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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
je‰tû ani neskonãila sezona souãasná a uÏ jsme zahájili

zkou‰ení první premiéry sezony nové – Tfii my‰ket˘ry.
Dramatizaci slavného Dumasova románu pro na‰e divadlo
pfiipravila reÏisérka Hana Bure‰ová se sv˘m manÏelem dra-
maturgem ·tûpánem Otãená‰kem. Na první zkou‰ce se se-
‰lo na padesát úãinkujících, kordÛ bylo ponûkud ménû, neboÈ
v obsazení se samozfiejmû vyskytují i dûvãata. K v˘znamné
roli se uprostfied sv˘ch matefisk˘ch povinností vrací Alena
Antalová. Právû probûhly i konkursy na roli, kterou má hrát
desetiletá holãiãka – jedná se o pfiekvapení vypl˘vající z kon-
cepce paní reÏisérky. Ov‰em v mu‰ket˘rech nehrají pfieváÏ-
nû Ïeny, uvidíte mnohé z na‰ich hercÛ a navíc napfiíklad
hned dva ze tfií (vlastnû ãtyfi – nikdy jsem vlastnû nerozumûl
tomu, proã se „âtyfii“ jmenují „Tfii“) mu‰ket˘rÛ hrají noví ãle-
nové na‰eho divadla, ãerství absolventi JAMU Michal Isteník
a Jaroslav Matûjka - ti kordy samozfiejmû potfiebovat budou. 

ReÏisér Gustav Skála dokonãuje pfiípravy inscenace ko-
mické operetky Mam’zelle Nitouche – jedná se o poslední in-
scenaci sezony souãasné – ov‰em právû tento letit˘ klenot
otevfie jiÏ ãtvrt˘ roãník na‰eho festivalu Dokofián pro hudební
divadlo Brno 2008. V prÛbûhu jednoho t˘dne mÛÏete u nás
zhlédnout celou fiadu pfiedstavení z na‰í republiky i ze za-
hraniãí, a tak konfrontovat v˘sledky rÛzn˘ch pfiístupÛ k in-
scenování divadelnû-hudebního Ïánru, kter˘ v souãasné do-
bû vévodí svûtovému divadlu. Na‰e divadlo chystá pro Vás
v rámci tohoto festivalu mimofiádn˘ záÏitek, kter˘m je kon-
certní pfiedstavení muzikálu Jesus Christ Superstar, pfii nûmÏ
bude zpûváky doprovázet padesát muzikantÛ.

Pfii náv‰tûvû na‰eho divadla zkuste zajít na dvoranu, kde
byla 5. kvûtna otevfiena zahradní restaurace Jardin… MÛÏete
sami ovûfiit její kvality a pfiedev‰ím klidnou pohodu tamního
posezení.

Konec mûsíce ãervna v‰ak pro nás tentokrát nebude zna-
menat samozfiejmé ukonãení souãasné divadelní sezony. Na
poãátku mûsíce ãervence odjíÏdíme odehrát nûkolik pfiedsta-
vení na Novou scénu v Bratislavû a 6. ãervence nás pak ãe-
ká slavnostní pfiedstavení Koloãavy, které si pro oslavy 200
let zaloÏení Moravské zemské knihovny vybralo vedení této
instituce. O prázdninách jedna ãást na‰eho divadla zajíÏdí na
turné do ·panûlska a dal‰í pak bude hostovat v Lucem-
bursku a Nûmecku. 

Po skonãení divadelních prázdnin bude dokonãena in-
scenace Tfií mu‰ket˘rÛ a zároveÀ zahájíme zkou‰ky muziká-
lu Peklo. 

Za v‰echny své kolegy Vám pfieji krásné proÏití leto‰ního
léta a tû‰ím se s Vámi opût na shledanou v obou hledi‰tích
Mûstského divadla Brno.

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



Herec Petr ·tûpán ukonãil JAMU v roce 1996, od záfií téhoÏ roku je v angaÏmá MdB. Je drÏitelem prestiÏní Ceny Thálie 2007, kterou obdrÏel za svÛj mimofiádn˘ hereck˘ v˘kon v muzikálu 
âarodûjky z Eastwicku, kde vytvofiil roli Darryla van Horna. Náv‰tûvníci Mûstského divadla jeho herecké v˘kony mohli také ocenit v rolích Bernarda (Smrt obchodního cestujícího), Cassia (Othello), 

Alexeje Bulanova (Les), Horáce Boucheta (Hra o lásce, smrti a vûãnosti...), Romea (Romeo a Julie) a v fiadû dal‰ích. Za sezonu 2006-07 získal cenu nejpopulárnûj‰ího muÏského herce 
v anketû Kfiídla revue Dokofián. Na snímku jefa Kratochvila v roli ìábelského náv‰tûvníka Eastwicku Darryla van Horna v muzikálu âarodûjky z Eastwicku, 

reÏie Stanislav Mo‰a, kost˘m Andrea Kuãerová, (Snímek pofiízen v Muzeu mûsta Brna ·pilberk.)
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Od 1. do 19. fiíjna uvede v rámci oslav 
svého padesátého v˘roãí 

vídeÀská Stadthalle kultovní muzikál 
z dílny Andrewa Lloyda Webbera  

„JOSEPH AND THE AMAZING 
TECHNICOLOR DREAMCOAT“, 

v reÏii Stanislava Mo‰i, na scénû Ondfieje Zichy, 
v choreografii Igora Barberiçe 

a kost˘mech z ateliéru Andrey Kuãerové. 
Po boku hercÛ z nûmecky mluvících zemí 

se pfiedstaví i sólisté Mûstského divadla v Brnû

Wiener Stadthalle, halle F

Vznik plakátu na 
vídeÀskou premiéru

Pfiedstavitelka 
vypravûãky Elisabeth Sikora 
a scénograf Ondfiej Zicha

Markus Neugebauer, Stanislav Mo‰a,
Elisabeth Sikora, Ondfiej Zicha 
a Peter Hanke

Ondfiej Zicha, 
Markus Neugebauer,
Elisabeth Sikora 
a Stanislav Mo‰a

Markus Neugebauer 
s dûtsk˘m sborem

Peter Grüber 
a Stanislav Mo‰a
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Náklad 6 000 ks

Titulní strana:
Otisk dlanû

hudebního skladatele
Vladimíra Franze 

Strana 1 - Îaneta Kratochvilová

 

16.00 hodin / HUDEBNÍ SCÉNA

GASPARONE, ZÁHADN¯ LOUPEÎNÍK
Národní divadlo Moravskoslezské / Ostrava

20.00 hodin / âINOHERNÍ SCÉNA

GAZDINA ROBA
Divadlo pod Palmovkou / Praha

15.30 hodin / âINOHERNÍ SCÉNA

KYTICE
Janáãkova konzervatofi v Ostravû

19.30 hodin / HUDEBNÍ SCÉNA / 
KONCERTNÍ VERZE

JESUS CHRIST SUPERSTAR
Mûstské divadlo Brno

15.30 hodin / âINOHERNÍ SCÉNA

·UMA¤ NA ST¤E·E
Mûstské divadlo LublaÀ

19.30 hodin / HUDEBNÍ SCÉNA

KRÁL SE BAVÍ
Slovenské národní divadlo 

/ Bratislava

16.00 hodin / REDUTA

ZÍTRA SE BUDE...
Národní divadlo / Praha

18.30 hodin / âINOHERNÍ SCÉNA

MA·KARÁDA 
âILI FANTOM OPERY

Divadlo v Dlouhé / Praha

1144..  --  2211..  66..  22000088
IV. mezinárodní festival hudebního divadla

15.00 hodin / DIVADELNÍ STUDIO MARTA

GODSPELL
JAMU / Brno

19.30 hodin / HUDEBNÍ SCÉNA 

MAM’ZELLE NITOUCHE
Mûstské divadlo Brno

16.00 hodin / âINOHERNÍ SCÉNA

·TùSTÍ DAM
DAMU / Praha

19.30 hodin / HUDEBNÍ SCÉNA

HELLO, DOLLY!
Severoãeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem

22.30 hodin / VELKÁ ZKU·EBNA

DÁVNO, DÁVNO JIÎ TOMU
Moravské divadlo Olomouc

16.00 hodin / HUDEBNÍ SCÉNA

TAJN¯ DENÍK 
ADRIANA MOLEA 

VE VùKU 13 A 3/4
Stfiedoãeské divadlo Kladno 

19.30 hodin / âINOHERNÍ SCÉNA

OSM ÎEN
Altes Schauspielhaus Stuttgart

16.00 hodin / âINOHERNÍ SCÉNA

SONG PRO DVA
Slovácké divadlo Uherské Hradi‰tû 

19.30 hodin / HUDEBNÍ SCÉNA

LIMONÁDOV¯ JOE
Divadlo J. K. Tyla / PlzeÀ

Zemfiel novináfi 
Jaroslav Parma

Ve vûku nedoÏit˘ch 69 let,
smífien s Bohem i lidmi, zemfiel
ti‰e v kruhu rodiny v úter˘ 
6. kvûtna v Blansku  jeden ze
zakládajících ãlenÛ Syndikátu
novináfiÛ a dlouholet˘ ãlen jeho
jihomoravské regionální rady
Jaroslav Parma. Novináfiskou
kariéru zaãínal v brnûnské re-
dakci Lidové demokracie, poté
pracoval v Blansku v redakci 

okresních novin Nov˘ Ïivot a nakonec byl ‰éfredaktorem
t˘deníku T˘den u nás.

Dûji‰tûm posledního rozlouãení byl poutní chrám
Jména Panny Marie ve Kfitinách. Mezi stovkami pfiátel by-
li poãetnû zastoupeni i brnûn‰tí novináfii.  ¤eãníci nad rak-
ví zesnulého charakterizovali Jaroslava Parmu jako oblí-
beného, vzácnû dobrého a vstfiícného ãlovûka, nad‰ené-
ho pro v‰e krásné, zaníceného betlemáfie, obûtavého spo-
lupracovníka pfii v˘zkumu kfiíÏov˘ch kamenÛ a památn˘ch
objektÛ, organizátora kulturního a spoleãenského Ïivota,
ãlena brnûnského Klubu dobrákÛ. 

âlen fiídícího v˘boru a pfiedseda jihomoravské re-
gionální rady syndikátu PaedDr. Libor Kalina pfiipomnûl,
Ïe Jaroslav Parma své spoluobãany, dûní Blanska a jeho
‰irokého okolí dÛvûrnû a dÛkladnû znal a proto jím fiízené
noviny se zasvûcen˘mi texty a skvûl˘mi fotografiemi byly
ãtiv˘m a vyhledávan˘m periodikem se ‰irok˘m zábûrem.
Pfiíkladnû dbal na ãistotu ãeského jazyka, kterou peãlivû
chránil. Parma byl  náv‰tûvníkem a recenzentem premiér
v brnûnském Mûstském divadle. Mûsíãník této scény
Dokofián jeho recenze  pravidelnû citoval. KdyÏ Kalina
vzpomínal na Parmovo pÛsobení v regionální radû 
syndikátu, zdÛraznil, Ïe byl ãlenem aktivním a platn˘m.
Dokázal i do vypjat˘ch jednání a situací vnést svÛj po-
vûstn˘ klid,  rozvahu, vûcné a rozumné stanovisko. „Je
tûÏké uvûfiit, Jaroslave, Ïe uÏ se s Tebou nesetkáme.
Bude‰ nám chybût a je‰tû více na‰im pokraãovatelÛm.
ProtoÏe uãitelÛ, umûjících pfiedávat bohaté zku‰enosti ze-
jména svou prací, sv˘m osobním pfiíkladem, je málo,“
konãil své vyznání úcty k zemfielému.

Spolu s ãlenkou fiídícího v˘boru a místopfiedsedkyní re-
gionální rady Helenou Kupãíkovou a s pfiedsedkyní Klubu
novináfiÛ-seniorÛ poloÏil k rakvi zesnulého kytici kvûtÛ 

Bohumil Hlaváãek  



MÛÏeme se povznést k poznání toho, co se skr˘vá za jevy?
Zvífie to nedokáÏe, ale ãlovûk ano. Poznáním, kter˘m je mu to 
umoÏnûno, je umûní. Umûní není vykoupením ze Ïivota, n˘brÏ

pouze krásnou útûchou v nûm. Co to je sláva? 
Pouh˘ odraz na‰í bytosti v hlavách jin˘ch.

Arthur Schopenhauer, 22. února 1788, GdaÀsk 
– 21. záfií 1860, Frankfurt nad Mohanem. 

V˘znamn˘ nûmeck˘ filosof 19. století,
hlasatel pesimistické filosofie.

Zdena Zábranská:

Zapomínat
Jen tu‰ím 

Ïe neviditeln˘ ledovec proplouvá mûstem 
otfie se o dÛm 
vyvrátí stromy 

a ptáci co zÛstali naÏivu 
zapomínají zpívat 

zapírají se hlasy zvlnûn˘mi 
jak plechová stfiecha u zahradní kÛlny 

I já zapomínám 
na láskypln˘ prázdninov˘ dé‰È 

v jitrocelov˘ch uliãkách 
a na muÏe kter˘ se prochází metr nad zemí 

a chce se milovat 
ve vzduchu 

Co kdyÏ dnes umfiem 
vyzvídá dítû 

ale kaÏd˘ je okfiikne:
Na to rychle zapomeÀ



Markéta Sedláãková losuje
z klobouku Evy Hrbáãkové
vítûzného diváka veãera

Radce Coufalové se nechce
vûfiit, Ïe uÏ stokrát

Závûreãná scéna 
patfií Darrylovi 
v podání Petra Gazdíka

ReÏie: Stanislav Mo‰a



5. KVùTNA 2008 JIÎ 100x!!!

Du‰an Vitázek, Katefiina Krejãová, 
Zuzana Maurery, Markéta Sedláãková, 
Petr Gazdík, Yvetta Blanaroviãová, 
Dan Kalousek, Radka Coufalová, Igor Ondfiíãek 

Petr Gazdík zase 
naopak vûfií, Ïe probûhne
také dvoustá repríza

Yvettû Blanaroviãové 
se v roli Alexy i v Brnû 
zatracenû líbí
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...S ëÁBLEM V TùLE
Publikum ji zná jako Jane z âarodûjek
z Eastwicku, Irenu z NovomanÏelského apart-
má nebo Helenu a Kalypsó z Odysseiy.
Svatou‰ek, kter˘ pod nevinn˘m andûlsk˘m ku-
kuãem skr˘vá neposedné ãertovské rÛÏky. Tak
se alespoÀ sama charakterizuje. Absolventka
Janáãkovy akademie múzick˘ch umûní Johana
Gazdíková pÛvodnû nechtûla jít v hereck˘ch
stopách své matky. Osudovou se pro ni (stejnû
jako pro mnoho jejích kolegÛ) stala inscenace
West Side Story v Mûstském divadle. Teì má
pfied sebou velkou v˘zvu: za reÏijního dohledu
Gustava Skály zkou‰í titulní roli v slavné ope-
retû Florimonda Hervého, Henriho Meilhaca
a Alberta Millauda Mam’zelle Nitouche. Do této
chvíle muzikálová hereãka se na operetní debut
tû‰í, nezastírá ale respekt a taky trochu herec-
ké trémy.
V operetû Mam’zelle Nitouche budete hrát hlav-
ní roli. Jaká Nitouche ve va‰em podání bude?
Mám o Mam’zelle Nitouche takovou pfiedstavu, Ïe
Ïije v klá‰tefie a hraje tam na matku pfiedstavenou
divad˘lko té nejchytfiej‰í, nejpilnûj‰í holky, aby vzá-
pûtí, kdyÏ se nikdo nedívá, mohla provést nûjakou
lumpárnu. To je moje pfiedstava, kterou se pokusím
zrealizovat.
Jak se vám zkou‰í s reÏisérem Gustavem
Skálou?
Zatím se mi s ním zkou‰í velmi dobfie. Stra‰nû se
mi na nûm líbí, Ïe ví, co chce, Ïe má naprosto jas-

nou pfiedstavu. Byla jsem na spoustû jeho her,
a dokonce i na Mam’zelle Nitouche, kterou reÏíro-
val pfied nûkolika lety v Pardubicích, tak o nûm
a o jeho práci ãásteãnû vím a mÛÏu za sebe fiíct, Ïe
mu jako reÏisérovi hodnû vûfiím a tû‰í mû, Ïe
Mam’zelle Nitouche reÏíruje právû on.
âím se bude brnûnská inscenace li‰it od té par-
dubické?
Urãitû alespoÀ tím, Ïe v ní budou hrát jiní herci –
kaÏd˘ herec do hry pfiidává svou vlastní invenci.
Také se bude li‰it tím, Ïe brnûnská inscenace bu-
de klasická opereta. Pan reÏisér dfiíve Mam’zelle
Nitouche inscenoval tro‰ku muzikálovûji, byl tam
jednodu‰‰í zpûv. Tentokrát je zpívání opravdu ná-
roãnûj‰í, jsme rády, Ïe mÛÏeme stát pfii zpûvu nû-
kter˘ch vûcí, pfii kter˘ch Mam’zelle Nitouche
v Pardubicích mohla skákat a tanãit (smích).
Jak obtíÏn˘ je pro vás part chovanky Denisy de
Flavigny alias Mam’zelle Nitouche?
Je to sloÏité, velk˘ úkol a taky v˘zva. Je to úplnû ji-
né zpívání neÏ muzikálov˘ zpûv, kde se ãlovûk mÛ-
Ïe vylhat a nemusí zazpívat v‰echny notiãky. Tady
jsou natvrdo napsané kantilény a je to velmi tûÏké
zpívání. Ale doufám, Ïe se mi to podafií a Ïe mû ta-
to role posune jinam, nûkam dál, co se t˘ãe tech-
niky zpûvu.
Mam’zelle Nitouche je operetou, v níÏ v‰e dob-
fie dopadne. Vyhovuje vám víc hraní v komedi-
ích nebo tragédiích?
Já mám radûji komedie. Jako hereãka i jako divák.
V tomto svûtû, ve kterém Ïijeme, je pro mû lep‰í jít

4
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vÏdycky vedla a chtûla, abychom byli herci. Byla
jsem ale takové to dítû, Ïe kdyÏ nûco chtûla ma-
minka, tak já just ne. Pozdûji, kdyÏ se v Mûstském
divadle zaãala dûlat West Side Story, fiekla jsem si,
Ïe vlastnû asi chci b˘t hereãkou a Ïe bych chtûla jít
na konkurz, tak jsem tehdy dûlala dodateãn˘ kon-
kurz a vzali mû. A bez maminky jsem se za pomo-
ci Alenky Antalové pfiipravila na JAMU a tam mû
taky pfiijali.
Mnozí herci své dûti od herecké profese odra-
zují. U vás to tedy bylo naopak?

Ano. Ale teì jsem to já, kdo nechce, aby z mého
dítûte byl herec.
A moÏná si stejnû jako vy fiekne: A just budu.
Myslím, Ïe bude tím, ãím bude chtít. Zatím se he-
recky projevuje velmi silnû, ale kdyÏ bude chtít b˘t
nûãím jin˘m, tak se vÛbec nebudu zlobit.
Jak vzpomínáte na svá studia?
TûÏce. Mûli jsme je‰tû na ‰kole hrozn˘ dril, kter˘
dne‰ní studenti uÏ nemají, a myslím si, Ïe je to
dobfie. My jsme mûli v‰echno zakázané. Pût hodin
dennû jsme tanãili, nemûli jsme vÛbec na nic ãas,
a co se t˘ká divadla, mûli jsme v‰echno zakázané,
nesmûli jsme hostovat. TakÏe jsme se s nimi pofiád
hádali, protoÏe spousta z nás hostovala, tfieba
v tomhle divadle. Bylo to nepfiíjemné, protoÏe si
myslím, Ïe ‰kola je fajn a je dobré ji mít, ale praxe
je praxe. Je to stejné jako vykládat dítûti, jak má
hladit psa. KdyÏ ho nepohladí a neuvidí, co ten pes
cítí, nikdy nebude vûdût, co to je. MÛÏete se uãit na
zku‰ebnû krásnû zpívat a zazpíváte v‰echno, po-
tom vás strãí na jevi‰tû, zajíknete se... a konec. Jde
o to, kolikrát na jevi‰ti jste, záleÏí na tom, aby reÏi-

se odreagovat na komedii neÏ jít na nûjaké tûÏké
drama. Jsem takov˘ ãlovûk, kter˘ si umí udûlat
drama v Ïivotû, tak se v divadle radûji smûju a dû-
lám, Ïe se nic nedûje.
Jane v âarodûjkách z Eastwicku, role v muzi-
kálech Kdyby tisíc klarinetÛ, Markéta Lazarová,
Jesus Christ Superstar, Nana, Hair, Oliver! ne-
bo Oddyseia, vedle toho pÛsobení v G-studiu,
napfiíklad v muzikálu Jepti‰ky... Která z va‰ich
ãetn˘ch rolí se vám hraje nebo hrála nejlépe?
Hroznû ráda si vzpomínám na Jepti‰ky, které se
bohuÏel nehrály v Mûstském divadle,
ale v G-studiu. Hrála jsem tam sestru
Robertu, která byla úplnû stejná jako já.
Taky taková, Ïe ze sebe dûlala svatou‰-
ka a potom udûlala stra‰n˘ ãurbes.
Myslím, Ïe je to podobné, jak jsem si
pfiedstavila právû Mam’zelle Nitouche,
a Ïe to na mû sedí. Já jsem taky takov˘ svatou‰ek,
kter˘ v‰emu pfiikyvuje, a potom nûkde stra‰nû ská-
ãu a kfiiãím – takov˘ andûl s ìáblem v tûle.
TakÏe vám obsazení do pfiipravované operety
sedlo jako ulité?
Sedlo a jsem za to stra‰nû vdûãná. Teì uÏ jen se
to nauãit zpívat.
Ve zpûvu ale dûláte pokroky. Myslí si to napfií-
klad i divadelní kritik Jifií P. KfiíÏ, kter˘ o va‰em
v˘konu v koncertním pfiedstavení Jazz Side
Story napsal toto: „Pracuje na sobû i Johana
Gazdíková, je uÏ hlasovû ãistûj‰í.“ CoÏ je od nûj
vlastnû pochvala.
Jo? To jsem ani neãetla. Tak to je super. KdyÏ to pí-
‰e on... (smích)
Jak se vÛbec díváte na divadelní kritiku?
Radûji se fiídím podle diváka. Kritika mÛÏe nûkdy
pochválit, a není to úplnû právem. Jindy zase mÛÏe
hanût a to vám mÛÏe ublíÏit – protoÏe se tfieba zrov-
na nûkde nûco fiíká, tak to kritika taky napí‰e. TakÏe
je pro mû dÛleÏitûj‰í, co na hru fiekne divák – jestli
zatleská, kde se smûje a tak.
Minulou sezonu jste o sobû dala
nejv˘raznûji vûdût v muzikálu
âarodûjky z Eastwicku v roli
Jane. âerpala jste inspiraci z fil-
mové adaptace románu Johna
Updikea, kde va‰i postavu hrála
Susan Sarandonová?
Samozfiejmû jsem se na ten film dí-
vala a dívala jsem se na nûj i stu-
dijnû. V‰echny tfii Ïeny – aÈ Cher,
Susan Sarandon nebo Michelle
Pfeiffer – jsou v tom úÏasné. Ale
bohuÏel filmová verze je jiná neÏ
muzikálová a pfiíbûh je tam tro‰ku
o nûãem jiném. My jsme si spí‰ mu-
sely najít nûjakou svoji polohu – uÏ
tím, Ïe ve filmu byly zralej‰í Ïeny,
asi jim nebylo... tfieba osmadvacet.
TakÏe je to o nûãem jiném, ale ten
film mám stra‰nû ráda.
Pocházíte z herecké rodiny,
pfiesto se zeptám: Jak jste se
k hraní dostala?
Já jsem samozfiejmû nechtûla b˘t
hereãkou. Maminka nás k tomu

NENAHRADITELNÍ

V muzikálu 
My Fair Lady (ze ZelÀáku), 

reÏie: Stanislav Mo‰a
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sér nebo fieditel vûdûli, Ïe máte talent, a i kdyÏ to
jednou zkazíte, tak to vÛbec nic neznamená. Je to
zkrátka o tom se ohrát.
TakÏe kdyÏ jste zaãínala, mívala jste trému?
Stra‰nou. A mám ji pofiád.
To fiíká spousta hercÛ, ale na v˘sledn˘ch v˘ko-
nech to potom není poznat.
Myslím, Ïe to tro‰ku poznat je, ale to toho herce
musíte opravdu dobfie znát. Je to pokaÏdé stejné –
kdyÏ jdete hrát nûjakou novou vûc, potfiebujete ji
zaÏít. ¤íká se, Ïe premiéra není nikdy tak dobrá ja-
ko tfieba desátá repríza. âím víc to budete zkou‰et
a potom nûkomu ukazovat a ukazovat, tím víc si
budete jist˘ v mluveném textu, zpívaném textu, po-
hybech a v‰em ostatním. MÛÏe se vám stát, Ïe pfii
písniãce, pfii které jste stál a bál jste se, Ïe ji neu-
d˘cháte, teì mÛÏete bûhat maraton a pfiitom zpí-
vat. 
S dal‰ími hereãkami a znám˘mi Ïenami
(Alenou Antalovou, Radkou Coufalovou nebo
moderátorkou Janou Adamcovou) jste nafotila
kalendáfi na podporu boje proti rakovinû prsu.
Vy jako pfiedstavitelka února jste fotila v ho-
rách. Jak bude va‰e fotografie se synem vypa-
dat?
Fotili jsme u Nového Hrozenkova, na moravsko-
slovenském pomezí. Nahoru nás vyvezla Horská
sluÏba. Byla jsem tam obleãená jen v takové suta-
nû a fotili nás s m˘m chlapeãkem Kubíãkem na
sáÀkách. Házeli po nás sníh, uÏ jsem byla celá
zmrzlá a dítû mûlo od té zimy úplnû rudé ruãiãky,
protoÏe nemohl mít na sobû bundu, i kdyÏ byl ob-
leãen˘ víc neÏ já. Ale celá ta atmosféra kolem toho
byla velmi pûkná a fotograf Petr ·ebel byl moc mi-
l˘.
TakÏe v˘sledkem bude jistû krásná fotografie
za cenu osobního nepohodlí.
To bych tak nefiekla, zkrátka byla zima. Ale mal˘
má sníh rád a já taky. TakÏe to bude vypadat jako
víla, která jede na saních a drÏí dítû.
Jak hodnotíte nápad bojovat proti rakovinû ka-
lendáfiem?
Myslím, Ïe zaujmou spí‰ vût‰í hvûzdy, jako Alenka
Antalová nebo Linda Rybová a dal‰í. Ty jsou podle
mû zárukou toho, Ïe se na kalendáfi nûkdo podívá.
Jakákoli prevence je rozhodnû uÏiteãná, i kdyby to
mûlo zachránit jedinou Ïenu, která si fiekne: Jo, tak
já na to vy‰etfiení pÛjdu. A toto rozhodnutí jí za-
chrání Ïivot. Urãitû to za to stojí. Bude to moc pûk-
né a MasarykÛv onkologick˘ ústav jistû udûlá je‰tû
dal‰í kampaÀ, takÏe to bude mít smysl.

Netáhlo vás to nûkdy herecky nûkam jinam,
mimo Mûstské divadlo a Brno vÛbec?
Netáhlo. Jsem stra‰nû domácí a rodinn˘ typ,
a tohleto divadlo mám opravdu jako svÛj do-
mov a rodinu a nedám na nûj dopustit. A i kdyÏ
jsem se odstûhovala do Prahy nebo jsem si fií-
kala, Ïe tu pro mû není práce a moÏná bych
mûla odejít jinam, nedokáÏu ho opustit a zba-
vit se ho. Je ve mnû pevnû zakofienûné. Nûkdy
jsem na‰tvaná a napadne mû to, ale nemÛÏu.
Máte nûjakou veselou vzpomínku ze zkou‰e-
ní?
Jé, tak zrovna teì si na nic nevzpomenu. Teì
je tfieba zkou‰ení takové celé veselé, doufám,

Ïe to takhle pÛjde i dál. Ale na nûjakou konkrétní
historku si nevzpomenu. Je toho spousta. Ono se
vÏdycky nûco stane, Ïe nûkdo nûco nepodá nebo
nûkdo nûkam nepfiijde.
Právû jsem si ale vzpomnûla, Ïe u âarodûjek
z Eastwicku se napfiíklad stalo, Ïe jak mû tam
v‰ichni, co alternují Darryla van Horna (Martin
Havelka, Petr ·tûpán a Petr Gazdík, pozn. aut.)
svlíkají jen tak decentnû, pfii posledním pfiedstave-
ní mi mÛj bratr tak roztrhal ko‰ili, Ïe i kdyÏ je na
cvoãky, aby ‰la snadno rozepnout, tak on mi ji o-
pravdu roztrhal. To mi pfii‰lo vtipné, Ïe zrovna on to
na mû tak hezky trhá (smích).
Ta scéna u violoncella je vÛbec taková odváÏ-
ná...
Mnû uÏ to tak nepfiijde. Hor‰í mi pfii‰la Odysseia,
kde Gazìa hrál Odyssea. Nymfa Kalypsó, kterou
jsem hrála, nad ním deset minut tanãí erotick˘ ta-
nec a zpívá mu takovou tu ukolébavku na konci
první pÛlky. Tak to se mi zdálo hor‰í neÏ âarodûj-
ky. Jinak je to taková sranda, tfieba s Martinem
Havelkou v roli Darryla van Horna, ten tam dûlá
stra‰né blbosti.

Foto: jef Kratochvil

S Jakubem Uliãníkem 
a Zdenou Herfortovou 
v dramatu 
NovomanÏelské apartmá, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Petrem ·tûpánem 
v muzikálu 
âarodûjky z Eastwicku, 
reÏie: Stanislav Mo‰a
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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

zikál (Nana, Markéta Lazarová, Svût pln˘ andû-
lÛ, Babylon, Sny, Máj a dal‰í) pfieloÏit do angliã-
tiny a nabídnout zaveden˘m muzikálov˘m do-
mÛm v Lond˘nû nebo New Yorku?
Existuje fiada ãesk˘ch muzikálÛ, o kter˘ch si mys-
lím, Ïe by mohly mít v zahraniãí úspûch. Nûkteré
z nich jste dokonce jmenoval. Ale ono není jedno-
duché vzít text a pfieloÏit jej do cizího jazyka.
Vezmûte to takhle: kolik lidí u nás je schopno sku-
teãnû kvalitnû pfieloÏit nebo pfiebásnit zahraniãní
libreto do ãe‰tiny, ãi napsat libreto pÛvodní? Kolik
lidí v Anglii nebo Americe je schopno napsat jazy-
kovû kvalitní anglické libreto? A vy byste chtûl a-
bych byl schopen psát muzikálovou poezii ve více
jazycích najednou? DokáÏi sice psát novináfiské
ãlánky v nûmãinû, vést pfiedná‰ku nebo vystoupit
Ïivû v televizní ãi rozhlasové diskusi. Ale s aktivní
angliãtinou to uÏ není zdaleka tak rÛÏové, protoÏe
jsem v anglicky mluvících zemích nikdy del‰í dobu
neÏil. Svoji schopnost vytvofiit kvalitní ãeskou verzi
zahraniãního libreta vidím jako “jednosmûrnou ces-

Na va‰í vizitce vedle v ãesk˘ch zemích velmi
dobfie známého jména Michael Prostûjovsk˘ je
za pomlãkou je‰tû jméno Kramer, jaké to má vy-
svûtlení?
Jak moÏná víte, v roce 1983 jsem ode‰el do
Nûmecka, kde jsem pracoval pfies 18 let v tamním
rozhlase. Vlastnû dodnes Ïiji mezi Prahou
a Kolínem nad R˘nem. Byl jsem nûjak˘ ãas Ïenat˘
a druhé jméno jsem získal po tehdej‰í manÏelce.
Ponechal jsem si jej i po na‰em rozchodu z praktic-
k˘ch dÛvodÛ. V 80. letech totiÏ nedokázal moje ães-
ké pfiíjmení „Prostûjovsk˘“ takfika nikdo pfieãíst nebo
vyslovit. Zajímavé je, Ïe moje dvojité pfiíjmení platí
pouze v Nûmecku. âeské matriãní právo jej neu-
znává. A já jej u nás doma také vlastnû nepouÏívám. 
ProÏil jste mládí v dobû, kdy uãit se anglicky by-
lo témûfi podezfielé. Kdo vás k tomu vedl?
Jazykové deficity jsem mûl stejnû jako v‰ichni moji
vrstevníci. Je to generaãní problém na‰í tehdej‰í
spoleãnosti. Cizí fieãi jsem se vlastnû uãil za pocho-
du a hlavnû aÏ v zahraniãí. Nouze nauãila i Dalibora
na skfiipky housti. Po svém odchodu do Nûmecka
v roce 1983 jsem zaãal intenzivnû dohánût v‰e léty
zanedbané.
Vládnete je‰tû jin˘m jazykem neÏ angliãtinou?
Pfiedev‰ím vládnu nûmãinou. Ta je totiÏ m˘m hlav-
ním cizím jazykem. 
Co povaÏujete za svÛj nejzdafiilej‰í pfieklad?
Do stejné kategorie zdafiilosti bych zafiadil Jesus
Christ Superstar, Josefa a jeho úÏasn˘ pestroba-
revn˘ plá‰È a Cats, tedy Koãky. V‰echny tfii ale jsou
zcela rozliãné sv˘m charakterem a v˘povûdí.
NejtûÏ‰í pro mne byly Cats, protoÏe obsahují fiadu
nepfieloÏiteln˘ch nonsensÛ, tedy jazykov˘ch zvuko-
maleb a také bylo nutné pro v‰echny koãky vy-
myslet ãeská jména. Naopak mû stra‰nû bavila
práce na Josefovi. PÛvodní texty Tima Rice
jsou velice hravé a bylo potfieba udrÏet jejich
lehkost a vtipnost i v ãe‰tinû.
JiÏ nûkolikrát jsem v rozhovoru s rÛzn˘mi o-
sobnostmi pouÏil vámi pfiebásnûnou otázku
z libreta muzikálu Jesus Christ Superstar: Proã
se Kristovi v‰e vymklo z rukou? Bylo chybou
strategie v dobrém i zlém, Ïe si zvolil ‰patnou
dobu a zaostalou zem? Bez rádia, bez novin
a televize se dá lidem tûÏko prodat sebelep‰í vi-
ze. Co ti dal‰í tam nahofie, vy‰li mu vstfiíc, koho
vlastnû kromû sebe cenil si víc? Svou smrtí
Kristus navÏdy rekordy snad zlomil. Chtûl on
zemfiít dobrovolnû nebo to byl omyl? Znáte od-
povûì na tuto otázku?
Na tuto otázku nezná odpovûì nikdo. Vlastní muzi-
kál Jesus Christ Superstar v‰ak jeho pfiíbûh líãí
z pohledu souputníka Jidá‰e. Jde tedy o jakési
Evangelium podle Jidá‰e, jehoÏ autorem v‰ak jsou
Tim Rice a Andrew Lloyd Webber. A zde snad na-
jdeme odpovûì v nemûnné pfiedurãenosti, ke které
jejich JeÏí‰ hledá a na‰el síly. V podstatû cestu mu-
ãedníka si nezvolil, ale pokornû a odváÏnû ji na se-
be pfievzal. To jednoznaãnû vypl˘vá z jeho dialogu
s Bohem v Zahradách gethsemansk˘ch. 
Pokusil jste se také nûkter˘ úspû‰n˘ ãesk˘ mu-
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úÏasné. Nesou peãeÈ evropské-
ho pfiíbûhu a naprosto svûtovou
kvalitu. Také se po celém svûtû
hrají. Byl bych rád, kdyby se nû-
které divadlo u nás rozhodlo je
uvést. Kromû toho samozfiejmû
mám rád celou fiadu dal‰ích. Ve
struãnosti: Fantom Opery, Les
Misérables, West Side Story,
Rocky Horror Show, Sunset
Boulevard, âarodûjky z East-
wicku, Hair, Kabaret, Chicago.
Myslím, Ïe kdyÏ si vezmeme
TOP 15 Broadwaye a TOP 15
lond˘nského West Endu, které
najdete i v mé knize Muzikál ex-
pres, aÏ na nûkolik málo v˘jimek
jde o úÏasné tituly.
Koncert které skupiny byste
rád nav‰tívil?

The Queen a Freddie Mercury, Beatles, Mamas
and Papas. TakÏe smÛla. Nesplnitelné pfiání.
Koho povaÏujete v muzikálovém showbusines-
su za osobnost 20. století?
NepovaÏuji za smysluplné hledat jednoho ãlovûka
a udílet mu tak statut „boha“. Vezmu-li v‰ak sou-
ãasné Ïijící, tak bych zcela jistû jako skladatele 
uvedl Andrewa Lloyda Webbera, producenta
Camerona Mackintoshe, reÏiséry Trevora Nunna
a Harolda Prince, scénografa Johna Napiera. Ti
postupnû vtiskli souãasnému svûtovému hudební-
mu divadlu jeho dne‰ní podobu a kolem sebe sou-
stfieìovali dal‰í v˘znamné osobnosti jako spolupra-
covníky. Zkrátka ovlivÀovali celé to dûní ve svûtû
a ovlivÀovali vlastnû i nás v âesku. Mezi tûmi jiÏ ne-

tu“.  Jde pfieci o to, dokonale pochopit to, co pÛ-
vodní autor vymyslel, vãetnû pocitÛ jeho i postav
pfiíbûhu a k tomu najít v ãe‰tinû ekvivalenty. Zkrátka
vytvofiit ãeské libreto tak, aby pÛsobilo jako pÛvod-
ní dílo.
Jste i uznávan˘m textafiem, existuje libreto na
vá‰ vlastní muzikál?
V minulosti jsem spolupracoval na nûkolika ães-
k˘ch titulech jako textafi. V roce 1976 jsem dokonce
spolupracoval s pfiedchÛdcem MdB, tedy Divadlem
bratfií Mr‰tíkÛ. V posledních letech jsem zase psal
texty k muzikálové Popelce, upravoval a dopisoval
texty v muzikálové Rusalce. Mám momentálnû ho-
tové libreto a pfiíslib autorsk˘ch práv na jeden sou-
ãasn˘ svûtov˘ bestseller odehrávající se v dávné
historii. Chtûl bych jej nabídnout
právû va‰emu divadlu. Ale zá-
sadnû nehovofiím o sv˘ch plá-
nech, abych to nezakfiiknul.     
Jak by vypadal vá‰ Ïebfiíãek
kvality kultovních svûtov˘ch
muzikálÛ?
Samozfiejmû mám velice rád
v‰echny muzikály, na kter˘ch
jsem se podílel. Kromû v˘‰e jme-
novan˘ch je to pfiedev‰ím Evita,
kterou mám jiÏ hotovou a která
má mít ve va‰em divadle premié-
ru v pfií‰tím roce. Myslím, Ïe nej-
lep‰ími souãasn˘mi autory pÛ-
vodních pfiíbûhÛ jsou Tim Rice
a Michael Kunze. Mám skuteãnû
to ‰tûstí, Ïe se s obûma dobfie
znám a udrÏuji s nimi osobní kon-
takt. Tim Rice mû kupfiíkladu po-
zval v kvûtnu na koncertní prove-
dení svého muzikálu Chess
(·ach) v lond˘nské Royal Albert
Hall. Tento muzikál z roku 1986,
kter˘ napsal se skladateli skupiny
ABBA Andresonem a Ulveusem
dostal nyní aktualizovanou podo-
bu a byl to velkolep˘ záÏitek.
Pokud jde o Kunzeho, povaÏuji
v‰echny ãtyfii jeho pÛvodní muzi-
kály (Elisabeth, Ples upírÛ,
Mozart! a Rebecca) za naprosto
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Na sklenici piva Guiness
v lond˘nském West Endu
s Karlem Albrechtem
a Petrem Gazdíkem



Ïijícími by jich bylo je‰tû více, ale tipnout seznam
jmen nemá cenu. Ostatnû, v mé nové knize, na je-
jímÏ vzniku má va‰e divadlo mimofiádnou zásluhu,
se o nich dosti podrobnû pí‰e.
Litujete ãasu a práce, kterou jste vûnoval nûkte-
rému z muzikálÛ, jehoÏ jevi‰tní provedení vás
zklamalo?
Ne. V dobách „pfiedrevoluã-
ních“ by se nûjaká ta nevyda-
fiená inscenace jistû na‰la.
Ale i neúspûch nebo nepove-
dená vûc má pro zúãastnûné
pfiínos alespoÀ jako pouãení.
Musím zaklepat, ale se v‰emi
inscenacemi po roce 1990
jsem byl spokojen.
Znáte nûjak˘ literární pfií-
bûh, kter˘ by si zaslouÏil
muzikálové zpracování?
Mám jich hned nûkolik. Ale,
kdyÏ dovolíte, nechci touto
cestou pfiípadnû inspirovat
konkurenci. Pfiedpokládám,
Ïe Dokofián ãtou i jiní lidé, neÏ
pfiíznivci Mûstského divadla
Brno. 
Byl jste spokojen s prací
muzikálového tvÛrãího t˘-
mu Mûstského divadla
Brno?
KdyÏ uvedlo JeÏí‰e, vidûl
jsem inscenaci aÏ pfii generál-

ce a tak fiíkajíc jsem se „kochal“ hotov˘m pfied-
stavením. Pfii Josefovi ‰lo o ãeskou premiéru,
a tak jsem byl jako autor ãeského libreta pfiíto-
men zrodu inscenace jiÏ od korepetic. A byl
jsem nejen nad‰en kvalitou souboru a kreativ-
ního t˘mu, n˘brÏ i jejich zájmem o vûc a pln˘m
nasazením. MdB má skuteãnû nejlep‰í muziká-
lov˘ soubor u nás. Jeho ãlenové jsou vynikající
zpûváci, taneãníci a herci v jedné osobû tak, jak
to známe z Lond˘na, New Yorku, Vídnû a z dal-
‰ích mûst, kde se muzikál pûstuje na té nejvy‰-
‰í profesionální úrovni. Vzhledem k tomu, Ïe se
svûtov˘m muzikálem zab˘vám i jako autor roz-
hlasov˘ch pofiadÛ, knihy a ãlovûk, kter˘ tento o-
bor pfiedná‰í na vysoké ‰kole, dostávám se
v zahraniãí s mnoha lidmi do kontaktu i z toho-
to dÛvodu. A musím fiíci, Ïe va‰e divadlo má
pfiedev‰ím mezi lond˘nsk˘mi drÏiteli práv na-
prosto úÏasnou povûst.  A vytvofiit si právû tam
pozici toho správného partnera a tvÛrce ukáz-
kov˘ch inscenací není vÛbec jednoduché a ne-
ní to samozfiejmû ani náhoda. Získání licence
totiÏ není jednoduchou záleÏitostí. Muzikál totiÏ
není prací prá‰ek, kde v˘robci jde o to prodat
ho co nejvíce. Anglick˘m drÏitelÛm práv se jed-
ná pfiedev‰ím o to, aby i zahraniãní inscenace
mûla co nejvy‰‰í kvalitu. A bez této záruky li-
cenci zkrátka neposkytnou. Získané peníze za
ni jsou aÏ na druhém místû. A kdyÏ nûkteré br-
nûnské verze dávají za vzor, o nûãem to vypo-
vídá.
Na ãem pracujete, co mÛÏeme ãekat za dílo
z va‰í pracovny?
Pro leto‰ní rok jsem plnû oddán své knize
Muzikál expres a pfiípravû Evity.

Jste spokojen˘ ãlovûk?
Pokud jde o práci, snaÏím se pro kaÏdou vûc udû-
lat maximum. Rád sklízím i ovoce svého poãínání.
A spokojen˘ ãlovûk v zásadû jsem. Moje filozofie
totiÏ je, vychutnat si to, co mám, a ne stále nafiíkat
pro to, co nemám. 

Otázky poloÏil a fotil
jef Kratochvil

9

S dramaturgyní
Pavlínou Hoggard

S reÏisérem
Stanislavem Mo‰ou



Jako první se do betonu 
vnofiil Jan Apolenáfi

Akci uzavfiela jednou 
zabetonovanou rukou 
Radka Coufalová

Akci bedlivû sledoval 
primátor mûsta Brna

Roman Onderka se svou sestrou

Radka Coufalová 
a Jifií Mach

Do‰lo i na 
jefa Kratochvila



RECESNÍ CHODNÍK „SLÁVY“ P¤ED BUDOVOU âINOHERNÍ 
SCÉNY MDB NA LIDICKÉ ULICI BYL OBOHACEN O DAL·Í OTISKY 
–  HERCE ERIKA PARDUSE, REÎISÉRA ZDE≈KA âERNÍNA, 
HUDEBNÍCH SKLADATELÒ PETRA KOFRONù A VLADIMÍRA FRANZE, 
HEREâKY RADKY COUFALOVÉ, HERCE JANA APOLENÁ¤E, 
·ÉFREDAKTORA REVUE DOKO¤ÁN  JEFA KRATOCHVILA

Ov‰em nejvíce reportéry 
pfiipoutal mnonásobnû ocenûn˘

Erik Pardus, ruce pro jistotu 
otiskl tfii, kde vzal tu tfietí, bÛh ví
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Poslední svobodné 
dny senátora 

Richarda Svobody.
Za nûkolik hodin se 

stane dáma v zeleném 
jeho zákonitou manÏelkou. 

Stanislav Mo‰a gratuluje.

Na dlouhou dobu budou 
v betonu oti‰tûny také ruce
reÏiséra ZdeÀka âernína

âisté ruce mají jak 
Radka Coufalová, 
tak Stanislav Mo‰a

Hudební skladatel 
Vladimír Franz 

se sv˘m partnerem

Hudební skladatel
Petr KofroÀ si ruce
ponûkud u‰pinil

Tak to tedy v Praze 
nemáme, konstatoval
Vladimír Franz

Rodina Smutn˘ch 
byla celkem veselá
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VENDULA OTISKOVÁ
Z rolí na repertoáru
Jezerní víly, Labutû ad. / Máj
Swing / âarodûjky z Eastwicku
Tábor haliãsk˘ch cikánÛ / Cikáni jdou do nebe
·prince / ·umafi na stfie‰e
Balet / Orfeus v podsvûtí
Pauline / West Side Story
Bílé bytosti / Zahrada divÛ
Balet / Mam’zelle Nitouche
Setkal jsem se s Vendulou v jednom pfií-
jemném baru v centru Brna.
Dala si dvojku bílého vína a já jsem se
hned zeptal….
Ahoj Vendy, mÛÏu ti poloÏit pár otázek?
Nenapí‰e‰ tam v‰echno, co fieknu, Ïe ne?
KdyÏ jsme spolu mluvili po telefonu a já
jsem se tû ptal, jestli s tebou mÛÏu udûlat

rozhovor, myslela sis, Ïe je to vtip,
proã?
ProtoÏe nejsem zvyklá, Ïe mi volá nû-
kdo jako ty v deset hodin veãer.
Dobfie a teì váÏnûji: jsi baletka, ta-
neãnice, jak ses k baletu a tanci do-
stala?
To jsem ãekala, chce‰ to vûdût? Není
to vÛbec zajímavé a vtipné.
Byla jsem tenkrát vybrána mezi ãtyfimi
sty uchazeãi o studium na taneãní
konzervatofii (jé podívej, zrovna jsem
v televizi) smích… (Je tam klip od
Prince a v nûm je baletka). Kterou
jsem úspû‰nû dokonãila.
Byla to tvoje volba jít na taneãní
konzervatofi, nebo na tom mûli zá-
sluhu i tvoji rodiãe?
Byla to moje volba, ale máma praco-
vala v divadle a já za ní ãasto chodila.
To prostfiedí mû zkrátka oslovilo.
Co tvoje profesní spokojenost, jsi
teì spokojená?
Ano, jsem spokojená, mám v divadle
dost práce, která je rÛznorodá a baví
mû, v kaÏdém pfiedstavení je tro‰ku ji-
n˘ styl pohybu a to mi vyhovuje více
neÏ tanãit pouze v souboru klasického
baletu.
Jak˘ je tvÛj reÏim dne u divadla?
Ráno vstanu aÏ poté, co potfietí posu-
nu budík, udûlám si silnou kávu a po-
kud cestou nezakopnu o mého kocou-
ra, kter˘ ‰kemrá o jídlo (má 11 kg), u-
dûlám si snídani, kterou ov‰em jím po
cestû na tramvaj, abych stihla ranní

âERT Tù VEM

S Vladimírem Strouhalem
v komponovaném
operetním pofiadu
Nedbaloviny,
reÏie: Gustav Skála



trénink. Potom mám vût‰inou zkou‰ku, pak
chvilku volna a zpût do divadla na  pfiedstave-
ní a po pfiedstavení koneãnû domÛ a druh˘
den opût posunuji budík…
Co dûlají tví rodiãe? Mají z tebe radost?
Maminka pracuje jako asistentka vedoucího,
táta jezdí do Holandska na kvûtinovou burzu
a vozí kvûtiny do âR. Myslím, Ïe jsou rádi, Ïe
dûlám nûco, co mû baví.
Co pfiítel, má‰ nûjakého? ¤ekne‰ nám
o nûm nûco?
Pfiítele mám, jmenuje se Petr. Pracuje v na-
kladatelské firmû jako vedoucí v˘roby a záro-
veÀ fiídí svoji stavební spoleãnost.
Máte nûjaké plány do budoucna, tfieba
svatbu?
Postavit dÛm, zasadit strom, zplodit dûti.
Nûkde mezi tím je i ta svatba, ale v‰e má svÛj
ãas…

Tvoje oblíbené jídlo, hudba, barva?
Maso ve v‰ech podobách, nejradûji
PO¤ÁDNEJ, VELKEJ…HOVùZÍ  STEAK. Co
se t˘ãe hudby, mám ráda folk, ale nejlep‰í je,
kdyÏ mÛÏeme s pfiáteli posedût v hospÛdce
a hrát na kytary a zpívat tfieba aÏ do rána.
Potom váÏnou hudbu a nûkdy i tvrdou muziku,
hlavnû kdyÏ uklízím. Oblíbená barva je hnûdá
a v‰echny její odstíny.
Co tvoje zdraví? Îije‰ zdravû?
SnaÏím se zdravû jíst, pohybu mám taky dost,
takÏe zdraví zatím slouÏí. Je to nejdÛleÏitûj‰í
v Ïivotû… 
Co plánuje‰ na prázdniny?
O prázdninách malta, sluníãko, opalování, ba-
zén, kolo…

Dívkám z baletu volá po desáté veãer 
Robert Rozsochateck˘ a v normální 

hodinu fotí jef Kratochvil a Tino Kratochvil

S Petrem Gazdíkem
v muzikálu

âarodûjky z Eastwicku,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V operetû
Orfeus v podsvûtí,
reÏie: Gustav Skála
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„MEMORY CYCLE TIME...“

V dubnu probûhla na jihomoravském hejtmanství
diskuze o kultufie v na‰em mûstû a kraji. Hejtman
Jihomoravského kraje Stanislav Juránek a dal‰í zá-
stupci kraje a nûkter˘ch institucí mûli moÏnost
konfrontovat své názory s pracovníky Ministerstva
kultury âeské republiky v ãele s jejich ministrem
Václavem Jehliãkou. Na snímku ministr Václav
Jehliãka, hejtman Jihomoravského kraje Stanislav
Juránek a umûleck˘ fieditel Mûstského divadla
Stanislav Mo‰a.

Ve velké zku‰ebnû jiÏ fiadu dní neú-
navnû pracuje reÏisér Gustav Skála
se souborem Mûstského divadla na
vzniku rozmarné operetky Mam’zelle
Nitouche. Premiéra na Hudební scénû

7. ãervna 2008

ST¤ÍPKY



Mnoho siln˘ch 
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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 
to lze, a zároveÀ Ïe ãlovûk pfii tom mÛÏe dojít
i ‰tûstí.
Úprava a reÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Martin Havelka, Evelína Jirková, Ladislav
Koláfi, Pavla Vitázková, Zdenûk Junák, Zdena
Herfortová, Irena Konvalinová, Patrik Bofieck˘,
Michal Nevûãn˘.

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

V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek DENÍK KRÁLE
TvÛrãí t˘m Zdenek Plach˘ a Jifií ·imáãek (ãili hlav-
ní dva protagonisté brnûnského volného umûlecké-
ho sdruÏení StfieÏen˘ Parnass) pfiichází se sv˘m
pÛvodním textem – je jím dramatick˘ souãasn˘ pfií-
bûh z gangsterského podsvûtí, nazvan˘ prostû
Deník krále. Titulní postava, b˘val˘ ‰éf mafiánské
bandy zvan˘ Král, se po letech vrací do Marseille,
v níÏ kdysi pÛsobil, vyfiídit je‰tû jeden rutinní 
obchod. Je v‰ak pfii nûm pfiekvapivû postfielen a na
útûku se musí skr˘t u zahofiklého misantropického
intelektuála jménem Cyril Abidi. Právû jemu je 
donucen zanechat svÛj deník, kter˘ koncipoval ja-
ko odkaz svému ztracenému synovi - a právû Cyril
pfii jeho ãetbû, jiÏ zpoãátku komentuje s pov˘‰e-
n˘m odstupem, odkr˘vá vá‰niv˘, strhující a tragic-
k˘ stfiet, kter˘ poznamenal KrálÛv osud. Napínav˘
pfiíbûh vidûn˘ optikou podivínského samotáfie, 
vpády vypjaté mystiky (reprezentované posta-
vou Terezie z Lisieux) i podrobn˘ komediální 
„Ïivoãichopis“ postav a postaviãek Ïivících se zloãi-
nem, to zní v podání StfieÏeného Parnassu jako

notnû v˘bu‰ná kombinace. V úloze reÏiséra jeden
z autorÛ Zdenek Plach˘, mimo jiné ãerstv˘ ‰éf ãi-
nohry Národního divadla Brno. V pfiedstavení zazní
i píseÀ známého ãeského 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 Jirková, Mária
Lalková, Ján Jackuliak, Alan Novotn˘, Lenka
Janíková a dal‰í.

Oscar Wilde: JAK JE DÒLEÎITÉ MÍTI FILIPA
Jedno z nejlep‰ích dûl anglické dramatiky, konver-
zaãní komedie Jak je dÛleÏité míti Filipa, je záro-
veÀ Wildovou nejúspû‰nûj‰í a nejvtipnûj‰í hrou vÛ-
bec. JiÏ pfii své premiéfie v roce 1895 byla nad‰e-
nû pfiijata a dodnes se neustále vrací na svûtová
jevi‰tû. V zábavném gejzíru chytrého vtipu, kter˘m
sr‰í v‰echny postavy, aÈ jde o sluhu nebo gentle-
mana, je sly‰et vlastní hlas dramatika, lond˘nské-
ho dandyho, mistra sarkasmu, jazykového ‰ermu
a lehkováÏného espritu. Tato konverzaãní kome-
die - jedna z nejlep‰ích ve svém Ïánru - pfievráce-
nû traktuje dobové mravy, mínûní a názory, jeÏ pa-
novaly v lep‰ích vrstvách viktoriánské Anglie na
sklonku století.
ReÏie: Jana Kali‰ová j.h.
Hrají: Viktor Skála, Petr ·tûpán, Zdena Herfortová,
Veronika Poláãková, Mária Lalková, Jifií Tomek,
Eva Jelínková, Pavel Kunert a Dagmar HlavoÀová.

Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA 
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe na-
psan˘ch komedií v historii divadla) o dvou oxford-
sk˘ch studentech, Charliem a Jackovi, ktefií se
chystají pozvat dívky svého srdce na milostnou
schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou stydlivost
i moÏné snadnûj‰í získání obou dívek hodlají zin-
scenovat jako setkání s Charleyovou tetou.
Zlomyslná náhoda spolu s dluhy, typick˘m to prÛ-
vodcem studentsk˘ch let v kaÏdé zemi a dobû, za-
viní, Ïe v roli Charleyovy tety vystoupí ponûkud
rozmazlen˘ student Babberley. ¤ada pfiekvapi-
v˘ch situací a nádhern˘ humor, vycházející z tûch
nejlep‰ích anglick˘ch tradic, jsou spolehlivou záru-
kou kvalitní divácké zábavy s pfiíjemn˘mi ozvûna-
mi nostalgie. ReÏie byla svûfiena Gustavu Skálovi
- (vzpomeÀme na jeho – na‰eho „nesmrtelného“
Brouka v hlavû!). 
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Alan
Novotn˘, Pavla Vitázková, Radka Coufalová,
Josef Jurásek, Zdenûk Junák, Irena
Konvalinová, Lenka Janíková a Jan Mazák.

Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNù
Existuje jen málo komedií, které dosahují úrovnû
tohoto díla. V‰echna legrace, zábava ãi humor, jak
kdo chce, se ve v‰ech po tomto autorovi následu-
jících veselohrách odvíjí od toho, jak geniálnû to
právû on ukázal v této komedii. A moÏná jiÏ ani ne-
existuje nic zábavnûj‰ího, neÏ tato hra. Roztodivn˘
fietûz roztomil˘ch nevraÏivostí a svárÛ, klevet roz-

HRAJEME
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nedûle Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
pondûlí Ray Cooney, John Chapman M2008
19.30 VydrÏ, miláãku
úter˘ V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek AB2
19.30 Deník krále
stfieda Oscar Wilde
19.30 Jak je dÛleÏité míti Filipa
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
nedûle Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pondûlí Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
úter˘ Eduardo Rovner C2 
19.30 Vrátila se jednou v noci
stfieda Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Brandon Thomas AB5
19.30 Charleyova teta

DOKO¤ÁN PRO HUDEBNÍ DIVADLO - BRNO 2008
sobota JAMU - hraje se v Martû
15.00 Godspell
nedûle DAMU / Praha
16.00 ·tûstí dam
nedûle Moravské divadlo Olomouc - hraje se na Velké zku‰ebnû
22.30 Dávno, dávno jiÏ tomu
pondûlí Altes Schauspielhaus Stuttgart
19.30 Osm Ïen
úter˘ Slovácké divadlo Uherské Hradi‰tû
16.00 Song pro dva
stfieda Divadlo pod Palmovkou / Praha
20.00 Gazdina roba
ãtvrtek Janáãkova konzervatofi v Ostravû
15.30 Kytice
pátek Mûstské divadlo LublaÀ
15.30 ·umafi na stfie‰e
sobota Divadlo v Dlouhé / Praha
18.30 Ma‰karáda ãili Fantom opery

nedûle Peter Shaffer E7
19.30 Equus
úter˘ Eduardo Rovner A2 
19.30 Vrátila se jednou v noci
stfieda Eduardo Rovner AB3
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek Eduardo Rovner AB4 
19.30 Vrátila se jednou v noci
pátek Eduardo Rovner C5 
19.30 Vrátila se jednou v noci
sobota Peter Shaffer AB6
19.30 Equus
nedûle Peter Shaffer D
19.30 Equus

5.6.
5.6.
7.6.
8.6.
9.6.

10.6.
11.6.
12.6.
13.6.

14.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
20.6.
21.6.

24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.

ãtvrtek F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud vefiejná generálka
14.00 Mam’zelle Nitouche
ãtvrtek F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud A4/AB4
19.30 Mam’zelle Nitouche
sobota F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud premiéra, P
19.30 Mam’zelle Nitouche
nedûle F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud D/E7
19.30 Mam’zelle Nitouche
pondûlí F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud A1/AB1
19.30 Mam’zelle Nitouche
úter˘ F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud A2/AB2
19.30 Mam’zelle Nitouche
stfieda F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud A3/AB3
19.30 Mam’zelle Nitouche
ãtvrtek F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
pátek F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud C5/E5
19.30 Mam’zelle Nitouche

DOKO¤ÁN PRO HUDEBNÍ DIVADLO - BRNO 2008
sobota F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud A6/AB6
19.30 Mam’zelle Nitouche
nedûle Severoãeské divadlo opery a baletu Ústí nad Labem
19.30 Hello, Dolly!
pondûlí Stfiedoãeské divadlo Kladno
16.00 Tajn˘ deník Adriana Molea ve vûku 13 a 3/4
úter˘ Divadlo J. K. Tyla PlzeÀ
19.30 Limonádov˘ Joe
stfieda Národní divadlo Moravskoslezské / Ostrava
16.00 Gasparone, záhadn˘ loupeÏník
ãtvrtek Mûstské divadlo Brno
19.30 Jesus Christ Superstar (koncertní verze)
pátek
18.00 Koncert absolventÛ dirigentsk˘ch kurzÛ 
pátek Slovenské Národní divadlo / Bratislava
19.30 Král se baví
sobota Národní divadlo Praha - hraje se v Redutû
16.00 Zítra se bude...

úter˘ F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud C2/E2
19.30 Mam’zelle Nitouche
stfieda F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
ãtvrtek F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
pátek F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud A5/AB5
19.30 Mam’zelle Nitouche
sobota F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche

ZÁJEZDY: 6. 6. hostuje MdB v KromûfiíÏi s muzi-
kálem Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È, 13. 6.
v Praze s inscenací V jámû lvové a 19. 6. ve Zvolenu 
s Markétou Lazarovou.

1.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
8.6.
9.6.

10.6.
11.6.
12.6.

14.6.
15.6.
15.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
20.6.
21.6.

22.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.
29.6.
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5.9.
9.9.

12.9.
12.9.
13.9.
14.9.
16.9.
17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
25.9.
26.9.
27.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

pátek Dmitrij MereÏkovskij PPP
18.00 Smrt Pavla I.
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              A2
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
pátek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek vefi. generálka
14.00 Tfii mu‰ket˘fii
pátek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              A5
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
sobota A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek premiéra, P
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
nedûle A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek premiéra
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              C2
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
stfieda A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              A3
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
ãtvrtek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              A4
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
pátek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              C5
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
sobota Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
nedûle Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pondûlí Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
úter˘ Eugène Labiche
19.30 Slamûn˘ klobouk
stfieda Eugène Labiche
19.30 Slamûn˘ klobouk
ãtvrtek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek              C4
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
pátek A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek            AB5
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
sobota Divadlo Bez zábradlí
15.00 Jakub a jeho pán
sobota Divadlo Bez zábradlí
19.30 Jakub a jeho pán
nedûle Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
pondûlí Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
úter˘ Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci

10.9.
11.9.
12.9.
15.9.
16.9.
17.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.
27.9.
28.9.
29.9.
30.9.

stfieda J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
ãtvrtek J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pátek J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
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
sobota J. Doga, E. Loteanu A/M2008
19.30 Cikáni jdou do nebe
nedûle J. Doga, E. Loteanu R/X2008
19.30 Cikáni jdou do nebe
pondûlí J. Doga, E. Loteanu Z/T2008
19.30 Cikáni jdou do nebe
úter˘ J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
stfieda J. Doga, E. Loteanu
19.30 Cikáni jdou do nebe
sobota F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
nedûle F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
pondûlí F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche
úter˘ F. Hervé, H. Meilhac, A. Millaud
19.30 Mam’zelle Nitouche

ZÁJEZDY: 10. 9. hostuje MdB v Plzni s inscenací Smrt
Pavla I.

Erik Pardus
a Zdena Herfortová

v inscenaci
Vrátila se jednou v noci,

reÏie: Emil Horváth
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dm˘chávajících v du‰ích jednoduch˘ch rybáfiÛ dra-
ma Ïárlivosti... Rozvá‰nûné hlavy, tupí stráÏci ve-
fiejného pofiádku… Láska a nenávist  -  dvû nádo-
by se stejn˘m dnem… A pfiitom svût poctiv˘ch,
prost˘ch a dobrosrdeãn˘ch lidiãek, jaké známe
z kaÏdodenního Ïivota. A ten nám pfiiná‰í absurd-
ní, smû‰né, rozum i smysly  provokující situace,
kter˘m nezb˘vá neÏ se smát, neÏ se vysmát…
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Zdenûk Junák nebo Zdenûk âernín, Irena
Konvalinová, Lenka Janíková nebo Tereza ·efrno-
vá, Patrik Bofieck˘, Martin Havelka, Erik Pardus,
Jana Glocová, Veronika Poláãková nebo Marta
Ondráãková, Evelína Jirková, Alan Novotn˘, Luká‰
Hejlík, Jaroslav Zádûra, Michal Nevûãn˘ nebo Petr
·tûpán, Zdenûk Kopp.

Eduardo Rovner:
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Brilantnû napsaná komedie nejpfiednûj‰ího sou-
ãasného autora argentinského divadla úspû‰nû
obletûla cel˘ svût a doãkala se mnoha prestiÏních
ocenûní. Pedikér a star˘ mládenec Manuel pravi-
delnû nav‰tûvuje hrob své matky, aby jí t˘den co
t˘den vylíãil, co nového se mu pfiihodilo.
Skuteãnost si lehce pfiibarvuje, nûkteré vûci zaml-
ãí, jenom aby se matce jevil v lep‰ím svûtle. KdyÏ
jí jednoho dne oznámí, Ïe se koneãnû chystá oÏe-
nit, oãekává ho po návratu domÛ neuvûfiitelné pfie-
kvapení: jeho matka Fanny po deseti letech „od-
poãinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci o-
sobnû dohlédla. Energická Ïena se tak znovu za-
ãne plést do Ïivota svého dospûlého syna: a jeli-
koÏ on je pochopitelnû jedin˘, kdo ji vidí a sly‰í,
spou‰tí se fietûzec komick˘ch situací, nedorozu-
mûní, zámûn a zmatkÛ... 
Eduardo Rovner ve své komedii o nádhernû vitál-
ní, byÈ mrtvé Ïenû, neopakovateln˘m zpÛsobem
vystihuje dÛleÏitost pfiátelství i lásky. V hlavní roli –
kdo jin˘ neÏ Zdena Herfortová…
ReÏie: Emil Horváth
Hrají: Zdena Herfortová, Erik Pardus, Jana Musilová,
Igor Ondfiíãek, Zdenûk Bure‰, Karel Jansk˘, Milo‰
Kroãil, Eva Jelínková a Josef Jurásek.

Peter Shaffer:  EQUUS
Pfiíbûh o tajemném bohu koní, nemocn˘ch Ïivo-
tech 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 úspû-
chem uvádûna jiÏ desátou sezonu. EQUUS se
s grácií a zároveÀ i pfiímoãafie dot˘ká vzru‰ujícího
tématu citové vykolejenosti, kdy se pod tlakem
nejrÛznûj‰ích ideologií a fanatismÛ u jednotlivcÛ
ztrácejí citové kontakty. Atraktivní zápletka s de-
tektivním nádechem, poezie v‰edního dne i rituál-
nost divadla rozehraná do v‰ech mysliteln˘ch kon-
tur a v neposlední fiadû také rÛzná velká lidská té-
mata, v‰e je‰tû okofienûné ojedinûl˘mi hereck˘mi

pfiíleÏitostmi – to pfiedev‰ím slibuje tato svûtovû
proslulá hra, která bude poprvé v reÏii ZdeÀka
âernína 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.

H U D E B N Í  S C É N A

Andrew Lloyd Webber, Tim Rice: 
JESUS CHRIST SUPERSTAR
Koncertní verze rockové opery v angl. jazyce
Anglická koncertní verze nejslavnûj‰í rockové 
opery v‰ech dob ve velkém orchestrálním aranÏ-
má pod vedením Igora Vavrdy navazuje na velmi
úspû‰né koncertní zpracování West Side Story –
Jazz Side Story. Petr Gazdík se tedy rozhodl pfie-
vést do koncertní podoby dal‰í svûtové dílo, které
je jiÏ dlouhou dobu na repertoáru MdB. Premiéra
tohoto projektu se uskuteãní právû v rámci festiva-
lu Dokofián pro hudební divadlo – Brno 2008. 
ReÏie a úprava: Petr Gazdík
Úãinkují: Du‰an Vitázek, Ivana VaÀková, Petr
Gazdík, Igor Ondfiíãek, Petr Brychta, Karel ·karka,
Jifií Mach, Zuzana Maurery, Katefiina Kleãková
a Marta Prokopová. 

HRAJEME

Florimond Hervé, Henri Meilhac, Albert Millaud 
MAM’ZELLE  NITOUCHE
„Svatá Nitouche, ó má patronko, zachrání‰-li
mne, má madonko, pak za to ráda slíbím já, Ïe
se uÏ polep‰ím, kdyÏ Pán BÛh dá…“ Tato ope-
reta-vaudeville je nesmírnû vtipnou, divadelnû
rozko‰atûlou konfrontací tfií (i hudebnû) rozdíl-
n˘ch svûtÛ: klá‰tera, divadla a kasáren. Titulní
hrdinka, chovanka Denisa, hraje ve svatou‰-
kovském prostfiedí komedii, ale hraje ji i její uãi-
tel zpûvu, ctihodn˘ klá‰terní varhaník pan
Célestin. ¤íká se, Ïe skladatel v nûm na‰el své
autobiografické rysy. Florimond Ronger, zvan˘
Hervé (1825–1892) totiÏ zaãínal také jako var-
haník a své první operety musel psát také 
pod pseudonymem. Navíc pan Célestin uÏívá
v Mam’zelle Nitouche umûlecké jméno Flori-
dor… Právo psát operetu o skladateli operet
mûl Hervé víc neÏ kdokoli jin˘, neboÈ to byl prá-
vû on, kdo komponoval vÛbec první operety je‰-
tû pfied Offenbachem a kdo také otevfiel první o-
peretní divadlo. MAM’ZELLE  NITOUCHE mûla
svûtovou premiéru v pafiíÏském Théatre des
Variétés 11. 1. 1883. UÏ brzy po svém vzniku ji
poprvé poznali i ãe‰tí (ND v Praze v roce 1890)
a morav‰tí (Staré divadlo na Vevefií v roce
1892) diváci. 
ReÏie: Gustav Skála 
Úãinkují: Milan Nûmec, Igor Ondfiíãek, Radka
Coufalová, Johana Gazdíková, Jifií Mach, Ale‰
Slanina, Jifií Zmidloch, Eva Gorãicová, Irena
Konvalinová,  Miroslava Koláfiová, Vladimíra
Spurná, Jan Apolenáfi, Zdenûk Junák, Zdenûk
Bure‰, Miloslav âíÏek, Milan Horsk˘ a dal‰í.



SAVOJKO, SBOHEM 
Jedenáct rokÛ jsem bydlel
na Bûhounské ulici, na je-
jímÏ rohu stávala slavná br-
nûnská kavárna Savoy. Po
komunistickém pfievratu se
do kavárny nastûhoval
V˘bûr, obchod s textilem.
Ale pÛvodní architektonická
dispozice zÛstávala, jak
jsem toho byl svûdkem, za-
chována, jen si snila svÛj
dávn˘ kavárensk˘ sen pod
závûjemi textilu. Vím, Ïe
v devadesát˘ch letech uva-
Ïoval mÛj nakladatel, krátce
poté, co se pfiistûhoval na
Bûhounskou, Ïe probudí Savojku k novému kavárenské-
mu Ïivotu. Pak ale svÛj kapitál investoval do podstatného
roz‰ífiení nakladatelského domu Petrov. 

Na poãátku kavárny Savoy byl kavárník Jan Nekvasil,
kter˘ napfied proslídil kavárny v evropsk˘ch metropolích
a teprve pak poÏádal funkcionalistu Jindfiicha Kumpo‰ta,
aby mu pfiestavûl obchod firmy Thonet na kavárnu. Ten
pak na konci dvacát˘ch let puristicky oãistil novorene-
sanãní fasádu, zbavil ji z vût‰í ãásti jejího bohatého ‰tu-
kového dekoru a dvû podlaÏí, totiÏ obchodní pfiízemí
a o patro v˘‰ umístûnou nûmeckou kavárnu Thonethof, a-
daptoval na kavárnu Savoy. KdyÏ jsem byl v osmdesát˘ch
letech jako dokumentátor v Krajském památkovém stfie-
disku, byla tam mou kolegyní taky paní Stryková, která se
v té kavárnû v roce 1947 seznámila se sv˘m manÏelem,
ãesk˘m letcem z perutû RAF. Na malém kavárenském
balkonû hrál jazzov˘ orchestr Goodnight My Love, paní
Stryková tanãila se sv˘m letcem a jedním panoramatic-
k˘m oknem vidûli protûj‰í kavárnu Adriu a druh˘m zas go-
tické pilífie chrámové lodû svatého Jakuba. Paní Strykové
bylo devatenáct rokÛ a v‰echno vypadalo tak nadûjnû,
pfiestoÏe na nûkolika blízk˘ch ulicích dosud leÏely domy
ve váleãn˘ch troskách. 

Kdosi mû nedávno pfiesvûdãoval, do krve by se hádal,
Ïe ta scéna s Nata‰ou Gollovou pijící slánkami zaráz ze
sedmi skleniãek, jak ji známe z filmu Hotel Modrá hvûzda,
se ve skuteãnosti natáãela právû v brnûnské Savojce,
protoÏe Ïádné jiné kavárnû na svûtû nedominuje tak pa-
rádní dvojramenné schodi‰tû. Neodolal jsem a ‰el se na
to schodi‰tû znovu podívat. Ale narazil jsem na nepro-
dy‰nû uzavfien˘ vchod. V‰echna okna byla peãlivû zata-
Ïena zednick˘mi plachtami. Pak jsem se dozvûdûl, Ïe se
tam pod pokliãkou dûjí uÏ nezadrÏitelné pfiízraãnosti.
Interiér kavárny Savoy , kter˘ pod textilními návûjemi pfie-
ãkal komunistickou totalitu, nepfieÏije teì – stejnû jako
v devadesát˘ch letech interiér Fuchsova hotelu Avion - a-
taku agresivních developerÛ. Tak sbohem, Savojko. V mé
moci je bohuÏel jen tenhle nekrolog.

Jifií Kratochvil
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NEP¤EHLÉDNùTE!

BEZ KOMENTÁ¤E

Milí pfiátelé Mûstského divadla Brno, 
dûkujeme Vám za Va‰i pfiízeÀ 

v leto‰ní sezonû a tû‰íme se na Vás 
i v té následující.  

Pfiedprodej na záfií zaãíná 
jiÏ ve stfiedu 20. srpna v 8.00 hodin.

Pfiejeme Vám krásné proÏití léta!

ZRCADLENÍ
Pfii své pracovní náv‰tûvû Lond˘na potû‰ilo ‰éfa muzikálové sekce MdB Petra
Gazdíka, Ïe v renomovaném obchodû s hudebními nosiãi, jenÏ je specializován v˘-
hradnû na svûtové hudební divadlo a svoji poboãku má pouze v lond˘nském West
Endu a newyorské Broadwayi, ve stojanu vûnovanému Best Sellers /tedy „nejpro-

dávanûj‰í“/ na‰el nahrávku muzikálu âarodûjky
z Eastwicku uvádûného na Hudební scénû na‰eho
divadla. Potû‰ení bylo o to vût‰í, Ïe v této sekci „nej-
prodávanûj‰ích“ byly âarodûjky, vedle souãasn˘ch
nejvût‰ích muzikálov˘ch hitÛ, jedin˘m ãesk˘m CD.
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JANA MAZÁKA HROZNÉ VùCI ROZJIT¤Í
Herec Mûstského divadla Brno Jan Mazák hra-
je v Charleyovû tetû, v Deníku krále, v ·umafii
na stfie‰e, v Markétû Lazarové, v Zahradû divÛ,
v muzikálu Jesus Christ Superstar,
v inscenaci Smrt Pavla I. V proslave-
ném dramatu V jámû lvové pûknû se-
kunduje Eriku Pardusovi v jeho dvoj-
roli Kirsche a Höllrigla. Jan Mazák
pfii‰el z královéhradeckého divadla,
kde pÛsobil ‰est let a stejnou dobu je
v Brnû. Zatímco tamodtud odcházel docela
rád, o svém nynûj‰ím pÛsobi‰ti tvrdí, Ïe tady
„doklepe“ do dÛchodu. Pokud samozfiejmû tak
oblíben˘ a dobr˘ herec do nûjakého dÛchodu
nûkdy pÛjde… Má na to podle souãasného zá-
kona cel˘ch 16 let, stejnû dlouhou dobu pÛso-
bil v ostravském Divadle Petra Bezruãe.
ProtoÏe s Janem Mazákem zasvûcenû hovofiila
docela nedávno, pro listopadové ãíslo
Dokofiánu, Bára Rácová, nebude tentokrát fieã
o jeho synovi jakoÏto herci-nemluvnûti v in-
scenaci Jindfiich VIII., ani o tom, co dûlá jeho
Ïena a dal‰í jiÏ zvefiejnûné vûci. Pokud budete
ãíst dál, dozvíte se, zdali se Jan Mazák zlobí na
redakci Dokofiánu, Ïe ho zafiadila mezi rodinné
stfiíbro, kdyÏ má teprve ãtyfiletého syna. A má
také docela zvlá‰tní krédo, které se bude vût-
‰inû ãtenáfiÛ líbit.

Odborná kritika vás kladnû hodnotila mj.
v inscenaci Amfitryon. Nemrzí vás, Ïe je
uÏ po derniéfie?
Mrzí, ale to uÏ patfií k Ïivotu. Byla to krásná
role a ke v‰emu reÏírovala Hanka
Bure‰ová, se kterou je kaÏdá spolupráce
pfiíjemná. Sahá k neotfiel˘m tématÛm, vybí-
rá si velice zajímavou dramaturgii a nebojí
se jít i do klasick˘ch pfiedloh s ãistou myslí,
aniÏ by je chtûla nûjak˘m zpÛsobem pfiedû-
lávat nebo pfiedvádût se, jak by to ona zre-
Ïírovala. Naopak se vÏdycky snaÏí z tûch
inscenací vytáhnout jádro a podpofiit to, co
tím autor zam˘‰lel.  
Máte rád klasická témata, nebo dáváte
pfiednost modernûj‰ím vûcem?
Mnû je to v podstatû jedno, já jsem si pro-
‰el v divadelním Ïivotû snad uÏ v‰echno.
Zaãínal jsem v Ostravû u BezruãÛ, kde se
dûlala velice pÛvodní dramaturgie. Hodnû
se sahalo k novinkám, uvádûli tam hodnû
soudob˘ch vûcí. Potom jsem byl v Hradci
Králové, kde jsem dost pfiiãichl ke klasické-
mu repertoáru, ale pod reÏijním zpracová-
ním Vládi Morávka. V Mûstském divadle
Brno se dûlá, jak bych to fiekl, taková ta
normální dramaturgie. Vûci se zpracovávají
v podstatû normálnû, aby to bylo pfiístupné
divákovi. 
Koho budete hrát ve Tfiech mu‰ket˘-
rech? 
PfiipomeÀme, Ïe premiéra bude aÏ v záfií.
Budu hrát Plancheta. Je to jediná role, kte-
rá mû napadla, Ïe bych ji v této inscenaci
mohl hrát. A taky se tak stalo. Tû‰ím se
znovu na Hanku Bure‰ovou, pfiedloÏila

nám uÏ svoji vizi. Nevím, jestli mÛÏu prozradit, jak
bude hra vypadat. Na jevi‰ti bude simultánnû pro-
bíhat seriózní dûj Tfií mu‰ket˘rÛ a dûj v pavlaão-
vém domû, civilní Ïivot ze 60. let. Nastane kon-

frontace romantického pfiíbûhu o mu‰ket˘rech a o-
byãejného Ïivota. Hru upravila paní reÏisérka se
sv˘m manÏelem ·tûpánem Otãená‰kem. Mûli
jsme uÏ ãtenou zkou‰ku, docela se tû‰ím.
Téma hry je vám urãitû blízké…
Tfii mu‰ket˘ry mám proãteny, ãetl jsem v‰echny dí-
ly. Po dvaceti, po deseti a je‰tû po deseti letech
a k tomu nûjaké d’Artagnanovy pamûti.
Vzpomínám si na jedny Vánoce, kdy jsem je‰tû ja-
ko kluk dostal Tfii mu‰ket˘ry, Robinsona Crusoe
a Tfii muÏe ve ãlunu, jednu z nejlep‰ích humoristic-
k˘ch kníÏek. To byl fakt JeÏí‰ek, na kterého si pa-
matuji, byly to pfiíjemné Vánoce, kdy jsem leÏel
v kníÏkách a ãetl.
V minulém rozhovoru jste se zmínil o sv˘ch
studiích na JAMU. Doplníte, jak jste je‰tû pfied-
tím zaãínal s divadelní múzou?
Na JAMU jsem se dostal aÏ napodruhé, mezitím

RODINNÉ ST¤ÍBRO



jsem pocit, Ïe se ãas navr‰il a pfii‰la
nabídka od Standy Mo‰i, jestli bych
nechtûl do jeho souboru. Tak se to
v‰echno se‰lo.
Nevadí vám, Ïe vás ‰éfredaktor vy-
bral do rubriky Rodinné stfiíbro,
kdyÏ máte teprve ãtyfileté dítû?
Ne. Já fiíkám, Ïe z tohoto pohledu by
se spí‰e mûlo uvaÏovat o tom, jestli je
patfiiãné pofiizovat si na stará kolena
dítû, kdyÏ ãlovûk mÛÏe skonat neÏ vÛ-
bec potomek dospûje do plnoletosti.
Nejsem nûjak velk˘ optimista. Vûkovû
do rodinného stfiíbra urãitû patfiím
a mentálnû se snaÏím b˘t s klukem ja-
ko mlad‰í tatínek. Fyzicky se necítím
nijak opotfiebovanû a mentálnû se

s tím musím nûjak srovnat. 
Kam zamífiíte v létû?
Nejradûji trávím prázdniny v Oslavû u Tasova
u Velkého Mezifiíãí na chatû, jinak manÏelka chce
k mofii, tak to moÏná budu muset pfietrpût. (smích)
Nebaví mû leÏet a nic nedûlat. A pofiád musíte dá-
vat pozor na dítû. Na Vysoãinû ráno v pût hodin
vyráÏím na houby a pak jezdím na horském kole.
V Hradci jsem jezdil stra‰né ‰treky, sto kilometrÛ
pro mû nebyla Ïádná míra, najezdil jsem tam ‰est
tisíc kilometrÛ za sezonu. Teì mám prostor na ko-
lo jedinû o prázdninách.  
Nemûl byste chuÈ alternovat s Erikem
Pardusem dvojroli Kirsche a Höllrigla v insce-

jsem dûlal v tehdej‰ím zdej‰ím Divadle bratfií
Mr‰tíkÛ kulisáka. Odehrál jsem nûkolik roliãek, pfií-
leÏitost mi dával zvlá‰tû pan reÏisér Richard
Mihula. Na základní ‰kole jsem byl docela hyper-
aktivní, komentoval jsem v‰echno dûní a skákal 
uãitelÛm do fieãi. A paní uãitelka z ãe‰tiny, která
asi mûla potfiebu mû nûjak˘m zpÛsobem pacifiko-
vat, zaloÏila na ‰kole dramatick˘ krouÏek. UÏ ne-
vím, jestli kvÛli mnû, nebo uÏ tam byl dfiíve. Tam
jsem zaãínal, pfied tfiídou jsme dûlali nûjaké ukáz-
ky z kníÏek. Potom jsem zaãal spolupracovat
s dûtsk˘m divadelním souborem pfii domu kultury,
vybral si mû vedoucí pan Oli‰ar. Teì si uvûdomu-
ji, Ïe vÛbec první divadelní inscenace, ve které
jsem hrál, byli Tfii mu‰ket˘fii aneb Garda jeho
Oslovstva. Byli to Tfii mu‰ket˘fii zasazení do fií‰e
zvífiat. UÏ ve dvanácti letech jsme hráli aÏ pfied
300 diváky, i pro ‰koly, a jezdívali jsme na dûtské
festivaly. Tehdy jsem je‰tû neuvaÏoval o herectví;
kdyÏ jsem ‰el na gympl, uvaÏoval jsem spí‰e o fil-
dû nebo nûãem podobném. To mû pfie‰lo. V dobû
m˘ch gymnaziálních studií existoval v KromûfiíÏi
pfii podniku Pal Magneton docela slavn˘ divadelní
amatérsk˘ soubor. Vyhrál asi pûtkrát JiráskÛv
Hronov, ostatnû spolupracoval s ním Alois
Hajda.Vybral si mû do souboru, hrál jsem s nimi
v kusu Pu‰ky paní Carrarové od Bertolta Brechta.
A na jednom z Jiráskov˘ch HronovÛ jsem úãinko-
val v Mahenovû hfie Nasredin. Hrálo se skoro na
profesionální úrovni. To mnû uÏ bylo 17 let a tehdy
jsem najednou zjistil, Ïe bych herectví mohl dûlat
profesionálnû. Pfiihlásil jsem se tedy na JAMU…
Absolvoval jste uÏ muzikálov˘ ateliér? Zpíváte
rád?
S m˘m roãníkem zaãínala na JAMU katedra syn-
tetick˘ch ÏánrÛ, vlastnû pfiedchÛdce muzikálové-
ho ateliéru. Mûli jsme celkem dostateãnou pûvec-
kou pfiípravu, ale Ïe bych byl zrovna pfiítelem zpí-
vání, v tom si nejsem jist˘, zpûv nevyhledávám.
KdyÏ je potfieba, tak se otrocky nauãím, moÏná Ïe
jsem schopen nûco zazpívat. Na jevi‰ti zpívám
tfieba v Jesus Christ Superstar, v Zahradû divÛ
i v jin˘ch inscenacích.
Hrajete na nûjak˘ hudební nástroj?
Nûco bych moÏná zabrnkal na kytaru, párkrát
jsem to pouÏil i na jevi‰ti, ale nehrnu se do toho.
Jak jste se dostal do Mûstského divadla Brno?
KdyÏ jsem byl v Hradci Králové uÏ ‰est˘ rok, mûl
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V hudební baladû 
Markéta Lazarová, 

reÏie Stanislav Mo‰a

V komedii 
Charleyova teta, 
reÏie Gustav Skála



naci V jámû lvové, kde hrajete dvojníka?
Neláká vás poãe‰tûn˘ tyrolsk˘ dialekt?
To se nedá. To je tak velká role, Ïe by vznikl polo-
viãní prostor pro kaÏdého z nás, kdybychom to al-
ternovali. KdyÏ jsem vidûl ErikÛv podtrhan˘ text,
fiíkal jsem, Ïe mohl vzít ‰tûtku a rovnou ty stránky
pfiemáznout. Je to rozsahem tak velká role, Ïe by
se opravdu nedala alternovat. Tyrolsk˘m dialek-
tem po ãesku mluvím taky, jak na konci vejdu na
jevi‰tû. Takovou zvlá‰tní roli jsem je‰tû nezaÏil,
kdy ãlovûk pfiijde aÏ na poslední dvû stránky.
O hercích se nûkdy fiíká, Ïe Ïijí ve vlastním
specifickém svûtû. Zeptám se tedy, jestli herec
Jan Mazák má ãas a snad i zájem podívat se na
televizní zprávy, pfieãíst noviny?
Nevím, co myslíte tím specifick˘ svût. Já myslím,
Ïe herci Ïijí úplnû normálnû, nic takového není.
Ten zvlá‰tní svût si lidé spí‰ nûkdy pfiedstavují. Já
se zajímám o dûní, ale v poslední dobû se snaÏím
radûji noviny neãíst. âím mé-
nû toho ãlovûk ví o politice
a o událostech doma i ve svû-
tû, je asi klidnûj‰í. Mû hrozné
vûci vÏdycky stra‰nû rozjitfií
a pak zaãnu pochybovat
o smyslu Ïivota a dostávám
se do takov˘ch temn˘ch hlu-
bin vûdomí. SnaÏím se tomu
spí‰ vyh˘bat. Ale to není spe-
cifikum herecké, takov˘ch lidí
je spousta, kaÏd˘ ãlovûk Ïije
ve svém specifickém svûtû.
DokáÏete oddûlit své osobní
starosti od práce na jevi‰ti?
To ano. Myslím, Ïe se mnû to
zatím dafií. Je ale pravda, Ïe
kdyÏ jsem v divadle, mám ob-
ãas pocit, Ïe bych mûl b˘t do-
ma, a kdyÏ jsem doma, mám
pocit, Ïe mám pracovat v diva-
dle. Více o nedivadelních vû-
cech pfiem˘‰lím pfii zkou‰kách

nebo pfii pauzách. Ale v oka-
mÏiku, kdy je ãlovûk na jevi‰ti,
nemÛÏe si dovolit luxus nûkam
ubíhat, musí se soustfiedit na
roli. Myslím, Ïe to zatím zvlá-
dám, je to taková tro‰ku tera-
pie. To soustfiedûní na roli pfii-
nutí ãlovûka zapomenout na
v‰echno.
Jak se vám jako pÛvodem
KromûfiíÏákovi, odpusÈte to
klikaté slovo, líbí Brno jako
mûsto a co fiíkáte na mnoÏ-
ství divadel? Není tady pfie-
divadlováno? V Îidenicích
mimochodem chystá tamní
radnice nové divadlo ma-
l˘ch forem...
Ale jo, v Brnû se dá vydrÏet. Já
myslím, Ïe Brno není tak pfie-
divadlované, Praha je na tom
asi mnohem hÛfi. V Brnû pofiád
je‰tû mohou b˘t v‰echna diva-

dla vyprodaná a nebudou si konkurovat. Není tady
aÏ tak velká kapacita sedadel na dané mnoÏství o-
byvatel, nemám ten pocit. 
Patfiíte mezi rodinné stfiíbro v˘znamného diva-
dla. Nechcete fiíci nûco moudrého?
Nûco hlubokomyslného? (smích) V‰ichni si ze mû
dûlají srandu, totiÏ z mého Ïivotního kréda. Chtûl
bych, aby tady po mnû nic nezÛstalo. Proto tfiídím
odpad. Myslím, Ïe Ïádná my‰lenka, Ïádné veledí-
lo není tak velké, aby srovnalo tu hromadu a ty tu-
ny odpadkÛ, které tady po kaÏdém ãlovûku zÛsta-
nou a které jsou naprosto nezniãitelné a budou ta-
dy tfieba je‰tû tisíc let. KdeÏto na velké my‰lenky,
na velké vûci se beztak zapomene, nehledû k to-
mu, Ïe teì uÏ nikdo nic nového nevymyslí, v‰ech-
no uÏ bylo vymy‰leno, a stejnû je to lidstvu nanic. 

Jan Trojan,
foto: jef Kratochvil
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S Ivanou VaÀkovou v dramatu 
Deník krále, reÏie Zdenek Plach˘

S Erikem Pardusem 
v dramatu 
V jámû lvové, 
reÏie Stanislav Mo‰a



JEDNOU V NOCI VSTALA Z MRTV¯CH
Zdena Herfortová exceluje v argentinské komedii
Vrátila se jednou v noci v Mûstském divadle Brno
Tajemn˘ svût mrtv˘ch reflektuje ve sv˘ch dílech velká
fiada umûlcÛ políben˘ch v‰emi sedmi múzami. Málokdo
ov‰em tak bláznivû a tragikomicky jako argentinsk˘ di-
vadelník Eduardo Rovner ve své hfie Vrátila se jednou
v noci. Hru právû pfied dvûma t˘dny uvedlo v premiéfie
Mûstské divadlo Brno.

Autor, jehoÏ rodiãe pfii‰li do Argentiny z Moldávie,
se na adaptace sv˘ch textÛ jezdí dívat, a pro soubory
âeské republiky má pr˘ slabost. Nechybûl ani na pre-
miéfie v Lidické ulici a pfiedstavení ho dojalo.

Zápletka zdánlivû okultistické komedie je prostá -
Fanny, trpící hyperprotektivním stigmatem, nemá klid
ani po smrti, a kdyÏ se dozví, Ïe se její milovan˘ syn

chystá oÏenit, má potfiebu vrátit se k nûmu. Rovner ji ot-
vírá hfibitovní branku magickorealistick˘m klíãem a pro-
pou‰tí ji do svûta Ïiv˘ch - vidût a sly‰et ji ov‰em mÛÏe
pouze její syn. To je zdrojem mnoha nedorozumûní a
komick˘ch situací. Základní osou pfiíbûhu je pak mezi-
generaãní vztah matka–syn, do nûhoÏ oba projektují
pfiedstavy o ideálním protûj‰ku a z rozdílu mezi ideálem
a realitou se vzájemnû frustrují.

Autorem brnûnského nastudování je slovensk˘ re-
Ïisér Emil Horváth, kter˘ s Mûstsk˘m divadlem spolu-
pracoval poprvé. On i jeho realizaãní t˘m zaslouÏí jed-
noznaãnû pochvalu. Scénu Petera âaneckého tvofií nû-
kolik velk˘ch ‰ed˘ch kvádrÛ, které se dle potfieby mûní
z náhrobkÛ na stÛl nebo postel a naopak. Barvy insce-
naci dodávají âaneckého v˘pravné, ale stfiízlivé a civil-
ní kost˘my.

Vrátila se jednou v noci je ale pfiedev‰ím hereck˘m
koncertem pro Zdenu Herfortovou (Fanny) a cenami o-
vûnãeného Erika Parduse (Manuel). Role energické di-
rektivní matky a svÛj Ïivot Ïijícího syna jim padly (od-
pusÈte morbidní pfiirovnání, ale vzhledem k umístûní ãás-
ti dûje na hfibitov si nemÛÏu pomoct) jako hlína na rakev.

Ostatnû podle Herfortové není hra o smrti a umírá-
ní, ale o Ïivotû a radosti z nûj.

Hlavní dvojici sekunduje Jana Musilová (Dolly),
Igor Ondfiíãek (ManuelÛv spoluhráã Anibal), Zdenûk
Bure‰ (povûrãiv˘ kontrabasista Julio) nebo Josef
Jurásek (duch serÏanta Chirina). PfiestoÏe je Mûstské
divadlo v âeské republice cenûno hlavnû pro svou mu-
zikálovou tvorbu, je to âinoherní scéna, která v souãas-
né sezonû ukazuje nevídanou kvalitativní stabilitu. AÈ uÏ
jde o hutné drama Smrt Pavla I. reÏisérky Hany
Bure‰ové, odu‰evnûlou gangsterku StfieÏeného
Parnassu Deník krále nebo klasickou fiehtandu pro
v‰echny Charleyovu tetu. Vrátila se jednou v noci je
dal‰ím korálkem na tuto obdivuhodnû dlouhou ‰ÀÛru.

Karel Ha‰ek, Deník, 3. 5. 2008

MRTVÍ ÎIJÍ. VE VZPOMÍNKÁCH
Komedie argentinského dramatika Eduarda Rovne-
ra Vrátila se jednou v noci v âesku zdomácnûla. Její

autor byl jedním z hostÛ praÏského veletrhu Svût
knihy.
Rovnerova komedie, jejíÏ dvû premiéry - v Brnû a v
Mostû - stihl autor bûhem svého ãeského pobytu na-
v‰tívit, zdatnû kombinuje humor a duchafiskou tematiku,
trochu ‰mrncnutou oblíben˘m „magick˘m realismem“.
Star˘ mládenec Manuel se koneãnû chystá oÏenit, coÏ
vyprovokuje jeho matku, aby vstala z mrtv˘ch a ‰la si
nevûstu „proklepnout“. Spisovatel má ke vzniku hry his-
torku, pochopitelnû také v duchu magického realismu.
KdyÏ jednou jiÏ zesnulou matku obviÀoval ze sv˘ch ne-
úspûchÛ, zjevila se mu náhle její tváfi na stûnû a naká-
zala mu, aÈ ji koneãnû nechá odpoãívat v pokoji.
Vrátila se jednou v noci má na kontû jiÏ ãtyfii ãeské
inscenace, z va‰eho díla je ostatnû v‰ude nejpopu-
lárnûj‰í. âemu její ‰irokou oblibu pfiiãítáte?

Na to je tûÏké odpovûdût, ale rád si to vy-
svûtluji tím, Ïe mÛj divadelní styl má hodnû ze
stfiedoevropské kultury. Rodiãe pfii‰li do
Argentiny z Moldávie a své kofieny cítili v
Evropû. Otec mi od dûtství pou‰tûl Janáãka,
MartinÛ a Smetanu - opravdu miluji Smetanovu

Mou vlast. Rodiãe mi také pfiedãítali kníÏky stfiedoev-
ropsk˘ch spisovatelÛ. V mé práci je v‰ak samozfiejmû
pfiítomná i Latinská Amerika a hlavnû Argentina. Snad
právû smûsice stfiedoevropského vidûní a magického
realismu ãiní moji hru tady tak atraktivní.
NeboÏtíci mají v‰echny ‰patné vlastnosti a zlozvy-
ky jako zaÏiva. Jak jste na tohle pfii‰el?

Vûfiím, Ïe mrtví Ïijí v na‰ich vzpomínkách. KdyÏ
máte mezi zemfiel˘mi nûjakou drahou bytost, se kterou
si v duchu povídáte - nebo koneckoncÛ i nahlas, tak se
neboÏtík vrací a nevidím dÛvod, proã by mûl b˘t ideali-
zován. Ve Vrátila se jednou v noci nabízím moÏnost, Ïe
neboÏka matka je pfiítomna vlastnû také jen ve vzpo-
mínce. Matãin nápadník a soused ze hfibitova Salo se
bojí, Ïe svou milou ztratí, proto matce fiíká: KdyÏ na te-
be tvÛj syn zapomene, co si bez tebe poãnu? Rád si vy-
m˘‰lím jiné svûty a jeden z nich je právû svût mrtv˘ch.
Vykreslil jsem ho podle své fantazie, proto se v zásvûtí
klidnû mohou pofiádat veãírky a „Ïivot“ tam bûÏí dál.
Pí‰ete také loutkohry i muzikály. Jsou v této rozma-
nitosti nûjaká univerzální témata, která vás zajíma-
jí?

Jsou vûci, které si uvûdomuji, a vûci, které zÛstá-
vají tajemstvím. Jsem si v‰ak vûdom jednoho univer-
zálního motivu, a to je boj jedince a spoleãnosti, rozpor
mezi pfiáním a touhami ãlovûka a pfiekáÏkami, které
spoleãnost klade. Díky konfliktÛm a nutnosti pfiekonávat
pfiekáÏky se v‰ak spoleãnost vyvíjí. V‰ichni potfiebuje-
me na jedné stranû svobodu a na druhé stranû spole-
ãenské souÏití. Víte, kaÏdé divadlo vlastnû mÛÏe mít po-
litick˘ v˘klad. Matka ve Vrátila se jednou v noci by klid-
nû mohla v metaforické rovinû pfiedstavovat diktátora -
a syn novou generaci, která se autoritativnímu fiízení
staví na odpor. Sly‰el jsem, Ïe to tak v nûkter˘ch ze-
mích hráli. Ale s tímto zámûrem jsem hru nepsal. JenÏe
divák vÏdycky pochopí hru v rámci svého vlastního kon-
textu.
KdyÏ jste se dotkl politiky - jakou mûlo v Argentinû
divadlo úlohu za vlády vojenské junty?

Právû divadlo, konkrétnû hnutí s názvem Otevfiené
divadlo, se nejvíc stavûlo proti vojenské povaze reÏimu.

NAPSALI O NÁS
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Bylo nûkolik dramatikÛ, ktefií jsme se dali dohromady a
napsali nûkolik k reÏimu kritick˘ch her, pochopitelnû v ji-
notajích. OdváÏilo se je uvést jedno divadlo a cel˘ cy-
klus se setkal s ohromn˘m úspûchem.Tak velk˘m, Ïe
reÏim nechal divadlo vypálit. Ale nedali jsme se zlomit,
‰li jsme jinam a opût bylo hledi‰tû nabité. Krátce nato
reÏim padl. Nechci pfieceÀovat na‰e zásluhy, ale vûfiím,
Ïe sv˘m zpÛsobem divadlo ke konci reÏimu pfiispûlo.
¤íkáte, Ïe dokud vzpomínáme na mrtvé, jsou s ná-
mi. Za jak dÛleÏitou povaÏujete jako spisovatel pa-
mûÈ?

PamûÈ je klíãová. Minulosti se nezbavíte.
Nezapomenu na léta strávená ve strachu, Ïe mû reÏim
nechá zavfiít nebo zmizet. Vzpomínky také tvofií historii,
ale Ïít pouze vzpomínkami je ‰kodlivé. Ve Vrátila se jed-
nou v noci pfiijdou za Manuelem mrtví a chtûjí ho vzít s
sebou do jejich fií‰e. On odmítne a volí budoucnost. Pro
mne je tahle hra osobnû velice dÛleÏitá, protoÏe jsem se
díky ní koneãnû dokázal smífiit se svou mrtvou matkou.

Katefiina Koláfiová, MF Dnes, 3. 5. 2008

DIVÁCI P¤IJALI P¤EDSTAVENÍ S NAD·ENÍM
Zdafiilá premiéra nejen známého muzikálu „Jáno‰ík
aneb Na skle malované“, ale i reÏisérská

Poosmé v sezonû pozvalo Mûstské divadlo
Brno své diváky, tentokrát na Hudební scénu k pre-
miéfie jazzrockového lidového muzikálu „Jáno‰ík 
aneb na skle malované“, jehoÏ autory jsou Poláci,
básník Ernest Bryll a skladatelka Katarzyna
Gärtnerová. Inscenace je první samostatnou reÏijní
prací kmenového herce souboru Stanislava
Slováka, kter˘ se jako asistent reÏií zaãal objevovat
od roku 2003 a také tento obor na JAMU studuje.

Dalo by se fiíci, Ïe pro Brno není tento muzikál no-
vinkou, vÏdyÈ zde byl dáván poprvé v tehdej‰ím âesko-
slovensku. Ale to se psalo datum 28. 9. 1972, kdyÏ jej
Státní divadlo Brno uvedlo v reÏii Pavla Hradila pod ti-
tulem „Zbojníci a Ïandáfii“. Od té doby do moravské me-
tropole znovu nezavítal, aÏ nyní. MoÏná pikantní je to,
Ïe ve stejn˘ den ve stejném mûstû, ale v rozdílném ãa-
se, byly hned dvû jeho premiéry. Ta, o níÏ se zmiÀuje-
me, a „odpolední“ v Loutkovém divadle Radost
(Malované na skle, reÏie Vlastimil Pe‰ka). Ov‰em in-
scenace Mûstského divadla Brno má je‰tû jedno pr-
venství. V ãeské premiéfie je uvádûna ve zcela novém
pfiekladu Jana ·otkovského, rovnûÏ dramaturga, s
nímÏ se na úpravû textu podílel i Stano Slovák. (Kromû
toho je Jan ·otkovsk˘ také autorem mnoha zajímav˘ch
statí v opût obsáhlém programu).

Divadlo je urãeno pfiedev‰ím divákÛm, posuìme
tedy jejich první bezprostfiední dojmy po premiéfie 
1. bfiezna (celkovû 633. v historii scény). Pfiedstavení by-
lo pfiijato s velk˘m nad‰ením, je pohyblivé, akãní. Zaujala
také scéna Jaroslava Milfajta, kter˘ se stal uÏ tradiãním
autorem jevi‰tních v˘prav, jakoÏ i nápaditá choreografie
Hany Kratochvilové-Josefiové, zaujaly i kost˘my dal‰í 
z trval˘ch tvÛrkyÀ souboru, jíÏ je Andrea Kuãerová.

Sám titul hry by mohl b˘t zavádûjící v oblasti hu-
dební. MoÏná aÏ svádiv˘ k tomu, Ïe jde o folklor, kter˘
by k postavû Jáno‰íka asi patfiil. Ov‰em autorka hudby
je jiného „vyznání“. Svou hudební kariéru zaãínala jako
jazzová pianistka, napsala pfies 400 písní, které vy‰ly
na 120 deskách. Mezi nejpopulárnûj‰í patfií Malgo‰ka

napsaná pro Marylu Rodowiczovou, u nás v‰ak zná-
mûj‰í jako Markétka v podání Marie Rottrové ãi Heleny
Vondráãkové s pÛvodním názvem. K. Gärtnerová se ta-
ké mj. proslavila „beatovou“ m‰í Pán je tvÛj pfiítel. Ze
skladatelãina zamûfiení také vypl˘vá hudební styl muzi-
kálu, jehoÏ písnû byly vydány na LP desce je‰tû dfiíve,
neÏ byl jevi‰tnû uveden.

Hudebního nastudování se ujal Karel Cón (s
Karlem Albrechtem se stfiídá i za dirigentsk˘m pultem)
a dohodl se s reÏisérem, Ïe se pokusí pfiiblíÏit co nejví-
ce rockovému pojetí pÛvodního polského LP. Proto také
základ souãasného jevi‰tního zpracování tvofií rocková
kapela, doplnûná o housle, violoncello, flétnu a saxo-
fon. Jak poznamenal jeden z mlad‰ích, ale hudebnû
znal˘ch divákÛ, v dobû svého vzniku, tedy v roce 1970,
to musel b˘t opravdu hudební „odvaz“.

Jak jiÏ bylo naznaãeno, celé pfiedstavení je Ïivé, o
coÏ se jistû zaslouÏilo reÏijní pojetí, ale zejména aktéfii.
Patfií v‰em velké uznání. AÈ uÏ jsou to Zdenûk Junák ãi
Erik Pardus (Opovûdník, resp. Dopovûdník), Du‰an
Vitázek (Jáno‰ík), Petr Gazdík (Andûl) a Radka
Coufalová (âert), v roli Baãi se pfiedstavil Pavel Kunert
a Smrt sehrála Pavla Vitázková (její tanec s Jáno‰íkem
patfiil k opravdov˘m vyvrcholením pfiedstavení), publi-
kum také ocenilo Luká‰e Vlãka (pandur Stra‰pytel),
Jana Apolenáfie (velitel pandurÛ) a dal‰í, ktefií coby
pandufii, zbojníci ãi dívky úãinkovali. Velmi mile pfiekva-
pila pûvecky i herecky Hana Holi‰ová v roli Prvního
dûvãete.

Je patrno, Ïe autor Ernest Bryll je pfiedev‰ím bás-
ník. MoÏná pfiekvapí, Ïe jeho hra není Ïivotopisn˘m prÛ-
fiezem populární slovenské osobnosti. ZdÛvodÀuje svÛj
pfiístup tím, Ïe „nechtûl dûlat muzeum lidov˘ch zvykÛ“.
Na v‰echny inscenace uvedené v âeskoslovensku rád
vzpomíná, zvlá‰È na bratislavskou, kde ve Slovenském
národním divadle dosáhla 647 repríz, v hlavní roli s
Michalem Doãolomansk˘m.

„Jáno‰ík“ si podmanil diváka a zdá se, Ïe Mûstské
divadlo Brno navíc získalo dal‰ího schopného, svébyt-
ného reÏiséra. To je dobré sdûlení. Na závûr se pak je‰-
tû vrátím k autorovi a jeho pfiedvídavosti. VÏdyÈ Jáno‰ík
uÏ pfied 38 roky proná‰í slova, vztahující se sice k zá-
vûru muzikálu, ale platící nyní v‰eobecnû na mnoha
místech: „Ticho! Co tady fiíkáte, Ïádná pravda není.
Jenom samé tlachy a spousta Ïvanûní.“ Není to dne-
‰ek?

J. G. Parma, Kultura, ã. 3, 2008

JÁNO·ÍK JAKO JAZZROCKOV¯ LIDOV¯ MUZIKÁL
V tomhle hudebním hávu a pod názvem Jáno‰ík a-

neb Na skle malované uvádí stejn˘ titul Mûstské diva-
dlo Brno v reÏijním debutu tamního herce Stanislava
Slováka a v pfiekladu dramaturga Jana ·otkovského.
Po cimbálu ani stopy, základ kapely tvofií dvû kytary,
dvoje klávesy, dvoje bicí a baskytara, kteréÏto rockové
nádobíãko esencují housle, violoncello, flétna, pikola,
klarinet a tenorsaxofon. Hudební nastudování (Karel
Cón) se totiÏ co nejvíc chtûlo pfiiblíÏit rockovému duchu
pÛvodního polského elpíãka, na nûmÏ písnû z tohoto
muzikálu zpívaly slavné polské hvûzdy à la Czes∏aw
Niemen, Maryla Rodowicz apod.
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Pfiedstavitelé jednotliv˘ch rolí svou zdatnost de-
monstrují s oãividn˘m proÏitkem a chutí, jak je u tohoto
souboru snad pravidlem. Za v‰echny jmenovitû pfiipo-
meÀme alespoÀ zbojnicky démonického a chlapácky
charismatického Du‰ana Vitázka jako Jáno‰íka, kter˘ je
ideální personifikací tohoto legendárního slovensko-pol-
ského m˘tu.

Vladimír âech, Kam - pfiíloha ã. 5, 2008

KAÎD¯ DOBR¯ DEN 
BY MùL SKONâIT POTLESKEM
K poctû v‰ech sloÏek divadelnictví byly u nás po
zru‰ení státních vyznamenání, podpor a jin˘ch
»pfiedlistopadov˘ch« uznání zavedeny respektova-
né Ceny Thálie. Jsou udûlovány interpretÛm ze
v‰ech sloÏek jevi‰tního umûní. Také letos speciali-
zované odborné poroty udûlovaly Ceny Thálie za u-
plynul˘ rok tûm nejlep‰ím ve v‰ech kategoriích.
Stalo se tak v pfiímém televizním pfienosu v sobotu
na scénû historické budovy praÏského Národního
divadla. DluÏno poznamenat, Ïe oproti mnoha jin˘m
soutûÏím Ceny Thálie obvykle nepodléhají dobo-
v˘m pfiízním a mediálním kampaním. Oproti jin˘m
vycházejí ze seriózních anal˘z dlouhodobého sle-
dování v˘konÛ.

V˘raznou osobností Mûstského divadla Brno je
dlouhá léta Erik Pardus, jemuÏ tentokrát k vítûzství do-
pomohla role Pavla I. v MereÏkovského hfie Smrt Pavla I.
(reÏie: Hana Bure‰ová). Podobnû jako dal‰í Pardusovy
kreace je i jeho Car Pavel I. brilantní ukázkou herecké-
ho mistrovství. Herec pouÏívá s mimofiádnou bravurou
‰iroké ‰kály v˘razov˘ch prostfiedkÛ a kreslí postavu v
bohat˘ch nuancích. Stfiídá nekontrolované erupce vzte-
ku s témûfi dûtskou nûhou, surovost a bezcitnost se se-
belítostí ãlovûka, kter˘ je v podstatû vnitfinû velmi ne-
‰Èastn˘, takÏe je postiÏen celkov˘ lidsk˘ rozmûr tyran-
ského vládce.

Mûstské divadlo Brno stabilnû patfií k nejlep‰ím
evropsk˘m muzikálov˘m scénám a vysoce pfiekraãuje
úroveÀ v‰ech soukrom˘ch muzikálov˘ch produkcí v
Praze. Mezi ‰piãkové tituly patfií také âarodûjky z
Eastwicku v pfiekladu a s texty písní Jifiího Joska.
Umûlecky bezkonkurenãní reÏisér Stanislav Mo‰a ob-
sadil roli Darryla van Horna v˘raznû se rozvíjejícím
Petrem ·tûpánem, patrnû nejvût‰ím objevem uplynu-
lého roku. V postavû ovládá pfiesvûdãivû v‰e, co jeho
role vyÏaduje. Vyjadfiuje bravurnû v‰echny charakte-
rové zvraty své postavy i sloÏitost vztahÛ k dal‰ím fi-
gurám.

Tomá‰ Hejzlar, Haló noviny, 1. 4. 2008

UZNÁNÍ PRO ERIKA PARDUSE
Není to tak dlouho, co jsme zvefiejnili rozhovor s

Erikem Pardusem, hereckou oporou Mûstského divadla
Brno, jemuÏ v‰eobecnûj‰í popularitu zfiejmû pfiinesla ro-
le stráÏmistra Zahálky v seriálu „âetnické humoresky“.
Ov‰em, Erik Pardus dokazuje, Ïe je nejen komediálním
typem, za kter˘ byl pfiedev‰ím povaÏován, ale v po-
slední dobû zaãíná sbírat oslavné vavfiíny i za role, fiek-
nûme, váÏné. Zaujal jako Kirsch alias Höllrigl v drama-
tu Felixe Mitterera „V jámû lvové“ (reÏie Stanislav
Mo‰a). Za tuto roli jiÏ získal Cenu ãeského divadla 2007

a Cenu kolegia revue Dokofián, udûlovanou souãasnû s
Kfiídly. Potvrzením budiÏ i Cena Alfréda Radoka za rok
2007 za nejlep‰í muÏsk˘ hereck˘ v˘kon v titulní roli hry
Dmitrije MereÏkovského „Smrt Pavla I.“ v reÏii Hany
Bure‰ové. Souãasnû byli za hereck˘ v˘kon ocenûni M.
Finger z PraÏského komorního divadla a J. Plesl z âi-
noherního klubu Praha. MoÏné laureáty navrhuje
Herecká asociace.

jgp, Boskovické noviny, duben 2008

LAUREÁT U PRIMÁTORA
Hvûzdû Mûstského divadla Brno Eriku Pardusovi,

drÏiteli prestiÏní Ceny Thálie za rok 2007, blahopfiál pri-
mátor mûsta Roman Onderka (âSSD).

Herci, kter˘ v leto‰ním roce získal také Cenu
Alfréda Radoka, vyjádfiil uznání za umûlecké mistrov-
ství, jímÏ obohacuje Ïivot obyvatel mûsta.

jac, Právo, 11. 4. 2008

DRÎITELE THÁLIE ERIKA PARDUSE 
HERECTVÍ BAVÍ A ¤ÍKÁ:
Tûlo mÛÏe b˘t o‰klivé, ale du‰e musí b˘t krásná
Jsou herci, ktefií ceny zlehãují, jak je to s vámi a
Thálií?

Upfiímnû fiíkám, Ïe si té ceny váÏím. Je to profesní
pohlazení a je zavazující. UÏ sly‰ím, jak si diváci ‰u‰-
kají: „To je ten, co dostal Thálii, a dneska hrál tak ‰pat-
nû!“ Také je mi líto, Ïe jsme Thálii nemohli dostat v‰ich-
ni tfii nominovaní, protoÏe v herectví je velmi o‰idné roz-
hodnout, kdo byl „nejlep‰í“, velmi ãasto je to shoda o-
kolností. Kdyby si mû reÏisérka Bure‰ová nepov‰imla v
jiné inscenaci, tak se to pravdûpodobnû nestalo.
Popularitu vám ale pfiinesla spí‰ va‰e postava
stráÏmistra Zahálky v âetnick˘ch humoreskách neÏ
role cara Pavla I., za kterou jste dostal Thálii.

To je normální, protoÏe víc lidí sleduje televizi, neÏ
chodí do divadla, ale já si nemyslím, Ïe jsem nûjak
zvlá‰È populární. MoÏná v Brnû, kde jsem letos dostal
cenu divákÛ, tzv. Kfiídla, coÏ mû moc potû‰ilo. Ale roz-
hodnû mi „popularita“ nepfiiná‰í ani utrpení, ani nûjaká
privilegia. To bych pak uÏ mohl rovnou umfiít.
To snad ne?

Já totiÏ pofiád nevím, jak to, Ïe se nûkdy zadafií tak,
Ïe je to na cenu, a nûkdy ne. My herci jdeme pofiád stej-
nû naplno z role do role a já váÏnû nevím, jestli Pavel I.
je právû ta role, na kterou jsem ãekal cel˘ Ïivot.
Byla to ale role, v níÏ jste dal najevo, Ïe umíte více
neÏ jen legraci?

Tenhle zlom pfiinesl uÏ Jago v inscenaci Othella re-
Ïiséra âernína, kdy si diváci uvûdomili, Ïe Pardus není
jen herec poskakující a dûlající ksichty. Je lep‰í smûfio-
vat od komediálních rolí k váÏnûj‰ím, charakterním po-
stavám neÏ naopak. Zku‰enosti se zúroãí a na jevi‰ti to
pak pfiichází spontánnû, alespoÀ u mne. Nejsem Ïádn˘
teoretik, nevím, ale spí‰ senzitivní typ, kter˘ se na jevi‰ti
rozpláãe, kdyÏ to cítí, a ne proto, Ïe to má pfiipravené.
Jsem kaÏd˘ veãer tak natû‰en˘ a zvûdav˘, jak to do-
padne! A herectví je pro mû koníãek, vá‰eÀ. Hroznû mû
baví. Na jevi‰ti zapomínám na v‰echny sloÏenky a jiné
starosti. Je to oblaÏující jako sauna.
Je to v˘sada herectví, nebo to lze zaÏít i v jiném po-
volání?

Proã ne? KdyÏ nûkdo dûlá svou profesi tûlem a du-
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‰í... Na tom tûle tak nezáleÏí, mÛÏe b˘t i o‰klivé, ale du-
‰e musí b˘t krásná.

Radmila Hrdinová, Právo, 3. 4. 2008

PREZIDENT HERECKÉ ASOCIACE 
VÁCLAV POSTRÁNECK¯ SLIBUJE:
Pfií‰tí Thálie by mohly pfiinést zmûny
Herec Václav Postráneck˘ je nejen oporou ãinohry
Národního divadla, ale také prezidentem Herecké aso-
ciace, jeÏ letos uÏ popatnácté udûlovala Ceny Thálie.

Po pfiedání cen se zam˘‰lí nad podobou slavnost-
ního ceremoniálu v Národním divadle, kter˘ 29. bfiezna
pfiená‰ela vefiejnoprávní âeská televize, i nad budouc-
ností Thálií.
Která leto‰ní Thálie vás nejvíc potû‰ila?

Muzikálová cena pro Petra ·tûpána, protoÏe mám
ohromnou úctu k lidem, ktefií jsou jako on pokorní, pra-
covití, vnitfinû pozitivnû naladûní a tryská to z nich do
v‰ech smûrÛ. Takoví lidé jsou poÏehnáním divadla.
Neuznávám dûlení na komerãní a nekomerãní umûní, je
jen dobré a ‰patné divadlo. Dobré dokáÏe diváka pozi-
tivnû nabít, naplnit vûcmi, jeÏ v sobû pfied pfiedstavením
nemûl.

Radmila Hrdinová, Právo. 8. 4. 2008

Herec Mûstského divadla v Brnû a ãerstv˘ drÏitel
Ceny Thálie 2007 za hereck˘ v˘kon v muzikálu âa-
rodûjky z Eastwicku Petr ·tûpán o herectví fiíká:
HRANÍ NA JEVI·TI SE NEDÁ ZMù¤IT

Studium herectví dokonãil Petr ·tûpán na brnûn-
ské JAMU v roce 1996 a od té doby pÛsobí (kromû
dvouleté pfiestávky) v Mûstském divadle v Brnû. Mezi
jeho v˘znamné role ãinoherního i muzikálového reper-
toáru patfií napfiíklad Orin v dramatu Eugena O’Neilla
Smutek slu‰í Elektfie, Algernon Moncrieff ve Wildeho
komedii Jak je dÛleÏíté míti Filipa nebo Riff v muzikálu
West Side Story.
Nedávno jste získal cenu Thálie za hereck˘ v˘kon v
muzikálu âarodûjky z Eastwicku. Co pro vás tato
cena znamená?

Je to pro mne radost a ocenûní v pravém slova
smyslu. Ocenûní za svoji práci jsem uÏ vlastnû získal, a
to penûzi, které beru, a potleskem lidí. A navíc, kromû
toho v‰eho, si nûkdo v‰iml mé práce a ocenil ji tímto
zpÛsobem. Je to prostû krásné.
Nenapadlo vás uÏ dfiíve, Ïe byste mohl Thálii zís-
kat? Nebylo to va‰e tajné pfiání?

Ne. Nehraji kvÛli cenám, to asi nikdo z hercÛ. VÏdy,
kdyÏ zkou‰ím novou roli, neuvaÏuji o tom, Ïe bych za ni
mohl dostat Thálii. Vlastnû aÏ ve chvíli, kdy ke mnû pfii-
‰el kolega a fiekl, Ïe do Brna pfiijede komise a bude se
na mne pfii pfiedstavení dívat za úãelem moÏnosti mi tu
cenu udûlit, jsem si pomyslel, Ïe je to pûkné.
Thálii jste získal za roli Darryla. Je to ve va‰ich o-
ãích opravdu ta z va‰ich dosavadních rolí, za kterou
jste mûl ocenûní získat?

Hraní na jevi‰ti se nedá zmûfiit. Je to o osobitém
pocitu kaÏdého ãlovûka. VÏdy se to nûkomu líbí a nû-
komu zase nelíbí. Je to jako s v˘tvarn˘m umûním, kte-
ré je také vefiejnosti pfiijímáno rozdílnû. Teprve pak se
dá mluvit o technice, barvách a svûtle v obraze. Ale ve
finále zÛstává stejnû jen ten pocit. Líbí, nebo nelíbí. A s
herectvím je to stejné. Nedá se zmûfiit na metry, nedá

se urãit: ty proÏívá‰ více a ty zase ménû. TakÏe fiíci, Ïe
za jinou roli bych si Thálii zaslouÏil více neÏ za Darryla,
to prostû nejde.
Zeptám se tedy jinak - sedla vám ta role?

Obãas se stane, Ïe nûkterá role herci sedne - jak
se fiíká - jako prdel na hrnec a ãlovûk se na zkou‰kách
na její ztvárnûní nemusí pfiíli‰ nadfiít. Nûkdy se naopak
zase nadfie stra‰nû moc, doluje ze sebe emoce, vy-
m˘‰lí se, je to nároãné, a nakonec z toho vznikne nûco,
co lidi vÛbec nebaví. Je to tak tro‰ku dílo náhody. Nûkdy
se ty vûci zkrátka sejdou a stane se mal˘ zázrak, pro-
toÏe se baví nejen publikum, ale i herec sám. A to je i s
Darrylem. Ta role i celá hra jsou v˘bornû napsané, ma-
jí vtip, je to hudebnû zajímavé a pfiitom to není pûvecky
nároãné.
Vûdûl jste uÏ dopfiedu, Ïe Thálii získáte? Znají oce-
nûní v˘sledky dopfiedu?

Nominace se oznamují na tiskové konferenci, kte-
rá je dva mûsíce pfied pfiedáváním. Letos jsem vlastnû
ani vÛbec nevûdûl, kdo je nominovan˘. Na generální
zkou‰ce se také o niãem nemluvilo. Schválnû jsem po-
zoroval, zda tam nebudou nûjaké náznaky u jin˘ch ka-
tegorií, kdo by to tak mohl dostat. Ale opravdu to vytu-
‰it ne‰lo.
Komu kromû vás udûlala je‰tû Thálie radost?

Doufám, Ïe to, co jsem pfii pfiedávání fiíkal, vzali
v‰ichni váÏnû. A teì mám na mysli podûkování kole-
gÛm, to, Ïe s nimi mÛÏu hrát a Ïe jsem py‰n˘ na to, Ïe
jsem v angaÏmá Mûstského divadla. Doufám tedy, Ïe
právû jim Thálie radost udûlala. Pak samozfiejmû mé
rodinû a znám˘m. UÏ jen to, Ïe cenu získal i Erik
Pardus pfiece o nûãem svûdãí. A v‰ichni ti, ktefií tvrdí, Ïe
se tu dûlá lidová zábava a Ïe Mûstské je divadlo hu-
dební a muzikálové - a to teì fiíkám v nadsázce, takÏe
koneãnû pochopili, Ïe nemají tak úplnû pravdu.
Snil jste o herectví uÏ odmala?

Divadlo jsem dûlal uÏ na základní ‰kole, ale tenkrát
se je‰tû asi nedalo mluvit o tom, Ïe bych si pfiál b˘t her-
cem. Bral jsem to spí‰e jako zábavu. S kamarádem
jsme pak pozdûji psali knihy, romány i poezii, malovali
jsme komiksy, ale pfiihlá‰ka na JAMU? To bylo spí‰e
momentální vnuknutí. Jednou jsem pfii‰el domÛ a fiekl
jsem, Ïe budu reÏisérem. Máma mi na to bez vût‰ího
zájmu fiekla, Ïe reÏiséfii jsou chytfií lidé a já pfiece nevím
vÛbec nic. A já na to: „Aha, to  je vlastnû pravda, tak bu-
du herec.“ Tenkrát se mi navíc do rukou dostala kniha
od Bolka Polívky o Provázku (Divadlo Husa na prováz-
ku, pozn. redakce) a o jeho Ïivotû, takÏe moÏná také
trochu pod vlivem této  knihy jsem si pfiihlá‰ku nakonec
podal.
A tak zaãal vá‰ boj o studium herectví...

Naopak. V‰e ‰lo aÏ pfiíli‰ snadno. ·el jsem na pfii-
jímaãky a postupnû pro‰el v‰emi koly. AÏ mi pak do
·umperka pfii‰el dopis o pfiijetí. Odjel jsem do Brna, a-
niÏ jsem vÛbec vûdûl, co mû ãeká. A kdyÏ na to teì
vzpomínám, tak mi to pfiijde jako stra‰nû dávno, a ono
to pfiitom aÏ  tak dávno není.
Jak na studia na JAMU vzpomínáte?

Byli jsme zvlá‰tní roãník, protoÏe polovina z nás di-
vadlo nakonec nedûlá a snad ho ani dûlat nezaãala. AÏ
na pár v˘jimek netu‰ím, kam se vût‰ina z nich podûla.
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Se ZdeÀkem Junákem 
v inscenaci 
âekání na Godota, 
reÏie: Zdenûk âernín

S Martinem Havelkou 
v komedii Sluha dvou pánÛ, 

reÏie: Zdenûk âernín

S Jitkou âvanãarovou 
v dramatu Racek, 

reÏie: Zdenûk âernín

S Karlem Jansk˘m, 
Irenou Konvalinovou, 

Evelínou Jirkovou 
a  Jaroslavem Zádûrou 

v dramatu Sbohem, lásko, 
reÏie: Zdenûk âernín

S Irenou Konvalinovou 
v dramatu Racek, 
reÏie: Zdenûk âernín

S Pavlou Vitázkovou 
a kolegy v dramatu 
Pfielet nad 
kukaããím hnízdem, 
reÏie: Zdenûk âernín

S Jifiím Pechou 
a Boleslavem Polívkou 

v inscenaci âekání na Godota, 
reÏie: Zdenûk âernín

S Jaroslavem Zádûrou 
v dramatu Sbohem, lásko, 
reÏie: Zdenûk âernín



SALON MdB PATRIK BO¤ECK¯
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V dramatu Racek, 
reÏie: Zdenûk âernín

V komedii 
Poprask na lagunû, 
reÏie: Zdenûk âernín



Jirka Vyorálek hraje Na provázku, Jakub ·krdla v
Jihlavû, Tomá‰ Racek je na volné noze v Praze a
Honza Zrzav˘ pracuje v brnûnském rádiu. O holkách
nevím vÛbec, a to nás bylo dvacet. Îádná velká líheÀ
herecké generace to tedy nebyla.
Pfiesto jste jistû proÏil krásné období...

To ano, studia byla v˘borná. Najednou jsem ze
·umperka pfiijel do víru nekoneãn˘ch pafiákÛ. V ‰est
hodin ráno jsme chodili spát a na devátou ráno vstáva-
li na akrobacii, kde jsme je‰tû se zaÈat˘ma zubama a o-
pilí skákali na trampolínû a metali kozelce. Pak jsme sa-
mozfiejmû hned odpadli a spali aÏ do dvou, kdy zaãína-
la herecká. teoretické pfiedmûty ‰ly tedy bohuÏel tak nû-
jak stranou. Bylo to pro mne poprvé, kdy se mi jako
mladému studentovi, kter˘ pfiijel z malého mûsta do
Brna, otevfiel svût.
Po studiu JAMU jste ode‰el pfiímo do Mûstského di-
vadla?

Ano, v Mûstském divadle jsem zaãal hrát v roce
1996. Byl jsem tu tfii roky a poté jsem na dva roky ode-
‰el na volnou nohu. Nebyl jsem v angaÏmá, ale hrál
jsem tu stále jako host. V roce 2001 jsem se pak  po
promluvû s fieditelem (Stanislav Mo‰a, pozn. redakce)
vrátil.
Proã to dvouleté mezidobí? Mûl jste jiné ambice? 

Nûkteré vûci jsem si potfieboval urovnat a dodnes
tehdej‰ího odchodu nelituji. Tenkrát to totiÏ ani nebylo o
tom, Ïe bych chtûl dûlat slávu. Mûl jsem problém, se
kter˘m jsem se potfieboval vyrovnat. KdyÏ to pfieÏenu,
tak jsem najednou pfiestal chápat, proã se mám kaÏd˘
den malovat, lepit si vousy, oblékat za‰lé hadry, vydá-
vat se za nûkoho jiného  a hrát nûkoho, k˘m nejsem. 
A najednou jsem si fiíkal, Ïe s  tímto pocitem pfiece ne-
mÛÏu dûlat práci herce. Dal‰ím dÛvodem bylo, Ïe jsem
mûl v divadle nûjaké rozpory s lidmi, ktefií nepatfiili k ve-
dení, ale vztah s nimi mi komplikoval Ïivot. ¤ekl jsem si
tedy stop, tohle ne.
Co se za ty dva roky zmûnilo?

Uvûdomil  jsem si, Ïe je je‰tû brzo na to b˘t na vol-
né noze a Ïe bych se mûl stále je‰tû uãit. B˘t na volné
noze je sice fajn, byl jsem sám sv˘m pánem, ale ne-
zkou‰el jsem nové vûci. VÏdy jsem chtûl dûlat divadlo,
protoÏe mû bavilo, a za  ty dva roky jsem jen hostoval.
O to více rád jsem se vracel zpût, coÏ se vlastnû stalo
jakoby náhodou. V okamÏiku, kdy jsem se ‰el  do diva-
dla zeptat na práci, se mû fieditel Mo‰a zeptal, zda bych
se  nechtûl vrátit. Teì jsem stra‰nû ‰Èastn˘ za to, Ïe
jsem to tenkrát udûlal.
Hostujete také v praÏském Divadle pod Palmovkou,
neuvaÏujete o tom, Ïe byste do Prahy ode‰el natr-
valo?

V‰ichni mají pocit, Ïe kdyÏ ãlovûk hostuje v Praze,
tak to znamená, Ïe se chce dostat do Prahy, Ïe se od-
chází smûrem tam. Já jsem ale asi první  pfiípad, kter˘
lidem fiíká: KdyÏ  se neuÏiví‰, proã jsi v Praze, proã ne-
hraje‰ v Brnû, Praha má velkou smÛlu, Ïe nemá
Mûstské divadlo v Brnû. I tady se samozfiejmû dûlá di-
vadlo ‰patnû a dobfie, ale herci se tu na práci více kon-
centrují.
Nabídku Divadla pod Palmovkou jste v‰ak pfiijal,
proã?

Nabídka hrát McMurphyho v Pfieletu  nad kukaããím

hnízdem se nedala odmítnout, ale kdyby mi Stanislav
Mo‰a fiekl, Ïe to nejde, Ïe mû tu potfiebuje, tak jsem zÛ-
stal v Brnû. V‰e, co jsem se nauãil, jsem se totiÏ nauãil
tady. Do Prahy jezdím i z osobních dÛvodÛ, abych byl
nablízku své pfiítelkyni.
Hrajete také v brnûnském Divadle U stolu, jak se
tam cítíte?

Hraji tam v inscenaci Îivot je sen a v Tragické his-
torii o doktoru Faustovi. Je to pro mû velká zku‰enost,
protoÏe jsem zvykl˘ na velká jevi‰tû. U stolu se najed-
nou bojím, Ïe kdyÏ pofiádnû roztáhnu ruce, odfiu si neh-
ty, víte, Ïe vám je vidût kaÏdá piha na obliãeji a Ïe he-
rectví se tam nedá o‰idit. Franti‰ek Derfler vede divadlo
s takovou non‰alancí a dobrotou, Ïe pro  v‰echny zú-
ãastnûné je to vÏdy velká radost.
Sledujete souãasné divadelní dûní v Brnû?

BohuÏel na to nemám vÛbec ãas. âasto hraji aÏ
pûtadvacet pfiedstavení za mûsíc, zaãal jsem také toãit
seriál v Praze, s Palmovkou navíc hodnû hostujeme. K
tomu v‰emu hraji v pohádce O ztraceném princi reÏisé-
ra Václava Kfiestka, která se teì v Praze natáãí. A kdyÏ
uÏ nûjak˘ voln˘ ãas mám, snaÏím se ho strávit jinak neÏ
znovu v divadle.
Jak  jste jiÏ sám zmínil, hrajete v novém ãeském se-
riálu O‰klivka Katka. Co vám tato zku‰enost pfiine-
sla?

Nejen, Ïe je to jiné neÏ divadlo, ale je to dokonce
odli‰né i od bûÏného filmového natáãení. Je to v‰e hek-
tiãtûj‰í, na postu reÏiséra se stfiídají tfii lidé, coÏ je na
place poznat. Vymyká se to v‰emu, co jsem doposud
zaÏil. Je tam neuvûfiitelné mnoÏství textu, kter˘ musíme
odfiíkat. Obãas mû v‰ak zaráÏí nepfiipravenost nûkte-
r˘ch lidí.
Baví vás to? Nebo je to pro  vás jen jedna z dal‰ích
moÏností, jak si vydûlat peníze?

Baví mû to. Je tam dobrá parta lidí, jako Veronika
Îilková, Pepík Carda, a je tam zábava. Nikdy jsem tam
nezaÏil problémy, beru to jako souãást práce. Kdyby mi
nûkdo nabídl tfiikrát  do roka nûjakou filmovou roli, tak
bych se seriálem asi nezab˘val. Takto si ale myslím, Ïe
je to normální. A jestli si nûkdo myslí, Ïe se do této ko-
merce nezapojí a má v sobû tu hrdost, tak aÈ ji má. Já
si za tím stojím, protoÏe dûlám svoji práci a dûlám ji co
nejlépe. To, Ïe neovlivním práci stfiihaãÛ, kamery, reÏie
a hlavnû scenáristÛ, s tím bohuÏel nic nenadûlám.
Divadlo, seriál, hostování, va‰e neustálé  pfiejezdy 
z Brna do Prahy... Jste tak ‰Èastn˘?

Myslím, Ïe ano. Jsem ‰Èastn˘. Obãas mám jen pro-
blém, obzvlá‰tû pfied ostatními lidmi, projevovat  emoce.
To fiíká herec?

Ano. Ale pozor, na jevi‰ti stojí Darryl van Horn, Le
Bret, Algernon Moncrieff. Jsem to já, av‰ak v masce nû-
koho jiného. Obãas se mû lidé ptají, proã se neraduji. Já
se dokáÏi radovat, jen nemám potfiebu to zvefiejÀovat.

Markéta Stulírová, Deník, 26. 4. 2008

BRNùNSK¯ »CHODNÍK SLÁVY« 
SE DNES ROZROSTE
Dnes (5. kvûtna) se v 17.30 hodin pfied budovou
Mûstského divadla Brno (MdB) v Lidické ulici usku-
teãní setkání pfiíznivcÛ zdej‰ího vynikajícího komi-
ka Erika Parduse, kter˘ letos získal kromû fiady 
dal‰ích v˘znamn˘ch ocenûní také Cenu Thálie, 
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i dal‰ích v˘znamn˘ch osobností této pfiední ãeské
scény.

„Na zdej‰ím „Chodníku slávy“ na brnûnské Lidické
ulici pfied na‰ím divadlem ode dne‰ka pfiibudou otisky
rukou dal‰ích umûlcÛ, ktefií byli ocenûni  za své v˘kony,“
sdûlila Haló novinám tisková mluvãí Veronika
Poláãková. „Své ruce zde otiskne napfiíklad Erik
Pardus, kter˘ za uplynulou sezonu získal snad v‰echna
moÏná ocenûní, napfiíklad Cenu festivalu âeské diva-
dlo, Cenu Thálie, Cenu Alfréda Radoka, diváckou cenu
Kfiídla, Cenu kolegia revue Dokofián, ãi první a druhé
místo v anketû serveru i-divadlo v kategorii nejlep‰í
muÏsk˘ hereck˘ v˘kon. Erik Pardus v pondûlí veãer vy-
stoupí na âinoherní scénû jako Patron Fortunato v ko-
medii Poprask na lagunû v reÏii ZdeÀka âernína - dal-
‰ího umûlce, jehoÏ otisky ode dne‰ka pfiibudou na zdej-
‰ím Chodníku slávy.“

Dlouholet˘ úspû‰n˘ reÏisér  Zdenûk âernín, kter˘ si
dnes v brnûnském Mûstském divadle zahraje ve hfie
Poprask na lagunû roli Patrona Toniho, v‰ak nebude je-
din˘m reÏisérem, kter˘ vpodveãer otiskne své dlanû do
betonu. Podobného ocenûní se dostane také reÏisérce
Hanû Bure‰ové, jeÏ za vynikající ztvárnûní dramatu Smrt
Pavla I. získala Cenu Alfréda Radoka v kategorii insce-
nace roku 2007. Na chodníku v brnûnské ulici zvûãní o-
tisk ruky také stálí spolupracovníci této i mezinárodnû
uznávané scény - hudební skladatel Vladimír Franz (zís-
kal Radokovu cenu za scénickou hudbu hned tfiikrát, 
a to za hudbu k inscenacím Amfitryon, Smrt Pavla I. 
a Znamení kfiíÏe) a Petr  KofroÀ (za Magickou flétnu).

Z hercÛ se této cti dostane také úspû‰né drÏitelce
Ceny Thálie za v˘kon v roli Vypravûãky v muzikálu
Josef a jeho úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È Radce
Coufalové; jako ãinoherní i muzikálová interpretka patfií
k oporám brnûnského Mûstského divadla. Dnes
veãer Coufalová vystoupí jako Sukie v divácky
stále úspû‰ném a realizaãnû dokonale pfiiprave-
ném muzikálu âarodûjky z Eastwicku, pod nûjÏ
se reÏijnû podepsal zdej‰í fieditel, reÏisér
Stanislav Mo‰a. „âarodûjky“ dnes diváky potû‰í
jiÏ posté.

Sedmkrát nominovan˘ na Cenu Thálie v oboru mu-
zikálového herectví Jan Apolenáfi, rovnûÏ vynikající
pfiedstavitel rolí ãinoherních a muzikálov˘ch, bude dal-
‰ím, kdo na malé slavnosti  zvûãní své otisky v panora-
matu slavn˘ch osobností. Dal‰ím takto ocenûn˘m bude
dlouholet˘ fotograf a ‰éfredaktor divadelní revue
Dokofián Jef Kratochvil, kter˘ je také ãast˘m autorem o-
ti‰tûn˘ch fotografií z brnûnsk˘ch inscenací. „V‰ichni
pfiátelé brnûnského Mûstského divadla jsou na tento
slavnostní akt pochopitelnû srdeãnû zváni!“ dodala tis-
ková mluvãí MdB Poláãková.

the, Haló noviny, 5. 5. 2008

DVANÁCTÁ ROâENKA 
MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO

Je potû‰itelné, Ïe roãenky Mûstského divadla Brno
se staly jiÏ tradicí. Navazují na v˘znamnou publikaci di-
vadelního recenzenta a teatrologa Zdenka Srny s pod-
titulem „Svûdectví diváka, recenzenta, kritika a historika
o Ïivotû jedné divadelní scény“. Roãenka, v pofiadí jiÏ
dvanáctá, stejnû jako v‰echny pfiedcházející, je doko-
nale v˘tvarnû zpracována a doplnûna v˘teãn˘mi foto-

grafiemi Jefa Kratochvila a Tina Kratochvila ze zkou‰ek
inscenací, spoleãensk˘ch setkávání, umûleck˘ch zájez-
dÛ  domácích i zahraniãních a dal‰í ãinnosti této ojedi-
nûlé brnûnské scény. Jsou zde i podrobné zábûry v ka-
pitole Kalendárium Mûstského divadla Brno v sezonû
2006/2007. Roãenka seznamuje ãtenáfie s inscenace-
mi, ãleny souboru, hosty jednotliv˘ch inscenací, recen-
zemi a úspûchy domácími i zahraniãními.

V publikaci je uveden pfiehlednû repertoár v sezo-
nû 2006/2007, stále uvádûné hry s daty premiér a po-
ãtem repríz, dále Kalendárium Mûstského divadla, kte-
ré seznamuje ãtenáfie s událostmi tohoto období, a se-
znam zamûstnancÛ i externích spolupracovníkÛ.
Publikaci na krásném kfiídovém papíru vydalo samo di-
vadlo v ãele s fieditelem Stanislavem Mo‰ou a dal‰ími
spolupracovníky - dramaturgem Janem ·otkovsk˘m  a
grafikem Jakubem Stejskalem. Autory jednotliv˘ch  po-
jednání a recenzí jsou teatrologové, publicisté, recen-
zenti a kritici: David Drozd, Patrick Fridrichovsk˘, Josef
Herman, Petr Christov, Jifií P. KfiíÏ, Vít Závodsk˘, Lenka
·aldová, Tomá‰ Hejzlar, Vladimír âech, Peter Stoliãn˘
a Mojmír Weimann, ktefií jednotlivé inscenace pfiibliÏují,
hodnotí a analyzují. Tfiísouborové divadlo, které  hraje
na dvou scénách, uvedlo v sezonû 2006/2007 243
pfiedstavení na âinoherní scénû, 179 pfiedstavení na
Hudební scénû, 50 pfiedstavení v âeské republice a 47
v zahraniãí.

Mûstské divadlo Brno je umûlecká instituce, která
hledala, nalezla a dotvofiila umûleck˘ proces, kter˘ se
projevuje v˘teãn˘mi inscenacemi. Vdûãní diváci oceÀu-
jí tuto svébytnou brnûnskou scénu s jejími neopakova-
teln˘mi inscenacemi, které vÏdy pfiiná‰ejí radost, potû-
‰ení  a nádhernou atmosféru.

Eva ·lapanská, Kam - pfiíloha ã.5

VáÏená paní Barabá‰ová,
Jednou roãnû jezdím na jednání do Brna a nikdy si ne-
nechám ujít divadelní pfiedstavení  u Vás. Tvrdil jsem a
stále tvrdím, Ïe jste  nejlep‰í hudební divadlo nejen u
nás, ale ve stfiední Evropû vÛbec. Nejsem sice studo-
van˘ teatrolog nebo hudební expert, ale o muzikály a
hudební divadlo vÛbec se douhodobû zajímám. Vidûl
jsem desítky  produkcí, ale Vá‰ Josef, JeÏí‰, Zahrada
divÛ, West Side Story nebo nejnovûji âarodûjky se nad
nimi vyjímají jako zjevení.
Nejen úÏasnû  moderní  a krásné divadlo, ale pfiede-
v‰ím Vá‰ umûleck˘ soubor je zárukou úspûchu. Pana
Mo‰u uÏ dlouho podezfiívám z toho, Ïe by dokázal in-
scenovat i telefonní seznam (a urãitû by to  bylo skvû-
lé!), Vá‰ orchestr v˘bornû hraje a Va‰i zpûváci a zpû-
vaãky jsou bezvadní. Jako divák mám vÏdy velkou ra-
dost z toho, s jak˘m zápalem a zaujetím pfiistupují  ke
kaÏdému pfiedstavení. Líbí se mi, jak naplno  hrají a
(svûte div se!) ãistû zpívají.

Goethe-Institut Prag, Masarykovo nábfieÏí 32, 
CZ-110 00 Praha 1, Studium nûmãiny, poznávání
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“RADOKOVSKÁ“  KRITIKA  
VYSOCE  VYZDVIHLA  PRÁCI  MdB
První mûsíce roku b˘vají zamûfieny na rozliãné bilancující
kulturní ankety. V˘jimkou není ani oblast Thálie, kde jich
najdeme hned nûkolik. Ty první pfiipomeneme pro úplnost

a blíÏe se soustfiedíme na tu
po odborné stránce nejprestiÏ-
nûj‰í – Ceny Alfréda Radoka.

Nejdfiíve pfiichází na fiadu
anketa Divadelních novin. Do
15. roãníku pfiispûlo 93 kritikÛ
a teatrologÛ, ktefií v „Inscenaci
roku 2007“ zmínili ve velkém
Ïánrovém rozptylu 51 titulÛ
z 36 „tradiãních“ i experimen-
tálních scén. Jako obvykle si
respondenti v‰ímali pfieváÏnû
inscenací praÏsk˘ch nebo fes-
tivalov˘ch. Také tentokrát

v‰ak dosáhlo pozoruhodn˘ch v˘sledkÛ právû Brno, jeÏ se
s celkov˘mi 14 body prosadilo díky pûti souborÛm hned
osmi tituly. V˘raznû nejvût‰í podíl tu mûlo (po úspû‰ích
Znamení kfiíÏe a Amfitryona) právû MdB, a to ãinoherní
i hudební repertoárovou linií. âtvrté místo celostátního
Ïebfiíãku získala sedmi hlasy dramaturgicky objevná tra-
gédie D. S. MereÏkovského Smrt Pavla I., pfieloÏená br-
nûnskou rusistkou D. K‰icovou a nastudovaná praÏskou
reÏisérkou Hanou Bure‰ovou. ZaslouÏenou pozornost
vzbudily rovnûÏ ãeské premiéry muzikálÛ âarodûjky
z Eastwicku a Fame, reÏírované fieditelem MdB S. Mo‰ou.

V‰em zájemcÛm otevfienou anketu uspofiádal portál
i-divadlo.cz. Zformuloval fiádku pozitivních i negativních
kritérií a podrobné v˘sledky vyhlásil jiÏ v únoru 2008. I zde
do‰la práce MdB zfietelného uznání. V kategorii „Nejlep‰í
inscenace roku 2007“ obsadily 2. místo Smrt Pavla I., 4.
pfiíãku âarodûjky, 8. V jámû lvové a 12. Fame. V kolonce
„Nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘ v˘kon roku“ uzavírají první de-
sítku R. Coufalová-Vidláková a J. âvanãarová; postupnû
pak narazíme na jména A. Antalové, M. Sedláãkové, L.
Bartol‰icové a P. Vitázkové. Je‰tû pfiesvûdãivûj‰í je Ïebfií-
ãek pánsk˘: za postavy Kirsche a Pavla I. zvítûzil Erik
Pardus pfied tfietím P. ·tûpánem, ãtvrt˘m I. Ondfiíãkem
a dále V. Skálou a M. Havelkou. Mnohoznaãná kategorie
„Jin˘ umûleck˘ poãin roku“ zahrnula v úvodní dekádû v˘-
tvarníky J. Milfajta a Z. ·tefunkovou, choreografa I.
Barberiçe a skladatele P. Ulrycha; za nimi se objevují A.
Kuãerová, V. Franz, T. Rusín a J. Du‰ek. V oddíle „Akce
roku“ nejvíce bodÛ inkasoval loÀsk˘ festival hudebních di-
vadel Dokofián pofiádan˘ MdB, které se nadto stalo inter-
netov˘m „Nejoblíbenûj‰ím divadlem roku 2007“. Ve tfiech
zápornû vymezen˘ch kategoriích („Propadák“ roku atp.)
se MdB na‰tûstí neobjevuje. 

Z televize znám˘ E. Pardus, vítûz poslední divácké
ankety Kfiídla a drÏitel Ceny kolegia revue Dokofián, na-
stfiádal hned tfii celostátní individuální nominace; dokázal
je promûnit v‰echny a stal se tak v souboru MdB kum‰t˘-
fiem nejpopulárnûj‰ím a nejãastûji interviewovan˘m. První
ocenûní pfiebíral 3. února 2008 na zahájení 13. roãníku
festivalu „âeské divadlo 2008“ v Divadle na Vinohradech,
a to za mimofiádn˘ v˘kon v dvojroli Kirsche a Höllrigla
z Mo‰ovy ãeské premiéry dramatu F. Mitterera V jámû
lvové.

V˘roãní Ceny Thálie 2007 ve ãtyfiech kategoriích vy-
hla‰uje a pomûrnû sloÏitû vybírá Herecká asociace. Mezi
dvaceti nominovan˘mi byli rovnûÏ ãtyfii divadelníci brnûn-
‰tí. V pfiímém televizním pfienosu ze „zlaté kapliãky“ 28.
bfiezna t. r. zvítûzili hned dva ãlenové ansámblu MdB: me-
zi ãinoherci E. Pardus za roli cara Pavla I. a v kategorii
„Opereta, muzikál a jin˘ hudebnû dramatick˘ Ïánr“ (loni
v ní získala primát R. Coufalová-Vidláková a letos byla
nominována i J. âvanãarová) Petr ·tûpán coby démonic-
k˘ Darryl z âarodûjek. 

Neobvyklá rovnost hlasÛ a tedy „ztrojení“ prvního
místa ve dvou kategoriích provázely Ceny Alfréda
Radoka, které byly jiÏ po ‰estnácté pfiedávány tentokrát
v Divadle Kolowrat 16. bfiezna 2008 (sestfiih vysílala âes-
ká televize 22. bfiezna). V ‰ir‰ích nominacích mûlo MdB
hned ãtyfii Ïelízka v ohni a Brno je‰tû dal‰í trojici. MdB,
které loni vyhrálo kategorii hudební, promûnilo nyní do-
konce nominace tfii. K tomuto zcela mimofiádnému úspû-
chu poblahopfiál v brnûnském deníku Rovnost i fieditel ND
D. Dvofiák. Pofiádající odborná revue Svût a divadlo
(SAD) v 2. ãísle jako kaÏdoroãnû zvefiejnila podrobné v˘-
sledky, které televize ani denní tisk pochopitelnû neza-
znamenaly. Reprezentativní ankety se zúãastnilo 66 kriti-
kÛ vãetnû nûkolika brnûnsk˘ch. Své tipy v devíti kategori-
ích zpravidla doprovodili struãn˘m zdÛvodnûním. Do troji-
ce vítûzÛ kategorie „Nejlep‰í inscenace roku 2007“ zafia-
dila se s 9 hlasy opût Smrt Pavla I. Pro ilustraci ocitujme:
„Nov˘ pfieklad u nás málo známé historické tragédie po-
jala hostující reÏisérka s pfiesn˘m vystiÏením poãetn˘ch
postav, vynalézav˘m vyuÏíváním principu kontrastu a s ci-
tem pro nadãasové uchopení modelov˘ch situací“;  „fasci-
nující divadlo, nejlep‰í Bure‰ové reÏie za posledních moÏ-
ná deset let“; „velkolepé historické, a pfiece souãasné
plátno“. U tfií respondentÛ se prosadily âarodûjky
z Eastwicku („preciznû naÏivo hrající orchestr, pûvecké
i pohybové dynamické pojednání davov˘ch scén, pointa-
ce jednotliv˘ch v˘stupÛ a písní, spolehlivé technické triky
a samozfiejmû vhodné typové obsazení“) a koneãnû mu-
zikál Fame. Z triády nejlep‰ích inscenací vze‰li rovnûÏ
vÏdy po devíti hlasech vítûzové za „MuÏsk˘ hereck˘ v˘-
kon roku 2007“. Cenu za titulní postavu pfiebíral i E.
Pardus. „Jeho vladafi je zprvu opojen neomezenou mocí,
opl˘vá krutostí k poddan˘m i k velitelÛm, jihne v náruãí mi-
lenky a nakonec se zcela obyãejnû lidsky bojí tu‰ené, blí-
Ïící se smrti“; „Etablovan˘ komik nabídl v takfiíkajíc Ïivotní
roli ambivaletní figuru zákefinû nevyzpytatelného para-
noidního tyrana, provokujícího ‰a‰ka i citlivého zranitelné-
ho snílka.“ Dále tu figurují OndfiíãkÛv Pahlen a HavelkÛv
Darryl, resp. V. Skála coby KerÏencev v Divadle U stolu.
U kategorie Ïenské se vÏdy dvûma hlasy prosadily „ãaro-
dûjky“ A. Antalová, M. Sedláãková a I. VaÀková. V pres-
tiÏním Ïebfiíãku „Divadlo roku 2007“ zafiadilo se MdB mí-
nûním ãtyfi kritikÛ na 5.-8. místo: „Prvofiadé centrum muzi-
kálového divadla, s novátorskou dramaturgií kvalitních
svûtov˘ch titulÛ a pÛvodních novinek, s v˘teãn˘m soubo-
rem a s pozoruhodn˘m ãinoherním programem“; „za vytr-
valou a cílevûdomou pracovitost tfií zãásti autonomních tû-
les se ‰piãkov˘mi inscenacemi“. “Hru roku 2007“
Zázrakem v ãerném domû vyhrál BrÀan M. Uhde, pfiipo-
menut˘ i jako libretista muzikálu âerven˘ a ãern˘. Dva 
teatrologové vyzdvihli hru J. ·imáãka a Z. Plachého Deník
Krále: „Novinka z dílny svérázného sdruÏení StfieÏen˘
Parnass pfienesla syÏetovou inspiraci ver‰ovanou tragédií
V. Huga do atraktivního souãasného francouzského krimi-
nálního prostfiedí“; „typické a pfiíznaãné prolínání váÏn˘ch
ÏánrÛ a postupÛ s neváÏn˘mi, kloubení vysokého s níz-
k˘m, jejich díla mají étos.“ Tfietího laureáta pfiinesla MdB
„Hudba roku 2007“. Partiturou Smrti Pavla I. se jím znovu
stal skladatel Vladimír Franz. Jeden ze 7 hlasÛ konstatu-
je: „Opulentní pfiíval Franzovy hudby b˘vá v inscenacích
H. Bure‰ové ukrocen˘ a podfiízen˘ reÏijnímu v˘kladu, o to
podstatnûj‰í a pÛsobivûj‰í v˘znamotvorn˘ prvek se v‰ak
z ní stává.“ V téÏe ãásti ankety se ocitli rovnûÏ M. ·tûdroÀ
a P. Ulrych. ¤adu jmen z okruhu MdB nacházíme pak me-
zi scénografy roku (T. Rusín, Z. ·tefunková, J. Milfajt a A.
Kuãerová). Mezi „Talenty roku 2007“ se zafiadili I.
Ondfiíãek a E. Pardus. V 16. anketû SAD prosadily se te-
dy umûlecké poãiny MdB v osmi kategoriích (z toho ve
tfiech na pozici vítûzÛ), coÏ obãasn˘m pau‰alizujícím tvr-
zením o údajné „bulvárnosti“ jeho repertoárové nabídky
pfiesvûdãivû oponuje.     

Vít Závodsk˘ , foto: J. P. KfiíÏ
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