûtové premiéfie, kdyÏ ãeské prvenství mu 
o dva mûsíce „vyfouklo“ Mûstské divadlo
Kladno.
K adaptaci tragikomického textu kombinují-
cího detektivní pátrání po zavraÏdûném sou-
sedãinû psovi s odhalováním rodinné
minulosti na‰el Stephens zvlá‰tní klíã. Pfiíbûh
autistického chlapce Christophera rozdûlil
mezi hrané scény a pasáÏe vyprávûné podle
jeho deníkov˘ch zápiskÛ. âást událostí tak
pfiedãítá na jevi‰ti neustále pfiítomná uãitelka
Siobhan v podání Hany Holi‰ové, a stává se
tedy v dramatizaci postavou, jejímÏ prostfied-
nictvím ChristopherÛv pfiíbûh nahlíÏíme. Na-
konec se jej rozhodne sehrát i jako ‰kolní
divadelní pfiedstavení, ãímÏ z Christophera
uãiní reÏiséra. Tento fakt probleskne v insce-
naci i jednou vtipnou zcizovací replikou.
Z této koncepce vychází i netypická struktura
vyprávûní, které rÛznû zpomalují reminis-
cence a dûjové odboãky. Christopher v nich
uvaÏuje nad principy vesmíru a pfiesnou logi-
kou matematického svûta, kter˘ ho na rozdíl
od toho reálného uklidÀuje.
Zatímco lond˘nské nastudování tûÏí hodnû 
z dynamické scénografie a multimediálního
znázornûní situací, brnûnská verze víc pracuje
s náznaky. Mlad˘ inscenaãní t˘m veden˘ reÏi-
sérem Mikolá‰em Tycem, kter˘ v Mûstském
divadle Brno debutuje, se v dûjovû bohat‰í
první polovinû zamûfiil hlavnû na text. To
klade velké nároky zejména na pûtici hercÛ
ve vedlej‰ích rolích, ktefií se pfiímo na scénû
postupnû promûÀují asi do dvacítky postav. 

Teprve po pfiestávce, kdy se Christopher sám
jen se sv˘m krysím „parÈákem“ Tobym vy-
dává na cestu vlakem ze Swindonu do Lon-
d˘na, rozpohybovali tvÛrci modernû pojatou
scénu k vût‰í akci a naplno ukázali v‰echny
technické moÏnosti, které nabízí. Inscenace
tak získává aÏ strhující tempo, kdyÏ pomocí
smûsice autentick˘ch zvukÛ, hudby, svûtel 
a projekcí pfiesnû navozuje odosobnûné po-
city, které Christopher ztracen˘ v davu cizích
lidí proÏívá. Pochvalu zaslouÏí zachycení
atmosféry lond˘nského metra, do detailÛ
promy‰lené rekvizity i kost˘mní ukázky sou-
ãasné britské módy.
Sebelep‰í inscenaãní ztvárnûní by se v‰ak ne-
zúroãilo, pokud by reÏisér nena‰el vhodného
pfiedstavitele pro hlavního hrdinu. Vojtûcha
Blahutu pfiedurãuje pro patnáctiletého teena-
gera trpícího Aspergerov˘m syndromem na-
venek mladistvá vizáÏ. Suverénnû v‰ak
pfiesvûdãil, Ïe postavu obsáhne i vyzrál˘m he-
reck˘m projevem.
Blahuta brilantnû zprostfiedkovává pocity 
i my‰lenkové pochody postavy zfieteln˘m vni-
tfiním napûtím, které je patrné v hlase, tûka-
v˘ch pohledech i nekoordinovan˘ch pohy-
bech dotaÏen˘ch aÏ do koneãkÛ prstÛ. AniÏ
by chvilkovû sklouzl ke zjednodu‰ujícímu ka-
rikování, dává moÏnost pfiesnû nahlédnout do
chování lidí s tímto postiÏením, ktefií vÏdy fií-
kají jen pravdu, nedávají najevo emoce, ne-
umûjí se smát, jsou sv˘m zpÛsobem cyniãtí 
a sobeãtí, ale pfiitom velmi citliví a bystfií. Vy-
váÏenou míru hereck˘ch prostfiedkÛ na‰li pro
dÛleÏité figury rodiãÛ Igor Ondfiíãek a Alena
Antalová (po del‰í dobû opût ve vût‰í ãino-
herní roli).
Inscenace Podivn˘ pfiípad se psem pfiivedla
na jevi‰tû Mûstského divadla Brno aktuální
svûtov˘ divadelní trhák a novou krev v po-
dobû mladého inscenaãního t˘mu. Zdafiile
pfiiblíÏila „rainmanovsk˘“ pfiíbûh, kter˘ bez-
dûãnû nutí k zamy‰lení i vnímavûj‰ímu ná-
hledu na svût okolo nás. Jen více takov˘ch
christopherÛ, ktefií nás znovu nauãí vidût kaÏ-
dodenní maliãkosti aÏ dûtsky nezkaÏen˘ma
oãima. /Psáno z premiéry/

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 
9. 12. 2014 

Pokraãování ze str. 29
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BRNùNSKÁ PAPEÎKA 
V NùMECKU ÚSPù·NÁ   
Mûstské divadlo v Brnû má za sebou dal‰í mezinárodní úspûch – v nû-
meckém Ingolstadtu sklízeli brnûn‰tí herci ovace za PapeÏku.
Muzikál PapeÏka nûmeck˘ch autorÛ Dennise Martina, Christopha Jilo 
a Petera Scholze mûl svoji svûtovou premiéru v roce 2011 v Nûmecku.
Tato strhující inscenace vznikla v koprodukci s Mûstsk˘m divadlem Brno
(MdB). Také v prvním víkendu nového roku mohli nûmeãtí diváci proÏí-
vat dramatick˘ osud Jany, která souhrou pohnut˘ch okolností usedne na
papeÏsk˘ stolec, tentokrát v‰ak poprvé s ãesk˘mi herci.

Po nastudování muzikálu Les Misérables (Bídníci) v angliãtinû pro ãer-
vencov˘ mezinárodní hudební Festival de Wiltz v Lucembursku si museli
tentokrát herci MdB osvojit své role v jazyce nûmeckém. V obou pfiípa-
dech se jedná o více neÏ tfiíhodinová pfiedstavení se znaãn˘m textov˘m
rozsahem, sloÏit˘mi dûjov˘mi situacemi a komplikovan˘m pfiíbûhem, kdy
je pro diváka srozumitelnost textu skuteãnû zásadní. 
Proto se reÏisér Stanislav Mo‰a rozhodl obsadit do ústfiedních rolí nû-
mecké herce, ostatních úloh se v‰ak bravurnû zhostili brnûn‰tí herci a he-
reãky. VÏdyÈ mnoho divákÛ se o pfiestávce dokonce chodilo ptát uvadûãek
na národnost pfiedstavitele markrabûte Gerolda (Robert Jícha) ãi matky
Gudrun a fiímské kurtizány Mariozy, které si zahrála Tereza Martinková.
Na jevi‰ti Staatstheatru Ingolstadt ovládli své nároãné role v pÛvodní ja-
zykové pfiedloze také Stanislav Slovák, Jan Mazák, Jakub Przebinda,
Alan Novotn˘, Lenka Janíková, Hana Kováfiíková, Kristian Pekar 
a mnozí dal‰í.
Odmûnou brnûnskému divadlu, které nastudovalo PapeÏku v nûmãinû,
byl po ãtyfii veãery boufiliv˘ potlesk publika ve vyprodaném sále s kapa-
citou 700 divákÛ. 

(mh), Právo, 9. 1. 2014 
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PřiPravujeme sliBy chyBy

Chuck Baxter je jen koleãko v obrovském fi-
remním soukolí velké newyorské poji‰Èovny
Consolidated Life, touÏící po postupu na ka-
riérním Ïebfiíãku. Má v‰ak jeden trumf v ruce
– má byt. Byt v centru. Byt, kter˘ úspû‰nû
pÛjãuje k milostn˘m pletkám a záletÛm sv˘m
nadfiízen˘m, dokonce i samotnému fiediteli
poji‰Èovny Sheldrakeovi. Promiskuitní ‰éfov-
sk˘ kolotoã v Chuckovû bytû se v‰ak zarazí
ve chvíli, kdy si do nûj Sheldrake pfiivede pÛ-
vabnou Fran Kubelikovou. Tu totiÏ Chuck
tajnû miluje, zatímco ona je ne‰Èastnû zami-
lovaná do Ïenatého sukniãkáfie Sheldrakea.
Pfii návratu ze ‰tûdroveãerního veãírku ji v‰ak
Chuck najde osamûlou na svém gauãi v dosti
‰patném stavu. I kdyÏ je vytouÏená pfiímo ve
va‰em bytû, mÛÏe b˘t cesta k happyendu
dosti sloÏitá…
UÏ samotná zápletka, pfievzatá ze skvostné
filmové komedie Billyho Wildera Byt, by se
mohla zdát témûfi zárukou úspûchu. Newyor-

‰tí producenti v‰ak nenechali nic náhodû 
a oslovili tvÛrãí „t˘m snÛ“ – libretistu Neila
Simona (jeho komedií známe v âechách dost
a dost, jen namátkou zmiÀme Vstupte!, Bosé
nohy v parku, Drobeãky z perníku ãi
Apartmá v hotelu Plaza) spoleãnû s písniãkáfi-
sk˘m duem skladatele Burta Bacharacha 
a textafie Hala Davida. Na jejich kontû jsou
kupfiíkladu písnû z filmu Butch Cassidy 
a Sundance Kid nebo ‰lágry jako What’s New,
Pussycat? pro Toma Jonese nebo I Say 
a Little Prayer pro Arethu Franklin (tento le-
gendární hit jsme v souladu s newyorsk˘m re-
vivalem z roku 2010 do SlibÛ zaãlenili také).
V˘sledkem tohoto tvÛrãího spojení bylo
v roce 1968 triumfálních 1281 broadwaysk˘ch
repríz – pfies tento úspûch zÛstaly Sliby do-
dnes jedin˘m Bacharachov˘m muzikálem, 
o to vût‰í radost je vychutnat si v nich jeho
chytlav˘ hitmakerovsk˘ rukopis.
ReÏisérem brnûnsk˘ch SlibÛ chyb je Stani-
slav Slovák, kter˘ uÏ na âinoherní scénû loni
velmi úspû‰nû zreÏíroval jin˘ americk˘ muzi-
kálov˘ hit Donaha!. Sliby chyby se budou
hrát v pfiekladu Iva T. HavlÛ (libreto) a Jifiího
Joska (texty písní), v choreografii Hany Kra-
tochvilové, na scénû Jaroslava Milfajta,
v kost˘mech Andrey Kuãerové a Eli‰ky On-
dráãkové, s projekcemi Dalibora âernáka
a Petra Hlou‰ka a v dramaturgii Jana ·ot-
kovského. Hudební nastudování provede
Karel Cón, kter˘ bude spoleãnû s Emou Mi-
ke‰kovou i dirigentem pfiedstavení. V hlav-
ních rolích uvidíte Luká‰e Janotu (Chuck
Baxter), Martu Matûjovou (Fran Kubeli-
ková), Igora Ondfiíãka (Sheldrake) a Ladi-
slava Koláfie (doktor Dreyfuss), dále Evelínu
Kachlífiovou, Hanu Holi‰ovou, Terezu Mar-
tinkovou, Ondfieje Studénku a dal‰í. 
Premiéra inscenace probûhne na âinoherní
scénû Mûstského divadla Brno 15. a 16.
bfiezna 2014.

-j‰-

Billy Wilder
Neil Simon

Burt Bacharach v dobû, kdy skládal Sliby chyby. 
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Koncem ledna se v praÏském Národním divadle ko-
nala tisková konference u pfiíleÏitosti vyhlá‰ení nomi-
nací na Ceny Thálie.

Na slavnostním veãeru otevfiení nové prodejny vozÛ
Mercedes-Benz vystoupili také na‰i herci a zpûváci. Pohodlí vozÛ Mercedes-Benz si vyzkou‰ela Andrea

Bfiezinová.

Mezi gratulanty nechybûl ani fieditel divadla
Stanislav Mo‰a. 

Za titulní roli v muzikálu Mary Poppins v reÏii Petra
Gazdíka je nominovaná Monika Absolonová. 

S fieditelkou Andreou Ungerovou a Miroslavem
Ho‰kem se potkali herci Ondfiej Studénka a Evelína
Kachlífiová.

Jef Kratochvil na brnûnské radnici pfievzal z rukou
primátora statutárního mûsta Brna Romana
Onderky Cenu mûsta Brna. 

Touto fotkou se vracíme k prosincové premiéfie úspû‰-
né komedie Dvojitá rezervace.

Na premiéfie náv‰tûvníci ochutnali lahodné víno skle-
pÛ pana Vajbara.

Dovozové víno PHANT zase chutnalo na premiéfie
hofiké komedie Str˘ãek VáÀa.

Slavnostního veãera na brnûnské radnici se zúãastnili
i kolegové z divadla.

V Galerii Milana Zezuly v prostorách foyer âinoher-
ní scény se bûhem února pfiedstavili v˘tvarníci
Vladimír Véla a Petr Kováfi.

Na Cenu Thálie je nominován také Marek Hol˘ za
roli Zorra v muzikálu Zorro v reÏii Petra Gazdíka.

Na skleniãku se nechaly pozvat Andrea Bfiezinová,
Viktória Matu‰ovová i Hanka Kováfiíková.

S Mary Poppins jsme se na Hudební scénû Mûstského
divadla Brno rozlouãili v prosinci minulého roku. 

V˘stavu s názvem „Zatímco ãi meziãím“ zahájil 
29. ledna Ondfiej Navrátil. 

listování

hrajeMe na hudební scéně
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18. a 19. března 2014

režie: PETR GAZDÍK
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snad uÏ nikdo se dnes nediví, Ïe se v‰e opakuje… v krat‰ích ãi del‰ích cyklech. Tentokrát jsem se
rozhodl, Ïe za vámi „po‰lu“ zprávu, jejímÏ autorem není nikdo jin˘ neÏ pan Karel âapek. 
V Lidov˘ch novinách z roku 1926, konkrétnû v ãísle, které vy‰lo 17. 12., pí‰e proti zvrhl˘m zámû-
rÛm v‰ech tûch rÛzn˘ch „vynálezcÛ“, ktefií chtûjí neustále rekonstruovat nûco, co odedávna fun-
guje ve zvlá‰tním, a ne v‰em pochopitelném reÏimu. Napfiíklad souãasné události odehrávající se
v Ústí nad Labem, kde se místní politici rozhodli zniãit jedno z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch divadel
posledních desetiletí, o tom jednoznaãnû svûdãí:   

„Ne proto, Ïe by se vyskytla nûjaká akutní krize divadel-
ní, n˘brÏ proto, Ïe se patrnû vafií jakási polévka politická,
vynofiil se na nûkolika stranách návrh, aby Národní diva-
dlo v Praze, nyní spravované zemsk˘m v˘borem, pfie‰lo
ve správu soukromé spoleãnosti. Není zatím známo, je-li
uÏ nûjaká taková spoleãnost za oponou pfiipravena; po-
dobá se, Ïe zemsk˘ v˘bor nemá chuti starat se dál 
o Národní divadlo a o úhradu jeho deficitu, zatímco stát
se nikterak neÏene do úkolu, aby on byl správcem nejvût-
‰ího umûleckého ústavu v republice a doplácel na tuto
starost je‰tû nûjak˘ch deset miliónÛ roãnû. Tato stránka
vûci je zcela pochopitelná; ménû jasné je, proã za návr-
hem nebo projektem soukromé spoleãnosti, která by 
mûla pfievzít Národní divadlo, stojí zrovna ty politické
skupiny a listy, které krom toho, Ïe jsou doãasn˘mi drÏi-
teli moci, se shodují i v tom, Ïe pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech
svornû nadávají v‰emu, co se jim v oboru umûní a kultu-
ry zdá b˘t „pfiíli‰ moderní“. Nebo abychom to nazvali
hodnû jasnû: Zvlá‰tní zájem na fieãené spoleãnosti proje-
vují zrovna vrstvy, které bychom po kulturní stránce moh-
li jmenovat víceménû reakãními. To se naposledy ukáza-
lo pfii aféfie Vojckovû. Tím se divadelní otázka ocitá 
v hodnû obojetném svûtle; jednak jde o hospodáfisk˘ 
a hospodárn˘ provoz divadla, jednak o jeho umûleckou
linii. Hleìme to dvoje co nejménû smû‰ovat.“ 

Jak trefné, viìte! 

Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno se s vámi tû‰ím pfii setkávání se v klidnûj‰ích ãa-
sech. Pokud moudrost dovolí…

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

KVÍTEK 
Z HORRRORU

bláznivá komedie

18. a 19. bfiezna 2014
na Hudební scénû

Ztfie‰tûná muzikálová komedie plná rytmick˘ch, ener-
gick˘ch písní, ironie, ale pfiedev‰ím v˘teãného humoru
vypráví o malém, zapadlém kvûtináfiství a osudech jeho
zamûstnancÛ – zbrklého Seymoura a naivní Audrey. Îi-
vot vzhÛru nohama jim obrátí neobyãejná kvûtinka,
která potfiebuje velmi neobvyklou stravu – lidskou
krev! Hororovou komedii v reÏii Petra Gazdíka uvádí
na Hudební scénû Mûstské divadlo Brno v pouh˘ch
dvou reprízách, v hlavní roli s Alenou Antalovou 
a Jakubem Uliãníkem!

Karel âapek
(1890 –1938)
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