
stává se mi to v okamÏicích, kdy se, a nejenom v na‰í zemi, rÛzn˘mi shodami okolností ocitám v zapad-
l˘ch, nehostinn˘ch i odpudiv˘ch ãtvrtích velk˘ch mûst. VÏdyÈ to takhle „hnusné“ nemohlo b˘t vÏdycky!
A i kdyÏ dobfie vím, Ïe pfiirozenû vedle „palácÛ“ existovaly „slumy“, stejnû si pfiedstavuju, jak to v tûch
dnes hrozn˘ch místech muselo b˘t kdysi  krásné, kdyÏ tu v‰e bylo nové, ãi zánovní a lidská péãe tu jed-
nou provÏdy neopadla, kdyÏ tu kvetly stromy, kvûtiny a v zimû pak v‰e krásnû d˘chalo pod pefiinou snû-
hu a ãistû obleãené dûti odcházely z provonûn˘ch ‰tûdroveãerních domovÛ za doprovodu rodiãÛ na pÛl-
noãní…

Jak se to mohlo stát? Jo, nûkde mi pfiijde i logické, kdyÏ kdysi krásnou a klidnou ãtvrÈ nemilosrdnû
proÈala dálnice, tramvajové koleje nebo cesta, která zabrala i místo pro chodníky. Pfiíkladem budiÏ jed-
na z nejkrásnûj‰ích divadelních budov na svûtû: Státní opera v centru Prahy. Kdysi stála v parku a tekl
tam potok! Dnes z jedné strany obludná budova parlamentu, z druhé odpudivé garáÏe a aby toho neby-
lo dost – zezadu i zepfiedu divadla ona slavná praÏská magistrála, vrchol arogance na‰í souãasné civiliza-
ce! Zde stojí za to vzpomenout na plány mûsta Vídnû v období rakouského mocnáfiství, kdy je‰tû ulice
plnû nezokupovaly automobily. Zcela váÏnû se tehdy zam˘‰leli nad tím, kam umístit nové stavby stájí pro
konû a kam seníky a dal‰í sklady s krmením, protoÏe dobfie tu‰ili, Ïe pfii dal‰ím rÛstu poãtu obyvatel mûs-
ta bude nutno zabezpeãit jejich dopravu a jak jinak, neÏ koÀmi…

Pfii náv‰tûvách Francie, Itálie ãi ·v˘carska si nelze nev‰imnout, Ïe tamní obyvatelé Ïijí i ve 200 a ví-
ce let star˘ch domech. Jako by zpÛsob jejich bydlení neodvisel od novosti jejich obydlí. A tak si vzpomí-
nám na fiadu sv˘ch znám˘ch  a pfiátel, ktefií v iluzi, Ïe jejich Ïivot dosáhne vy‰‰í úrovnû, stavûli si nové
„vilky“ a „domky“ a „sídla“ a vûnovali tomu ve‰keré své úsilí pfiímé i nepfiímé, aby, aÏ kdyÏ dosáhli k˘-
Ïeného okamÏiku a do svého „paláce snÛ“ pfiestûhovali sebe i své nejbliÏ‰í, zjistili, Ïe to nebyl skuteãn˘
smysl a cíl jejich Ïivota a rychle po svém nastûhování do nov˘ch podmínek zaãali Ïehrat na své osobní
vztahy a brzy následovaly útûky a rozchody a rozvody. To ony 200 a více let staré domy (ve Francii, Itálii
a ·v˘carsku…) po generace kultivované, nebyly cílem, n˘brÏ prostfiedkem Ïivota té nejvzácnûj‰í lidské
komunity, které se odnepamûti fiíká rodina. A proto si s lítosti prohlíÏím ty devastované mûstské ãtvrti,
které by dle mého naivního názoru mûly b˘t plnû zbourány a pfiestavûny PRO LIDI, abychom i v nich,
blízko centra, mohli nalézat svÛj ‰Èastn˘ a plnohodnotn˘ Ïivot. 

Pfii ãetbû science fiction a fantasy literatury si mÛÏu spoleãnû s jejími autory pfiedstavovat ná‰ sou-
ãasn˘ „betonov˘ svût“ bez energií (nafty, elektfiiny atd.), kter˘ je promûÀován pfiírodou do svého pÛ-
vodního stavu, a tak se o to více hrozím z toho, jak nakládáme s prostfiedím, které ob˘váme. I proto mû
snad dohánûjí dvû pravdy, které bych si mûl stále uvûdomovat a pfiipomínat si je: „Nah˘ jsem pfii‰el na
svût a nah˘ jej budu opou‰tût,“ zní ta prvá a vede mû k tomu, abych se soustfiedil na to, co je kolem mû
krásné a nebaÏil po tom, co je ãirou iluzí a co mû nakonec nemusí naplnit du‰evní spokojeností…  A pak,
nad v‰ím, co Ïijeme, generacemi tesáno nad hlavní brány mûst, nad portály kostelÛ, vetkáváno do slu-
neãních i jin˘ch hodin – upozornûní na to nejpodstatnûj‰í: Hÿra ruit! – (hodina se fiítí!; ãas kvapí; ãas rych-
le ubíhá…). Mám ve své kanceláfii hodiny a pfiál jsem si je takové, jejichÏ vtefiinová ruãiãka neposkaku-
je z ãárky na ãárku a nedává mi tak iluzi, Ïe se ãas „pozastavuje“, Ïe „poskakuje“ a Ïe je tedy „zastavi-
teln˘“, Ïe „poãká“, budeme-li jenom trochu ‰ikovní… Ta moje vtefiinová ruãiãka krájí ãas obdobnû, jako
kdyÏ sledujete na po fázích snímaném filmu proces rÛstu, zrání i hnití nûjakého ovocného plodu.  

Jsme zde jenom na náv‰tûvû a ãas bûÏí, a právû proto je tak dÛleÏitá schopnost objevovat krásu i tûch
nejzpustlej‰ích míst a touha je vrátit k Ïivotu, neboÈ i ona místa aÈ jakkoliv odpudivá ãi stra‰ná, nás svou
materií tak jako tak stejnû pfieÏijí.  
Kamkoliv vejdeme mezi lidské pfiíbytky, i ty opu‰tûné, Ïili lidé a slavili tam své svátky. A byli ‰Èastni ne
pro honosnost sv˘ch obydlí, n˘brÏ pro vztahy, které v nich kvetly. 
Máme co kultivovat jak s tûmi staveními, která naz˘váme obydlími, tak i v tûch stavbách lidského tûla 
a ducha…

Krásné svátky vánoãní, aÈ jste kdekoliv, kde se vám líbí, av‰ak hlavnû s tûmi, které milujete, Vám pfie-
je za v‰echny své kolegy z Mûstského divadla Brno

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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Samiha Maleh: kostým
z inscenace Mojžíš

Partneři divadla

 

vážení divadelní Přátelé,

Prosinec
2011

cena 15,- kč

Mediální Partneři 

Kouzeln˘ pfiíbûh o zlobiv˘ch dûtech, ustaran˘ch rodiãích 
a pfiedev‰ím jedné neobyãejné chÛvû, která dokáÏe i ne-
moÏné, se poprvé objevil v kniÏní podobû jiÏ v roce 1934.
Filmová verze, natoãená aÏ o 30 let pozdûji ve studiu
Walta Disneyho, získala pût OscarÛ z celkem tfiinácti no-
minací! Strhující muzikál, kter˘ uvedlo Mûstské divadlo
poprvé v loÀském roce, se u divákÛ setkal s obrovsk˘m
nad ‰ením, coÏ potvrzuje fakt, Ïe dne 14. prosince se bude
hrát jiÏ 100. pfiedstavení! Inscenace, jejíÏ reÏie se chopil
Petr Gazdík, je plná magie, nároãn˘ch taneãních a stepafi-
sk˘ch ãísel, pfiekrásn˘ch melodií, které si budete pobruko-
vat i po cestû domÛ, ale pfiedev‰ím je to citliv˘ a nûÏn˘ pfií-
bûh o rodinû, která má drÏet pospolu, a fantazii a optimis-
mu, jeÏ nám pomÛÏou zvládnout i ty nejtûÏ‰í Ïivotní situa-
ce s nadhledem. V hlavní roli se mÛÏete tû‰it na vynikající
Alenu Antalovou, Radku Coufalovou ãi Johanu Gaz -
díkovou, která byla za mimofiádné ztvárnûní této role
nominována na Cenu Thálie.

Prosinec na Hudební scénû

MARY POPPINS
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stalo se

Pamûtní medaile Jihomoravského kraje in memoriam
byla udûlena Eriku Pardusovi.

Ocenûní pfievzala paní Eva Gorãicová (umûlcova Ïena)
provázena Erikov˘m kamarádem ZdeÀkem Junákem.

Vzpomínka na setkání s dramatikem Jifiím Hubaãem.
Markéta Sedláãková, Jifií Hubaã a Stanislav Mo‰a.

Monika Králová, Markéta Sedláãková, Markéta
Lánská, Jifií Hubaã a Stanislav Mo‰a.

V zákulisí Divadla ABC v Praze Lucie Chlumská,
Zdena Chlumská a Irena Konvalinová.

V divadelním klubu Lucie Zedníãková, Franti‰ek Le -
‰ovsk˘ a Martin Havelka.

V˘znaãné jubileum oslavil Igor Ondfiíãek, Jakub
Uliãník mezi gratulanty.

Generální fieditel ·meralov˘ch závodÛ v Brnû Vladimír
Novák podûkoval hercÛm za pfiedstavení pfii pfiíleÏitosti
oslavy 150. v˘roãí strojírenské firmy.

Do Zlína zajelo divadlo s muzikálem Chicago, v ‰atnû
Ivana Skálová...

...a také taneãnice a choreografka Hana Kratochvilová
zvaná PeÀa.

Du‰an Vitázek ve foyeru zlínského divadla. Tereza ·kodová v maskérnû domácí scény.

Alena Antalová s manÏelem na premiéfie hry V˘kfiiky
do tmy 22. fiíjna 2011.

Pavlínka Vitázková se Zdenkou Chlumskou, poslední
sluneãní paprsky na divadelní dvoranû.

Rodinn˘ snímek – Johana Gazdíková se synem. ReÏisér Roman Polák pfiipravuje inscenaci Cid, ve dvo-
ranû divadla s manÏelkou.

Charleyova teta

hrajeMe na činoherní scéně

legendární koMedii uvádíMe ve dnech
28. a 29. Prosince 2011 v 18.00 hod.

Lenka Janíková, 
Igor Ondfiíãek

Igor Ondfiíãek,
Josef Jurásek

Radka Coufalová, Alan Novotn˘, Petr ·tûpán,
Pavla Vitázková, Josef Jurásek, Zdenûk Junák
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Partneři divadla

T. R. Field
Básník a pes

âínsk˘ mudrc Lao Ce,
vzpomínaje na otce,
v zamy‰lení ‰patnû ‰láp 
a na psí lejno nabod se.

Nyní rad‰i Lao Ce
nevzpomíná na otce
a má pro jistotu brejle
na nose i na botce.

âas v‰e mûní i ãasy k vítûzství on vede
pravdu, coÏ sto vûkÛ bludn˘ch hodlalo,
zvrtne doba. Sám svobody kdo hoden, 
svobodu zná váÏiti kaÏdou, ten kdo 
do pout jímá otroky, sám je otrok.

Ján Kollár
(29. ãervence 1793 Mo‰ovce – 24. ledna

1852 VídeÀ)  básník, jazykovûdec, historik,
osobnost ãeského národního obrození.
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REÎIE PETR GAZDÍK
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Premiéra na HUdeBnÍ Scéně19. liStOPadU 2011
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lelkOvánÍ Jiřiny veSelé

S viktOrem SkálOU
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Je to jako bych se vrátil domÛ z nûjaké mise,
posteskl si Viktor Skála po fiíjnové premiéfie
V˘kfiikÛ do tmy. Takov˘ rozjezd sezony jako
letos uÏ dlouho neabsolvoval: zahájení pa -
tfiilo nároãnému MojÏí‰ovi, kde ztvárnil roli
egyptského vládce, vzápûtí pfii‰ly neménû vy-
silující  jiÏ zmínûné V˘kfiiky do tmy, v nichÏ
dokonce herci mluví v duetech ãi kvartetech.
Ale rozhodnû si nestûÏuji, dodal.

Vládce v MojÏí‰ovi a Pet ve V˘kfiicích do
tmy jsou vlastnû dvû protichÛdné role – li-
dové divadlo proti pfiíbûhu ze souãasnosti,
kter˘ staví hlavnû na textu. Která práce ti
vyhovovala víc, dá-li se to fiíct?
Práce na obou pfiedstaveních, aÈ na MojÏí‰ovi
nebo na V˘kfiicích do tmy, byla moc fajn.
VÏdy se se‰ly bezvadné tvÛrãí party. Ale
musím vlastnû fiíci, Ïe co se t˘ká samotné he-
recké práce na pfiedstavení V˘kfiikÛ do tmy,
tak se tam se‰la pfiímo „tvÛrãí úderka“, pfie-
konávajíc humorem a pohodou v‰echna 
ãasová protivenství. TakÏe jsme v‰echno sta-
teãnû pfiekonali a s úsmûvem na rtech jsme
zvítûzili. Je‰tû jsem zapomnûl podotknout, Ïe
z hereckého hlediska byla práce na postavû
Peta ve V˘kfiicích do tmy samozfiejmû zajíma-
vûj‰í neÏ role Krále Faraóna v MojÏí‰ovi.

Ono se to vlastnû moc srovnávat nedá, neboÈ
role Peta je psychologická, kdeÏto role Fara-
óna je prvoplánovûj‰í, zkrátka je zlej, zlej,
zlej, pak je smutnej a zase zlej.
Vidûl jsi nûco zajímavého v poslední dobû 
u konkurence v jiném divadle?
No, v tomto pfiípadû kováfiovic  kobyla chodí
bosa. Dva mûsíce byly prázdniny a pak jsem
od 24. srpna aÏ do 22. fiíjna pofiád zkou‰el 
a k tomu stále hraju, takÏe zhlédnout nûco ji-
ného, nota bene v jiném divadle, je zcela ne-
moÏné. Vidím to tak, Ïe v prosinci bych snad
mohl mít ‰anci nûco vidût.
A co zajímavého je u vás v divadle?
Pofiád nûco. Napfiíklad se fie‰í, zda plánovaná
kanalizace pro mûsto Brno a s tím související
retenãní nádrÏe nám neodãerpají tolik finanã-
ních prostfiedkÛ, abychom ve stejné kvalitû 
a pfii zachování stejného poãtu pfiedstavení
stále dokázali diváky tû‰it tak, jak doposud.
Ale pfiesto zkou‰íme a hrajeme jako diví, na-

vzdory nejistotám, protoÏe divadlo je vûc
krásná, smysluplná a radostná. Na rozdíl od
politického mlna nás obklopujícího.
Du‰iãky klepou na dvefie a s nimi po -
chmurn˘, podzimní ãas. Jak zvládá‰ nástup
zimy, netrpí‰ depresemi  z nedostatku sluneã-
ního svitu?

Ten ãas zvládám fantasticky, dny se krátí, tma
se prodluÏuje. Mlhy se objevujíce a plynouce
halí mûsto pod své fiásné závoje vzdechÛ 
a jakoby volaly: „Pomni, ãlovûãe, du‰iãky 
se blíÏí, nejsme tady napofiád!“ A jiÏ v dáli 
vyciÈuji Mikulá‰e a snaÏím se b˘t hodn˘, 
aby mi ãert nezabránil b˘t o Vánocích s Je-
Ïí‰kem.
Tvá nejstar‰í dcera se potatila (koneãnû 
i pomamila) a studuje na konzervatofii 
herectví. Máte z její volby radost nebo na-
opak?
Ale ano, baví ji to a to je hlavní.
A jak˘m je teì divákem – dívá se na tebe
kritiãtûji nebo spí‰e mírnûji?
Je divákem pozorn˘m a vstfiícn˘m, protoÏe
sama na sobû poznává, jak je to nûkdy ná-
roãné a kolik úsilí to stojí. Na rozdíl od nû-
kter˘ch divadelních kritikÛ, ktefií o tom
nevûdí ni zbla. Zkrátka více chválí neÏ kriti-
zuje, neboÈ má divadlo ráda.

5

Nejradûji relaxuji 
s knihou sám

S Erikem Pardusem
v komedii Kum‰t,
reÏie: Zdenûk âernín

Dokoran_prosinec2011_Sestava 1  28.11.11  10:58  Stránka 5



Patfií‰ k hercÛm, ktefií slepû ãekají na in-
strukce reÏiséra nebo spí‰ pfiichází‰ s vlast-
ním pojetím a nápady?
âekám na instrukce reÏiséra ve smyslu vylo-
Ïení situací, abych v duchu dané poetiky pfii-
loÏil ruku k dílu s vlastními nápady, a tak se
sám na sobû pfiesvûdãil, jestli je to blbost, ãi
nikoliv.
âtyfii dûti, vytíÏení v divadle – jak nejradûji
relaxuje‰?
Nejradûji relaxuji s knihou sám, v lese sám
nebo pfii tenise na své ãásti dvorce sám s ra-
ketou.
Relaxem mnoh˘ch hercÛ b˘vá vafiení. Vafií‰
rád?
Já bych tak rád vafiil, kdybych nûco umûl
vafiit.
¤íká se, Ïe po sedmi letech má ãlovûk zmûnit
firmu – platí to i u divadla?
Pokud divadlo funguje, a ono je to jenom 

o lidech, tak není dÛvod mûnit pÛsobi‰tû ani
po tfiiceti letech. A u nás to zatím funguje bá-
jeãnû.
Ty jsi si zkusil i Ïivot bez divadla – proã to
ne‰lo?
Divadlo je vûc Ïivoucí, stále v pohybu a fun-
gující, a i kdyÏ si s nûk˘m nepadnete pfiímo
do oka, kaÏdému záleÏí na co nejlep‰ím v˘-
sledku. Proto jsem se vrátil.
âím bys chtûl b˘t, kdybys nebyl herec?
Chtûl bych b˘t: kováfi, skláfi, tesafi, dfievoru-
bec, bubeník, malífi, cestovatel, horal apod.
Co ti v poslední dobû udûlalo nejvût‰í ra-
dost?
Zkou‰ení hry V˘kfiiky do tmy.
Kdy ses naposledy pofiádnû zasmál?
Pfii zkou‰ení V˘kfiikÛ do tmy jsem se tak ãasto
smál, a nejen já, Ïe jsem se cítil jak pfii „úsmû-
vech ve dne“.

Foto: jef Kratochvil
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V inscenaci V˘kfiiky do tmy,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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HOStem dOma

marta PrOkOPOvá

8
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ZPÍVAT ZAâALA MARTA V KAPELE
Je nejmlad‰í ãlenkou zdej‰ího hereckého
souboru, je‰tû mlad‰í pr˘ je nûkter˘ z jejích
muÏsk˘ch kolegÛ. Vystudovala ãinoherní 
herectví na brnûnské konzervatofii, pfiitom
zvládá také nároãné muzikálové role, tou
dosud nejvût‰í byla Markéta Lazarová. Pfii-
pou‰tí, Ïe kdyby nemûla pfiedchozí pûveckou
prÛpravu, mûla by to sloÏitûj‰í. Marta Proko-
pová má pfiítele z branÏe, jejich spoleãnou zá-
libou je sledování kvalitních filmÛ, na vdavky
nepom˘‰lí, miluje jazz. Její b˘valí spoluÏáci
z konzervatofie se divadlu nevûnují, ale kdyÏ
se v posledním roãníku dovûdûli, Ïe Marta
hraje v Mûstském, dobírali si ji. Tam jsi skon-
ãila, v tom komerãním divadle?, ptali se ne
zrovna moudfie. A Marta hezky odpovûdûla:
skonãit nemusím, ale jako zaãátek je to dost
dobré. Jako se zaãáteãnicí jsem s ní ov‰em
nemluvil. VzpomeÀte její role dûvãete v mu-
zikálu Jáno‰ík aneb Na skle malované, na
její Nanny v Mozartovi! a na fiadu dal‰ích.
Lelkovali jsme u dobrého kapuãína v diva-
delní restauraci Nekoneãno. 

Necítíte jako handicap, Ïe nemáte vysokou
‰kolu?  
KdyÏ jsem byla ve 4. roãníku konzervatofie,
nevzali mû na JAMU ani na DAMU. Na
jednu stranu mû to mrzelo, na druhou stranu
jsem uÏ hrála v divadle. Dnes vím, Ïe pro mû
byla vût‰í herecká ‰kola hrát v divadle neÏ
dal‰í ãtyfii roky nehrát a studovat. Nevím,
jestli je to handicap, ale vidím, Ïe lidi, ktefií
pfiicházejí z vysok˘ch ‰kol, se mnohdy neumí
pohybovat v divadelním prostfiedí. V tom
jsem proti nim napfied. A v jednotliv˘ch vû-
cech musí ãlovûk potom sám na sobû praco-
vat, napfiíklad ve zpûvu.
Jak a kde jste se zdokonalila ve zpûvu vy, je-
stliÏe jste vystudovala ãinoherní herectví? 
Na konzervatofii skuteãnû byla hlavním pfied-
mûtem ãinohra, k tomu hodiny zpûvu a po-
hybu, ale o hodnû ménû oproti herectví. To
jsme mûli tfiikrát v t˘dnu po ãtyfiech hodinách
a zpûv tfieba jen dvakrát za t˘den po hodinû.
Já jsem od maliãka zpívala v kapele, kde hrá-
val i táta. Základy zpûvu mám z rodiny. Kdy-
bych opravdu pfii‰la na konzervatofi jako
nepopsan˘ list, nebyla bych tam, kde jsem.
V jaké roli jste absolvovala?
Byla jsem Amandou ve Sklenûném zvûfiinci
Tennesseeho Williamse, je to hra jen pro pût
lidí. V‰ichni mladí, jen asi ãtyfiiceti- ãi pûta -

ãtyfiicetiletá Amanda je matkou dvou dûtí. 
A já ve sv˘ch dvaceti ji hrála! Byl to nezvykl˘
úkol, ze zaãátku jsem vÛbec nevûdûla jak na
to, ale paní profesorka Ludmila Slancová,
matka Zuzany Slavíkové, mû docela dobfie
navedla. PÛvodnû jsem chtûla hrát Aman-
dinu dceru, ale volba zralé Ïeny padla na mû.
Pfiedstavení mûlo tenkrát velk˘ úspûch.
Inklinovala jste k divadlu uÏ jako malá?
Nebyla jsem hned vyhranûná k herectví, nijak
zvlá‰È jsem na sebe neupozorÀovala, byla
jsem velmi pokorn˘m dítûtem. Máma vy-
uãuje hru na klavír, já jsem se téÏ uãila, jenÏe
u niãeho dlouho nevydrÏím. Kromû zpûvu
jsem je‰tû tancovala, ale v‰e bylo vlastnû do-
hromady. Zatímco sestra se intenzivnû vûno-
vala klavíru, bratr saxofonu, já se vûnovala
jednomu a záhy nûãemu jinému. Tak mû ro-
diãe pfiihlásili do dramatického krouÏku na
tehdej‰í lidové ‰kole umûní, oba tam uãili.
Byla jsem tam spokojená a jednou jsem se
pfiihlásila na talentové zkou‰ky na konzerva-
tofi. Skonãila jsem asi druhá pod ãarou, 
po  dala jsem odvolání a nakonec jsem se nû-
jak˘m ‰tûstím, nebo nedopatfiením ãi omylem
na ‰kolu dostala. Byli jsme v roãníku ãtyfii
holky a jeden kluk, divadlo ale dûlám jen já.
Nechcete se vrátit ke klavíru?
UÏ jsem o tom pfiem˘‰lela, dokonce jsem si 
i ostfiíhala nehty (smích). Od sv˘ch ‰esti let
jsem hrála klasiku, dokonce jsem získala
druhé místo v nûjaké krajské soutûÏi. Ano,
jsou chvíle, kdy si potfiebuju nûco zahrát.
Mám doma sonáty i sonatiny, fiíkala jsem si,
Ïe bych moÏná mohla procviãit, osvûÏit
pamûÈ. Písniãky si zahraju, ale technika prs-
tíkÛ moc není.
Jsou nûjaké role pro herce hrajícího na kla-
vír, kromû hry Amadeus Petera Shaffera?

9

V Opatii
s Vûrou  Kadlecovou

a Evelínou Kachlífiovou
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Moc tûch rolí není, hraje se tfieba v na‰í insce-
naci ·kola základ Ïivota. 
KdyÏ jsme u Mozarta, pfiipomeÀme i va‰i
roli Nanny v rockovém muzikálu Sylvestera
Levaye Mozart! Vykfiiãník je souãást názvu,
nesignalizuje Ïádnou v˘stfiednost va‰í po-
stavy.
Nanny byla Mozartovou star‰í sestrou, mûli
mezi sebou velmi úzk˘ vztah. I kdyÏ v libretu
Michaela Kunzeho najdeme nûjaké tûÏce ãi-
telné momenty, ve skuteãnosti je spojovala
silná vazba. Byla mu oporou i pfii sporech 
s otcem a kdyÏ stál Wolfgang pfied nûjak˘m
rozhodnutím, byla mu rádcem. 
Jak se vám Nanny hraje? Stále je‰tû je na re-
pertoáru.
Není to nijak velká role, pfiesto se Nanny v
prÛbûhu pfiedstavení stále objevuje. Hraje se
mi  velmi dobfie, je to pûkná hudba i zpívání.
Je to nároãná role?
Komplikovaná je tam jedna písniãka, pra-
covnû jí fiíkáme ZelÀák. Odehrává se na tr-
Ïi‰ti, kolem sebe mám asi pût holek a kaÏdá
nûco nabízí, povídáme si. Nebylo úplnû
snadné se to nauãit a nastudovat. Celkovû
v‰ak Nanny není pûvecky pfiíli‰ nároãná, je
spí‰e vypravûãská.
Co byste jako skuteãná Nanny vytkla brat-
rovi Wolfgangu Amadeovi?
Mnû pfiipadne, Ïe byl hodnû nezodpovûdn˘.
VÛãi své práci a asi i vÛãi lidem kolem sebe,
byl takov˘ do vûtru. To je pro nûj typické.
Jak vnímáte Mozartovu hudbu?
KdyÏ jsem byla malá a hrála na klavír, setká-
vala jsem se s rÛzn˘mi jeho klavírními 
skladbami. Jsou velice tûÏké a nároãné na
techniku. Dnes bych uÏ od Mozarta asi nic
nezahrála, ale kdyÏ se to zvládne, je to velmi
líbezná hudba.
Pfies své mládí jste odehrála fiadu rolí, která
vám nejvíce pfiirostla k srdci?
Nejvíce vzpomínám na svoji velkou roli Mar-
kétu Lazarovou, byla mnû blízká hudbou,
hor‰í to bylo se sloÏitou Vanãurovou ãe‰ti-
nou. Velice ráda vzpomínám na dûvãe v Já-
no‰íkovi, byl to jin˘ styl hudby – jazz rock.
Ráda hraji Cosettu v Bídnících, je to úplnû
jiné zpívání. Dosavadní nejtûÏ‰í rolí pro mû
je Crystal v muzikálu Kvítek z horrroru.Hodnû
zpívání v triu, já zpívám nejvy‰‰í soprány. Pro
mne je to srdcová záleÏitost, hudba je stra‰nû
moc dobrá, kvalitní. Letos uÏ hrát nebudeme,
tak snad pfií‰tí rok, protoÏe diváci byli nad-
‰eni. A samozfiejmû nemohu vynechat muzi-

kál Probuzení jara, kde jsem jedním z dûvãat.
Hráli jsme nedávno pfied zaplnûn˘m hledi‰-
tûm a byl to opût velik˘ úspûch. ¤íká se, Ïe
je to nejlep‰í muzikál v tomto divadle. Máme 
k nûmu zvlá‰tní vztah. Je pro nás herce a zpû-
váky citovou záleÏitostí, v‰ichni jsme po pfied-
stavení emoãnû vyãerpáni, vy‰Èaveni. 
Ná‰ rozhovor probíhá v dobû pfiípravy na
dal‰í muzikál ze svûtové literatury, Jekyll 
a Hyde autorÛ Franka Wildhorna a Lesslieho
Bricusse. Prozraìte nûco o své roli Nellie.
Bylo to pro mne dosud neznámé dílo, pfii-
znám se, Ïe jsem ani nevûdûla, o ãem to je,
novelu Roberta Louise Stevensona jsem 
neznala. V nevelké roli Nellie, kamarádky
jedné z hlavních postav Lucy Harrisové, se
stfiídáme s Janou Musilovou. PÛvodnû mûla
b˘t Nellie bordelmamá, ale kdyÏ se na mû po-
díváte, copak mÛÏu hrát nûkoho takového?!
Nakonec z ní tedy udûlali bliÏ‰í kamarádku
Lucy. Máme spolu krásn˘ duet, pan Caspar
Richter fiíká, Ïe je to jeho nejoblíbenûj‰í pís-
niãka. Z nahrávek tohoto muzikálu na svûto-
v˘ch scénách jsem vidûla z internetu jen pár
záznamÛ vytrÏen˘ch scén. Svoji písniãku jsem
si pustila v nûmãinû, angliãtinû i v korej‰tinû.
V ãe‰tinû je to ale úplnû jinak.
Caspara Richtera, v˘znamného rakouského
dirigenta a svého ãasu také ‰éfdirigenta 
Filharmonie Brno, nyní oznaãují hráãi 
orchestru opery Národního divadla Brno za
ponûkud pfiísného. Ve va‰em divadle teì
vede hudební nastudování Jekylla a Hyda.
Jak se vám s ním pracuje?
Vím, co se o nûm v opefie, kde nyní pÛsobí,
fiíká. Vzpomínám si, kdyÏ jsme s ním u nás
pracovali na Mozartovi!, Ïe se mu nelíbil ná‰
zpûv. Pfiesnûji fieãeno text, pfiebásnûn˘ Mi-
chaelem Prostûjovsk˘m, podle Richtera ne-
odpovídal nûkde notovému zápisu. Nakonec
jsme se dohodli, v textu se provedly jen ma-
liãké zmûny. Pokud vím, zaãal se pan Richter
uãit ãesky, aby se v Brnû lépe domluvil a po-
rozumûl ãeskému jazyku ve spojitosti s hud-
bou. Pfii nastudovávání Jekylla a Hyda jsem
se s ním je‰tû nesetkala.
Banální otázka – máte svÛj hereck˘ idol 
a nûjakou vysnûnou roli?
Netypická odpovûì, Ïádnou vlastnû nemám.
Nejsem vyhranûná, nemám Ïádn˘ nejoblíbe-
nûj‰í film, zpûvaãku, hereãku. Nemám ani vy-
snûnou roli a ani ambice, beru, co pfiijde.
Tak fieknûte nûco o svém pfiíteli...
V úvodu pí‰ete o na‰em spoleãném zájmu 
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Obdarujte své blízké 
zážitkem, který si mohou 

sami naplánovat.
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jsou v hodnotě 500,- Kč
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našich pokladnách.
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o film, fiíkáme, Ïe jsme filmafii. VydrÏíme se
dívat kaÏd˘ veãer, kdyÏ máme volno. Mo-
mentálnû je ale mÛj pfiítel v Praze, s na‰ím
panem fieditelem pracují na muzikálu Chi-
cago.
Máte je‰tû jiné záliby neÏ filmy?
Pfied nedávnem jsem dokonãila masérsk˘
kurz, ze záliby masíruju své kolegy. Dûlám
taky ruãní práce, dafií se mi pûkné dárky. 
A miluji salsu, na kurz mû pfiivedl mÛj kama-

rád a kolega Radek Novotn˘. Tempera-
mentní tanec se mi hned zalíbil natolik, Ïe
jsem si domÛ nastûhovala jejího vyuãujícího
– jsme spolu uÏ tfii a pÛl roku. Salsu uÏ tolik
netanãíme, ale nedávno jsme si za‰li na sal-
sov˘ veãer do jednoho brnûnského klubu 
a oprá‰ili zapomenuté figury. Nedám taky do-
pustit na jógu, pfied ãasem mi pomohla od bo-
lesti zad.

Jan Trojan, foto: jef Kratochvil
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lUBOš mareček – v OSlněnÍ

Zdeněk JUnák
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·EDESÁTKA A ·TùSTÍ NA LIDI
Tvofií jednu z nezamûniteln˘ch tváfií Mûst-
ského divadla Brno. ZdeÀka Junáka pfiinesl
na svût Mikulá‰ právû pfied ‰edesáti lety.
Bylo to 6. prosince v KromûfiíÏi. Dobrosr-
deãn˘ Moravsk˘  Slovák a kum‰t˘fi, kterého
si díky jeho neokázalému a poctivému hraní
s nik˘m nespletete, konãí ‰estou dekádu
svého Ïivota dobfie naladûn˘. A tak i na‰e po-
vídání se neslo v uvolnûné a pfiíjemné náladû.
Ostatnû vlídnost a laskavost tohoto muÏe,
jehoÏ skránû ani dnes ne‰ediví a kter˘ si rád
vychutná dobré doutníky, je opravdu po-
vûstná. Neptal jsem se ho banálnû po receptu
na Ïivotní optimismus a spokojenost. A pfiece
v na‰em dialogu vzlínala témata, která ten
jeho pocit Ïivotní stability zfiejmû utvofiila.
Tfii desetiletí miluje svoji manÏelku a zdá se,
Ïe okouzlení partnerkou nepolevuje. Na di-
vadle vyznává dochvilnost, pracovitost a per-
fektní mluvu. Má rád dobr˘ mok, ale i pohled
na pûkné Ïenské…

Na‰e povídání zaãalo vzájemn˘m notováním
si o vysokém krevním tlaku. Pohled na mla-
dá dûvãata je potom asi docela nebezpeãn˘?
Já byl pfied nûkolika lety u lékafie. Ptal se
mne kolik piju. Já tenkrát miloval bílé nebar-
vené panáky: vodku, slivovici, gin… Pfiiznal
jsem ãtyfii panáky dennû a také moje oblí-
bené doutníãky. Zdûsil se a zmûfiil mi tlak, byl
pfií‰ern˘. SnaÏil jsem se mu vysvûtlit, Ïe pfies
den nepiju a Ïe pár skleniãek po dlouhém dni
v klubu nebo doma se Ïenou jsou vlastnû re-
laxace. Zakázal mi to. Srdce i játra patfií mezi
orgány, které se na‰tûstí dobfie regenerují. Nu
a já to dodrÏel a tlak se upravil. Prá‰ky na nûj
mi v‰ak zÛstaly.
Jedno úsloví fiíká, Ïe kdo nepije a nekoufií
neÏije déle, ale jenom mu to del‰í pfiipadá…
Souhlasí takov˘ milovník Ïivota jako vy
s tímto tvrzením?
Já uÏ jsem jinde. Nedávno mi náhle zemfiel
mÛj dobr˘ kamarád a majitel Stfiedovûké
krãmy  Richard Ho‰ek na mozkovou mrtvici.
MuÏ 48 let, kter˘ v Ïivotû nekoufiil a nepil.
Aktivní sportovec. Myslím, Ïe je nutno v jis-
tém vûku dûlat jenom v‰e v rozumné mífie. To
je celé tajemství.
Smrt je souãástí Ïivota, ale my se se‰li k va-
‰emu stále je‰tû pozemskému jubileu. Tak mi
radûji radostnû popi‰te cel˘ harmonogram
oslav tûchto ctihodn˘ch narozenin…
Celé si to do ruky vzala moje Ïena Irenka.

Oslavy zaberou jistû nûkolik dnÛ. Hlavním
dnem  je v‰ak 10. prosinec. Pan fieditel Mo‰a
mi vûnoval pfiedstavení ·kola základ Ïivota.
To mi vyhovuje víc neÏ kdybych dûlal tfieba
·umafie na stfie‰e, kde mám hlavní roli. Já
bych si ten den chtûl uÏít a ne jej odedfiít. Líbí
se mi oslavy zpûvákÛ populární hudby,  kdy
oslavenci sedí v pfiední fiadû a ti ostatní na je-
vi‰ti jim zpívají jejich písniãky. ·kola základ
Ïivota je ale rozverné pfiedstavení, které mám
rád a v‰e navíc zaãne uÏ o pÛl ãtvrté. My se
potom s pfiáteli skulíme dolÛ do divadelního
baru.
Kolik gratulantÛ ãekáte?
To se vÏdy ukáÏe, jak moc jste v kolektivu ob-
líben. Pro jistotu jsem si zadal celou restau-
raci Nekoneãno a je‰tû i divadelní klub.
Napsal jsem Ïenû koho bych rád pozval a ona
je obvolala. Nebude ani vystupovat kapela,
s níÏ hraju, tedy Vinafi‰tí romantici. V‰ichni
se prostû budou svobodnû bavit a pít, roz-
mlouvat a nikdo nebude povinnû poslouchat
muziku, která se líbí mnû. Ale v‰echny po-
zvat ani nemohu. Jsem ãlenem Bolkovy jede-
náctky, patfiím k Dobrovoln˘m hasiãÛm
v Deblínû, byl jsem dlouho v Mahenovû ãi-
nohfie a po Uherském Hradi‰ti také bûhá
spousta m˘ch pfiátel…
V roce, na jehoÏ závûr jubilujete, zemfieli v˘-
znamní herci jako Ladislav Lakom˘, Karel
Jansk˘, Erik Pardus ãi Jaroslav Dufek…
Byli vûkovû rozrÛznûní, ale dá se fiíci, Ïe vy
nyní reprezentujete tu nejodrostlej‰í gene-
raci, které tfiímá prapor aktivního divadel-
ního Ïivota. Nemáte logicky pocit nûjaké
vût‰í odpovûdnosti ãi pfiímo dûjinné tíhy?
Takovou tíhu necítím. (smích) Je nás tady 
v divadle na nesení toho praporu dost: Láry
Koláfi, Karel Mi‰urec nebo tfieba Josef Jurá-
sek. Je pravda, Ïe jsem nyní v souboru ãtvrt˘
nejstar‰í. Je také pravda, Ïe kdyÏ mi mladí re-
Ïiséfii tfieba na jevi‰ti pfiedepí‰í kleknutí na
kolena, tak uÏ poãítají s tím, Ïe ke mnû musí
postavit nûkoho, kdo mne z tûch kolen
zvedne. 
PÛvodní barva vlasÛ bez jediné ‰ediny,
dobfie Ïiven˘ a tváfi skoro bez vrásek… Vy
teda nejste zrovna prototyp ‰edesátníka!
Víte o tom?
Exteriér moÏná vypadá je‰tû schÛdnû, ale
interiér uÏ je na pochodu a potfiebuje obãas
rekonstrukci. Právû kvÛli roli profesora Lej-
sala mi reÏisérka Hanka Bure‰ová pfiikázala,
abych si nechal narÛst vlasy, protoÏe ve tfiicá-
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t˘ch letech v uãitelsk˘ch sborech nepanovala
móda zcela vystfiíhan˘ch hlav. Profesofii ne-
byli holohlaví pokud nemuseli. Vystfiíhal jsem
se pfied lety kvÛli Othellovi a potom mi to zÛ-
stalo v âetnick˘ch humoreskách. Lidé si
zvykli aÏ tak, Ïe mi nyní fiíkají,  zda jsem si ne-
nechal narÛst vousy. Ty mám odjakÏiva,  jen
mi k nim nyní pfiibyly i vlasy. ·ediví mi ale
právû jenom bíbr, u nás v rodinû na stfiíbrné
vlasy moc nedochází.
Pojìme od toho exteriéru i dovnitfi. Jaká je
optika ‰edesátiletého chlapa, kdyÏ nemyslím
br˘le?
Nûkdy si fiíkám, Ïe uÏ bych se mûl zaãít cho-
vat jako ‰edesátník. Já nejsem moc konfliktní
povaha a snad i proto jsem v kolektivu mlad-
‰ích oblíben. Oni mne za to zvou. Tfieba na
pokojové veãírky, kdyÏ jsme nûkdy na zá-
jezdû. O prázdninách jsem jel s m˘mi mla-
d˘mi kolegy na prázdninovou tour po mal˘ch
pivovarech. Zatím mi asi stále nejde chovat
se pfiimûfienû svému vûku.
Nicménû v ‰edesáti uÏ musíte mít i jak˘si
nadhled, vidûní souvislostí a schopnost kom-
parace. Vysvûtlím, kam mífiím: „...Dne‰ní
mladí kolegové neumí ãíst a neumí jednat
slovy. Bojí se pauz a dÛrazÛ. A to samé platí
i na jevi‰ti. Herectví by mûlo b˘t v˘razné, di-
váci by mûli vûdût, co si která postava
myslí.“ Toto jste  prohlásil do tisku. Roz-
veìme a nazvûme chybování dne‰ní mladé
herecké generace…
Já zaãínal na JAMU v roce 1970 pln˘ mora-
vismÛ. Pan profesor Krátk˘ mi tehdy na ‰kole

fiekl: neÏ bude‰ ZdeÀku dûlat piruety, musí‰
se nauãit krok sun krok. Ve tvém pfiípadû je
to pfiedev‰ím mluva. KdyÏ bude‰ mluvit jako
ãunû, ponese‰ si to s sebou i na jevi‰tû. Vel-
kou prÛpravou nám ke správnému mluvení
byla také v˘uka melodramu a umûleckého
pfiednesu, kter˘ vedle rádia a dabingu dûlám
vlastnû dodnes.
Je vÛbec moÏné uchovat si ãistotu jazyka 
a hygienu fieãi v dobû, kdy v‰e kolem bourají
televizní pofiady typu Ano, ‰éfe!, ‰ílená ãe‰-
tina ve v‰ech tûch ‰ou o hledání talentÛ, Su-
perstar a Big Brother…
Mûl by si to ohlídat reÏisér. Stanko Slovák
mne nabádá, abych i tyto jazykové poznámky
fiíkal klidnû mlad˘m. Navíc ani v muzikálu,
kter˘ tady u nás hodnû dûláme, ‰patnou v˘-
slovnost nepfiekryjí porty. Zvukafi pfiidá ãi
ubere tón, ale rozhodnû neodstraní ‰patné sy-
kavky a z hlásky Té neudûlá Dé…
MÛÏeme tedy na tomto místû vydat jak˘si
návodn˘ vzkaz, jak si Zdenûk Junák udrÏuje
hygienu fieãi a v˘slovnosti?
Já hodnû ãtu a nahlas. Svojí Ïenû ãtu nahlas,
tfieba na dovolené jí pfiedãítám z mnoha kní-
Ïek. Pfii zkou‰ení sly‰ím o spoustû uÏiteãné
doplÀkové ãetbû, bûhem roku ji schraÀuji a ve
dnech volna nahlas ãtu. Pak si také libuju v ãa-
sopisech jako je tfieba T˘den nebo Instinkt. Jo
a  kupuju si také Maxim a Playboy…

V muzikálu
·umafi na stfie‰e,

reÏie: Pavel Fieber

V muzikálu
Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála
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V posledních dvou jmenovan˘ch tiskovinách
je ale kladen˘ dÛraz spí‰e na obrazové in-
formace o nahém Ïenském tûle…
Ale jsou tam také bezva rozhovory a spousta
zajímavého ãtení o Ïivotním stylu. A potom
jsou nûkdy ty stránky i nádhernû parfémo-
vané a vy ke ãtení ãicháte spoustu bájeãn˘ch
olejíãkÛ. Ale ke ãtení proloÏenému nádher-
n˘mi Ïensk˘mi Àadry si kupuju také tfieba
Svût motorÛ. Nebo si zkrátka nasbírám zají-
mavé knihy a pak si je v‰echny odvezu na do-
volenou. LeÏíme se Ïenou na pláÏi a tam si
ãteme. A teì uÏ se tû‰ím na to, jak budu ãíst
sv˘m vnouãatÛm.
Nu vraÈme se ale k té va‰í osudové Ïenû, sla-
víte ‰edesát a za pár mûsícÛ mÛÏete slavit
nanovo. To zase pÛjde o tfiicetileté v˘roãí
svatby. Prozradíte ve dne‰ní dobû, která stá-
l˘m a manÏelstvím posvûcen˘m svazkÛm
pfiíli‰ nepfieje, jak na to?
Já jsem vychovan˘ literaturou doktora Pl-
záka. Îenil jsem se pomûrnû pozdû, krátce po
tfiicítce a tudíÏ jsme nedostali od státu v˘hod-
nou novomanÏelskou pÛjãku. Samozfiejmû se
mi líbí Ïeny a nûkdy mám my‰lenky tak
ãerné, Ïe se aÏ ãervenám. Du‰i mám jako vix-
lajvant. Ale zpût k Irence. My spolu dlouho
pfied svatbou nechodili a moÏná i proto jsme
si nevystfiíleli ty patrony maãkáním ruky. 
A navíc na jednom veãírku zjistila, Ïe umûlci
jsou bezvadní a pokorní lidé. A já jsem ten
ãlovûk, Ïe kdyÏ se opiju, tak zpívám a objí-
mám cel˘ svût, do nûhoÏ pochopitelnû patfií 
i moje Ïena. Kupuju jí v takov˘ch okamÏicích
navrch celé zlatnické krámy, kvûtináfiské pro-
dejny a koÏe‰nické salony. Jsem dobrosr-
deãn˘ a nefivu na ni, to bude asi také ten
dÛvod. Myslel jsem si pfied svatbou, Ïe mne
jen tak loví a potom vytáhne drápky. Nikdy
se tak nestalo. ¤íká se, Ïe chlapi si vybírají
manÏelky po vzoru sv˘ch matek. U nás bylo
vÏdycky teplo, ãisto, bezpeãnû, vyÏehleno…
Maminka nikdy do mého otce nevandrovala.
A nikdy u nás nebyl hlad po penûzích.  
Co byste poradil sv˘m zaãínajícím kolegÛm?
Aby vzali zaãátek své dráhy zodpovûdnû do
sv˘ch rukou. Aby si budovali povûst pracovi-
t˘ch, spolehliv˘ch lidí. Aby si nedûlali ‰patn˘
kredit a fiíkalo se o nich, Ïe jsou tfiída.
Karel âapek fiíkal: KaÏdá generace si myslí,
Ïe s ní to nejlep‰í odchází. AÈ nejsme ale
jenom kritiãtí a hromovládní. Má dne‰ní he-
recká generace nûco, co tfieba chybûlo té
va‰í?

Tak hlavnû mají velikou v˘hodu v tom, Ïe
mohou cestovat a zdokonalovat se ve svûto-
v˘ch jazycích. Nijak je neomezuje cenzura.
Mohou ãíst, co chtûjí a kupovat si knihy, které
chtûjí. Na nás kolikrát nûkteré knihy ani ne-
vybyly. Technika postoupila tak stra‰nû da-
leko, Ïe informovanost je obrovská. Mají
prostû obrovskou svobodu, která je nenahra-
ditelná a která nás minula. Mají ov‰em také
nepomûrnû vût‰í konkurenci, kaÏd˘ kuchafi ãi
automechanik, kter˘ vyhraje nûjakou super
reality ‰ou, chce b˘t a stává se hercem. Pro-
toÏe, jak si myslí, herec nemusí umût nic.
A je to pravda?
Je to profese, pro kterou musíte mít jisté pro-
pozice, jin˘mi slovy talent. A potfieba je také
jist˘ druh exhibicionismu a potlaãen˘ pocit
studu ukázat nûco na vefiejnosti. A kaÏd˘
herec by mûl b˘t ohebn˘.
Vzepfiel jste se nûkdy nûjakému reÏisérovi?
Jen jednou jedinkrát, kdyÏ mne Zdenûk âer-
nín poÏádal, abych byl v Keanovi IV. nah˘. 
Znamená to nûco speciálního - narodit se na
Mikulá‰e?
Já se narodil jako tfietí a babiãka chtûla,
abych se jmenoval po tomto svatém muÏi.
Maminka ale byla Zdena a já nakonec dostal
jméno po ní. A mikulá‰ská nadílka, jak víme,
se rozdává o den dfiív. Ale maminka ji nikdy
nespojovala s narozeninami. VÏdy jsem do-
stal nûco do punãochy a o den pozdûji dárek
k narozeninám.
Udûlejme teãku. Pfiání jubilanta?
Já mûl vÏdycky ‰tûstí na lidi. Mám rád dobré
jídlo i víno, obojí bez kvalitních lidí ale 
nechutná. Dodnes mám v mobilu ãísla, u kte-
r˘ch mám poznámku Nebrat. Jsou to ‰karo -
 hlídové, ktefií by mi frkáním zcela pokazili
den. Volám jim vÏdy pozdûji. Jinak mám ale
na lidi ‰tûstí a pfiál bych si, aby mi práce 
a právû toto ‰tûstí vydrÏelo…

Foto: jef Kratochvil
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S Janou Musilovou
v muzikálu 
·umafi na stfie‰e,
reÏie: Pavel Fieber
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150 let šmeral BrnO v mdB 3. liStOPadU 2011

·KOLA ZÁKLAD ÎIVOTA
Jaroslav Îák – Hana Bure‰ová
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Akciová spoleãnost ·meral Brno, prakticky poslední fungující strojírenská firma v Brnû, si
letos pfiipomíná 150 let od zahájení v˘roby. Historie novodobé „akciovky“ se váÏe k poãátkÛm
zakladatelÛ strojírenské v˘roby – v roce 1861 zahájila provoz tehdej‰í firma Ignáz Storek 
Ocelárna-Slévárna mûkké litiny a Ïeleza. V˘roãní setkání vedení akciové spoleãnosti ·meral
Brno se zamûstnanci se uskuteãnilo u nás v Mûstském divadle 3. listopadu pfii pfiedstavení ·kola
základ Ïivota. V úvodní ãásti s pfiípitkem pozdravili „‰meraláky“ ing. Vladimír Novák – gene-
rální fieditel spoleãnosti ·meral Brno, Jifií Morávek – generální fieditel reklamní spoleãnosti
SNIP&CO jako dlouholet˘ partner „strojírenského oslavence“ i na‰eho divadla a jmé-
nem MdB v zastoupení na‰eho pana fieditele Petr Gazdík, umûleck˘ ‰éf muzikálového sou-
boru.
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William Shakespeare: 
ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY
legendární komedie o lásce 
v rÛzn˘ch podobách
V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou 
a pokornou Bianku, dceru pana Battisty, ze-
jména pak romanticky rozdychtûn˘ Lucenzio.
SmÛla v‰ech smÛl – pan Baptista trvá na tom,
Ïe nejdfiív musí provdat svou star‰í dceru Ka-
tefiinu. Ta je v‰ak pro svou hubatost, aroganci
a neposlu‰nost naopak postrachem muÏÛ a ná-
padníci se právem obávají, Ïe ji nikdy nikdo za
manÏelku chtít nebude. A právû proto by se
nikdy nemohla vdát ani Bianka. To ov‰em ne-
mohou pfiipustit! SeÏenou a zaplatí tedy Kate-
fiinû Ïenicha – uÏvanûného, chlubivého a svû tem
protfielého frajírka jménem Petruccio, kter˘
tuto draãici v sukních vskutku „zkrotí“. Nebo
zkrotí zároveÀ ona jeho? A kdo bude nakonec
vût‰í saní? Bianka, nebo Katefiina?
„Legendární úspû‰nost této komedie je 
z velké ãásti dána tím, Ïe si zde autor zvolil
téma stejnû tak vûãné jako i vdûãné – vztah
mezi muÏem a Ïenou, boj mezi pohlavími, 
a vtûlil ho do atraktivní podoby divadelní
fra‰ky.“ napsal Jifií Josek, v jehoÏ suverénním
pfiekladu hru uvádíme.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají:Radka Coufalová, Martin Havelka, Eve-
lína Kachlífiová, Zdenûk Junák, Alan Novotn˘,
Jaroslav Matûjka, Jakub Przebinda, Michal 
Isteník, Jakub Uliãník, Josef Jurásek, To -
má‰ Sagher, Rastislav Gajdo‰, Jan Apolenáfi,
Eva Gor ãicová.

K¤ÍDLA 2010/2011
slavnostní vyhlá‰ení divácké ankety
Po celou divadelní sezónu mohou pfiíznivci
Mûstského divadla Brno prostfiednictvím an-
ketních lístkÛ zvefiejÀovan˘ch v ãasopisu Do-
kofián hlasovat pro svého nejoblíbenûj‰ího
herce, hereãku, ale také reÏiséra, v˘tvarníka,
hudebního skladatele i jednotlivou inscenaci.
Jeden z prosincov˘ch dnÛ pak v divadle uÏ tra-
diãnû patfií slavnostnímu vyhla‰ování v˘sledkÛ
divácké ankety, které nese název „Kfiídla“.
KaÏd˘ takov˘ veãer se nese ve slavnostním
duchu, kaÏd˘ rok je jin˘, neopakovateln˘ 
a doufejme, Ïe i nezapomenuteln˘. Va‰i oblí-

bení umûlci se totiÏ vÏdy pfiedvedou v docela
jiném svûtle, neÏ je v‰ichni známe! Veãer nejen
pln˘ lesku, ale také mnoh˘ch pfiekvapení, za-
jímav˘ch záÏitkÛ a vtipn˘ch gagÛ, je ocenûním
hereck˘ch v˘konÛ v inscenacích uplynulé se-
zóny a ze strany hercÛ naopak podûkováním
za pfiízeÀ divákÛ. NeboÈ svûtla ramp jen po-
myslnû oddûlují dva póly, které jsou souãástí
jednoho svûta – svûta divadla, k nûmuÏ neod-
myslitelnû patfií herci na jevi‰ti a vy, diváci 
v hledi‰ti. I veãer s Kfiídly je tu pfiedev‰ím pro
vás. Scénáfi a reÏie: Petr ·tûpán

Alexandre Dumas, Hana Bure‰ová, 
·tûpán Otãená‰ek:
T¤I MU·KET¯¤I
Slavn˘ historicko-dobrodruÏn˘ román rozvíje-
jící romantick˘ pfiíbûh o cti, vûrnosti a lásce na
pozadí politick˘ch intrik, tentokrát v jevi‰tní
podobû. Tfii nerozluãní pfiátelé, ãlenové
královsk˘ch mu‰ket˘rÛ, stateãn˘ Athos, silák
Porthos a subtilní Aramis nacházejí nového
druha ve veselém gaskoÀském ‰lechtici
ìArtag na novi.
Spoleãnû pak ãelí intrikám kardinála Riche-
lieu, kter˘ se s pomocí sv˘ch ‰pionÛ – Mylady
de Winter a hrabûte Rocheforta – snaÏí zkom  -
promitovat francouzskou královnu a upevnit
osobní moc. Po ãetn˘ch dobrodruÏstvích, 
v nichÏ je odkr˘váno i leccos ze záhadné mi -
nulosti hrdinÛ, rytífiskost mu‰ket˘rÛ a jejich
vûrnost ‰lechtick˘m zákonÛm cti vítûzí nad
nástrahami mstivé Mylady i kardinála. Tfii
mu‰ket˘fii dodnes uchvacují sv˘m dobro-
druÏn˘m pojetím, optimismem a Ïivotní 
energií, s níÏ hlavní postavy úspû‰nû ãelí
pfiekáÏkám. V mu‰ket˘rské epopeji se Du-
masovi podafiilo vytvofiit obraz nezapo -
menuteln˘ch hrdinÛ, ktefií se díky morálním
vlastnostem, odvaze, vûrnosti a cti stali sym-
bolem stateãnosti a rytífiskosti. Dramatizace
Hany Bure‰ové a ·tûpána Otãená‰ka je 
v mnohém pfiekvapující!
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Michal Isteník, Igor Ondfiíãek, Petr
·tûpán, Jaroslav Matûjka, Ivana VaÀková,
Pavla Vitázková, Ladislav Koláfi, Viktor Skála,
Du‰an Vitázek, Zdenûk Bure‰, Robert Jícha
nebo Luká‰ Vlãek, Jan Mazák, Vojtûch
Blahuta, Ale‰ Slanina, Jakub Przebinda, 
Rastislav Gajdo‰, Tomá‰ Sagher, Jifií Mach 
a dal‰í.

19

HraJeme
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činoherní scéna Hudební scéna

2.12. škola základ životapá 17.00 zadáno

3.12. škola základ životaso 19.30

4.12. Sugar! (někdo to rád horké)ne 18.00

5.12. Sugar! (někdo to rád horké)po 19.30

6.12. tři mušketýřiút 18.00

7.12. tři mušketýřist 18.00

8.12. Sugar! (někdo to rád horké)čt 19.30

9.12. škola základ životapá 18.00 zadáno

10.12. škola základ životaso 15.30

16.12. Zkrocení zlé ženypá 14.00

16.12. Zkrocení zlé ženypá 19.30 A5

17.12. Zkrocení zlé ženyso 19.30 P

18.12. Zkrocení zlé ženyne 19.30 E7

19.12. mojžíšpo 19.30 AB1

20.12. Zkrocení zlé ženyút 19.30 AB2

21.12. křídla 2010/11st 18.00

22.12. Sugar! (někdo to rád horké)čt 19.30

23.12. Sugar! (někdo to rád horké)pá 18.00

27.12. výkřiky do tmyút 19.30 A2

28.12. charleyova tetast 18.00

29.12. charleyova tetačt 18.00

30.12. Zkrocení zlé ženypá 18.00

31.12. Zkrocení zlé ženyso 18.00 Slavnostní silvestrovské
představení

3.12. Jekyll a Hydeso 15.00

2.12. Jekyll a Hydepá 18.00

3.12. Jekyll a Hydeso 19.30

4.12. advent a andělé 2011ne 18.00

6.12. kráska a zvířeút 18.00 zadáno

7.12. kráska a zvířest 19.00 zadáno

11.12. mary Poppinsne 14.00

11.12. mary Poppinsne 18.00

12.12. mary Poppinspo 18.00

13.12. mary Poppinsút 18.00

14.12. mary Poppinsst 18.00 Slavnostní 100. repríza

15.12. mary Poppinsčt 18.00

16.12. mary Poppinspá 18.00

17.12. mary Poppinsso 14.00

17.12. mary Poppinsso 18.00

18.12. mary Poppinsne 14.00

18.12. mary Poppinsne 18.00

19.12. mary Poppinspo 18.00

čt 18.0022.12. Hana a Petr Ulrychovi & Javory

pá 18.0023.12. Hana a Petr Ulrychovi & Javory

po 14.0026.12. mary Poppins

po 18.0026.12. mary Poppins

út 18.0027.12. mary Poppins

st 18.0028.12. mary Poppins

čt 18.0029.12. mary Poppins

pá 18.0030.12. mary Poppins

so 14.0031.12. mary Poppins

so 18.0031.12. mary Poppins Silvestrovské představení

Tfii mu‰ket˘fii

PrOgram PrOSinec

20

20.12. mary Poppinsút 18.00
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PrOgram leden

činoherní scéna Hudební scéna

2.1. Zkrocení zlé ženypo 19.30 A1

3.1. Zkrocení zlé ženyút 19.30 C2

4.1. Zkrocení zlé ženyst 19.30 A3

5.1. Zkrocení zlé ženyčt 19.30 A4

6.1. výkřiky do tmypá 19.30 AB5

7.1. výkřiky do tmyso 19.30 A6

8.1. Sugar! (někdo to rád horké)ne 15.00

8.1. Sugar! (někdo to rád horké)ne 19.30 A2012

9.1. Sugar! (někdo to rád horké)po 19.30 M2012

10.1. Zkrocení zlé ženyút 19.30 E2

11.1. Zkrocení zlé ženyst 19.30 AB3

12.1. Zkrocení zlé ženyčt 19.30 AB4

13.1. škola základ životapá 19.30 zadáno

14.1. Zkrocení zlé ženyso 19.30 AB6

15.1. Zkrocení zlé ženyne 19.30 D

16.1. Zkrocení zlé ženypo 19.30 AB1

17.1. Oidipus králút 19.30 r2012

18.1. Oidipus králst 19.30 X2012

19.1. Zkrocení zlé ženyčt 19.30 C4

22.1. Brouk v hlavěne 18.00

23.1. koločavapo 19.30

24.1. koločavaút 19.30

25.1. koločavast 19.30

A527.1. výkřiky do tmypá 19.30

A628.1. mojžíšso 19.30

26.1. výkřiky do tmyčt 19.30 A4

PrEMiérA vEřEjná gEnErálKA HOSTOvání DErniérA

3.1. mary Poppinsút 18.00 PP1

2.1. mary Poppinspo 18.00 PPP/P18

6.1. Ptákoviny podle aristofanapá 19.30 Z/T11

7.1. Ptákoviny podle aristofanaso 18.00

8.1. tříkrálový koncertne 17.00

10.1. Jekyll a Hydeút 19.30

11.1. Jekyll a Hydest 19.30

12.1. Jekyll a Hydečt 18.00

13.1. Jekyll a Hydepá 18.00

14.1. Jekyll a Hydeso 15.00

14.1. Jekyll a Hydeso 19.30

16.1. Jekyll a Hydepo 18.00

18.1. kráska a zvířest 18.00

19.1. kráska a zvířečt 18.00

20.1. kráska a zvířepá 19.30 C5/E5

21.1. kráska a zvířeso 14.00

so 18.0021.1. kráska a zvíře

ne 14.0022.1. kráska a zvíře

ne 18.0022.1. kráska a zvíře

E729.1. výkřiky do tmyne 19.30

30.1. dokonalá svatbapo 19.30

AB231.1. výkřiky do tmyút 19.30

Ptákoviny podle Aristofana
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Andrew Bovell: 
V¯K¤IKY DO TMY
DÛvtipná forma této napínavé, psychologicky
ladûné tragikomedie tûÏí z permanentní kon-
frontace rozliãn˘ch úhlÛ pohledu v nûkolika
soubûÏn˘ch liniích. Postupnû skládá portréty
a vzájemnû jen domnûle nesouvisející v˘seky
ze Ïivota devíti postav – dvou manÏelsk˘ch
párÛ, muÏe obvinûného ze zloãinu, neurotické
psycholoÏky, jejího manÏela, její pacientky,
jakoÏ i jednoho osamûlého muÏe, jenÏ byl
kdysi pacientãin˘m snoubencem, v mozaiku
plnou pfiekvapiv˘ch zvratÛ, scelenou souhrou
okolností ve strhující koncert jdoucí aÏ na
dfieÀ vztahÛ mezi pohlavími, ve drama lidí,
muÏÛ a Ïen, pevnû lapen˘ch do sítû vá‰ní, taj-
ností, lÏí, sexu a smrti. Vypráví o chybách,
které dûláme a o následcích, které si za nû od-
ná‰íme. A dÛrazem na absenci dÛvûry a lásky
poukazuje právû na jejich nezbytnost a po-
tfiebnost v na‰ich Ïivotech. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr ·tûpán, Pavla Vitázková, Markéta
Sedláãková, Viktor Skála, Lenka Janíková,
Eva Ventrubová, Tomá‰ Sagher, Robert Jícha,
Martin Havelka, Tereza ·kodová a Bohumil
Vitula. 

Frank Wildhorn, Leslie Bricusse: 
JEKYLL A HYDE
Od roku 1886, kdy Robert Louis Stevenson
publikoval svou novelu Podivn˘ pfiípad dok-
tora Jekylla a pana Hydea, vzru‰uje tento pfií-
bûh mysl autorÛ, ãtenáfiÛ i divákÛ po celém
svûtû. Postihuje totiÏ v geniální metafofie od-
vûké tíhnutí lidstva k dobru i zlu a zápas, kter˘
mezi tûmito dvûma póly v kaÏdém z nás pro-
bíhá. Má doktor Jekyll ‰anci zvítûzit nad sv˘m
druh˘m já, v˘lupkem v‰eho zla Edwardem
Hydem, kter˘ s ním nane‰tûstí sdílí totéÏ tûlo?
Muzikál skladatele Franka Wildhorna a libre-
tisty Leslie Bricusseho na toto téma slavil jiÏ
velké úspûchy po celém svûtû. Strhující pfiíbûh
v ohromující dekoraci, v˘jimeãné herecké a
pûvecké pfiíleÏitosti ãiní z jeho uvedení
v na‰em divadle dal‰í mimofiádnou pfiíleÏitost
zaÏít to nejv˘znamnûj‰í, co svûtové hudební
divadlo souãasnosti nabízí.
ReÏie: Petr Gazdík
Hrají: Petr Gazdík nebo Du‰an Vitázek,
Ivana VaÀková nebo Viktória Matu‰ovová,
Johana Gazdíková nebo Hana Holi‰ová,

Milan Nûmec nebo Karel ·karka, Ladislav
Koláfi nebo Milan Lindner a dal‰í.

P. L. Traversová, Richard Sherman, 
Robert Sherman, Julian Fellowes, 
George Stiles, Anthony Drewe:
MARY POPPINS
Mûstské divadlo Brno pfiichází ve spolupráci
s Cameron Mackintosh Ltd. a produkcí Walt
Disney s rodinn˘m muzikálem Mary Poppins,
ãesk˘m divákÛm znám˘m v prvé fiadû díky di-
vadelnímu remaku proslulého filmu z roku
1964, ovûnãeného pûti Oscary. Ten vznikl na
motivy dûtsk˘ch kníÏek známé anglické
autorky P. L. Traversové.                                              
Ná‰ pfiíbûh se odehrává v Lond˘nû konce 19.
století a jeho hrdinkou je originální vychova-
telka Mary Poppinsová, která se zjeví na pfiání
mal˘ch dûtí Banksov˘ch, jimÏ rodiãe nevûnují
pfiíli‰ pozornosti. Tato dokonalá vychovatelka
disponující kouzeln˘mi dovednostmi prozáfií
jejich dûtsk˘ svût hravostí, svobodou a fanta-
zií a zcela pfievrátí pfiísn˘ fiád Banksovic domu
natolik, Ïe nakonec dokáÏe promûnit i sa-
motné rodiãe. ProtoÏe jak fiíká sama Mary:
„Staãí jen chtít a rázem v‰e je moÏné!“ 
Nejvût‰í muzikálov˘ producent v‰ech dob, sir
Cameron Mackintosh, ãekal na moÏnost pfie-
vedení filmové verze do divadelní podoby ce-
l˘ch 40 let. Zcela jedineãnou divadelní show
doplnil nov˘mi písnûmi a vytvofiil na jeho zá-
kladû mimofiádnû v˘pravnou podívanou,
která sklízí úspûchy v Lond˘nû i na Broad-
wayi.       
Mûstské divadlo Brno se díky svému svûto-
vému renomé stalo teprve 6. divadlem svûta,
kterému byla pro uvádûní tohoto úÏasného
muzikálu exkluzivnû povolena licence.                                                                            
ReÏie inscenace se chopil Petr Gazdík, drÏitel
Ceny Thálie za rok 2010. Choreografie se
ujala Lucie Holánková, scénografie je dílem
Petra Hlou‰ka. Tû‰it se lze na strhující hu-
dební show plnou magie, nároãná taneãní
a stepafiská ãísla a samozfiejmû na úÏasné
pfiedstavitelky titulní role: Alenu Antalovou,
Radku Coufalovou ãi Johanu Gazdíkovou.                                 
Dále hrají: Du‰an Vitázek nebo Denny Rataj-
sk˘, Martin Havelka nebo Milan Nûmec, Jana
Musilová nebo Markéta Sedláãková, Zdena
Herfortová nebo Monika Svûtnicová, Tomá‰
Sagher nebo Luká‰ Vlãek, Ladislav Koláfi
nebo Karel Mi‰urec a dal‰í. 
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rOdinné StřÍBrO

evelÍna kacHlÍřOvá
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EVELÍNA KACHLÍ¤OVÁ: 
DO KVùTNA JSEM HÁJENÁ
Hereãku Evelínu Kachlífiovou si vût‰ina di-
vákÛ vybaví z jevi‰tû Mûstského divadla Brno
je‰tû pod jejím dívãím jménem Jirková. Jako
absolventka muzikálu na JAMU napfied hrá-
vala hlavnû v hudebních titulech – napfiíklad
Rusalina v muzikálu Cikáni jdou do nebe,
Chava v ·umafii na stfie‰e, âára ve West Side
Story nebo Zuzana v Jesus Christ Superstar.
Pfied tfiemi lety trochu pfiehodila v˘hybku
smûrem k rodinû, vdala se za divadelního
„‰éfa svûtel“ Davida Kachlífie a porodila syna
Toníãka. Od té doby si do divadla zatím jen
obãas „odbíhá“ z matefiské dovolené.

Leto‰ní sezonu jste zahájila hned nûkolika
rolemi v MojÏí‰ovi…
To sice ano, ale biblick˘ pfiíbûh o MojÏí‰ovi
jsme zaãali zkou‰et uÏ pfied prázdnina-
mi, chvíli po premiéfie Mûsíãního kamene. 
A musím fiíct, Ïe mi chvíli trvalo pfiehodit v˘-
hybku od upírÛ, zbraní, krve a krátk˘ch suk˘-
nek smûrem k Desateru.
Je vám blízká biblická tematika? 
Nikdy jsem o tom nepfiem˘‰lela, jestli mi je
tato tematika blízká. Dneska uÏ vím, Ïe se mi
líbí, Ïe mû zajímá a sv˘m zpÛsobem i dojímá.
Je to hlavnû proto, Ïe jsem zjistila, jak obrov-
ské mezery v tomto smûru mám. Jsem kla-
sick˘ prototyp dítûte konce dvacátého století

z ateistické rodiny, které ví pramálo. Ale není
v‰em dnÛm konec. 
Nakolik jste znala pfied zaãátkem zkou‰ek
rÛzné detaily z MojÏí‰ova Ïivota?
Znala jsem právû jen základy. Vûdûla jsem, Ïe
byl MojÏí‰, ale uÏ ne, ãí byl syn, vûdûla jsem,
Ïe putoval ãtyfiicet let s lidem izraelsk˘m po
pou‰ti, ale uÏ ne proã, vûdûla jsem o deseti ra-
nách boÏích, ale jaké to pfiesnû byly?   
Jak se vám spolupracovalo s reÏisérkou
Hanou Bure‰ovou?
Hanka Bure‰ová je studnice plná informací
nabitá pozitivní energií, která nás má ráda.  
S Hankou je opravdu pokaÏdé RADOST
spolupracovat! A to nemluvím o tom, Ïe nám
obãas i upeãe nûco k svaãinû – tfieba buchtu,
slan˘ ‰trÛdl a tak. TakÏe teì uÏ jistû chápete...
Myslíte si, Ïe je i dnes pofiád prostor na pfii-
pomínání základních hodnot jako je BoÏí
Desatero a podobnû?
Myslím, Ïe urãitû. Staãí jen málo – chtít! A tak
je to koneckoncÛ se v‰ím…
Byla jste nûkdy v Izraeli nebo Egyptû?
Zatím nebyla, ale mám to v plánu. Sednout si
do staré kamenné kavárny v jedné z uliãek Je-
ruzaléma a nechat se místní kulturou jedno-
du‰e polapit, to bude nádhera!
S podobnou tematikou jste se vlastnû setkala
uÏ v muzikálu ·umafi na stfie‰e…
No právû, a jsme zase u toho. Osud vûãnû pro-
následovaného národa je samozfiejmû zachy-
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S Michalem Isteníkem
v inscenaci

Mûsíãní kámen,
reÏie: Stanislav Slovák
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cen˘ v mnoha umûleck˘ch dílech, o kinema-
tografii a divadle nemluvû. Já ·umafie na
stfie‰e povaÏuji za jeden z nejkrásnûj‰ích mu-
zikálÛ a jestli jsem si nûkdy pfiála v nûãem za-
hrát, tak to byl právû ·umafi. Na ty chvíle,
kdyÏ zazní housle a klarinet a táta Tovje zpívá
píseÀ Oveãko, malá Chavale, já stojím za Ïe-
leznou stûnou, na ty se zkrátka nezapomíná.
UÏ jste zmínila Mûsíãní kámen, kter˘m jste
zakonãila loÀskou sezonu…
Jak to normálnû nedûlám, tak zrovna vãera
veãer jsem si doma pou‰tûla záznam téhle in-
scenace. A tak jsem se nasmála, jak dlouho
ne. „Filmová“ verze Kameni opravdu slu‰í, a
tak se ptám, kde jsou producenti a filmafii?
Dostali geniální námût naservírovan˘ na stfií-
brném podnose a stfiíbrné plátno zatím nikde!
TakÏe – kdo je‰tû nevidûl, o moc pfii‰el.
Máte na divadle radûji souãasnou modernu
nebo spí‰ klasické hry?
NezáleÏí na dobû, ale na obsahu. Mám prostû
ráda divadlo jako takové. Nûkdy mû zvedne
ze Ïidle, jak fiíkáte, souãasná moderna, po-
druhé jsem zase nad‰ená z klasické hry. Jsem
takov˘ nekritick˘ divák. Nejsem schopná se
prostû odstfiihnout od toho, Ïe  vím, kolik je
za v‰ím práce a úsilí. KdyÏ se nûjaké pfiedsta-
vení zrovna nepovede a je úplnû jedno, kdo
za to mÛÏe, jestli autor, reÏisér nebo herec, tak
mû to nijak zvlá‰È netrápí. Na svûtû jsou pfiece
daleko dÛleÏitûj‰í vûci.
Vystudovala jste muzikálové herectví, ale
poslední dobou dostáváte víc pfiíleÏitostí v ãi-
nohfie. Nemrzí vás to?
Vidíte, já to tak vÛbec nevnímám. Je pravda,
Ïe teì zaãínám zkou‰et tfietí ãinoherní titul 
v fiadû za sebou, ale je to spí‰ tím, Ïe jsem stále
na matefiské. V‰echno je o domluvû a díky las-
kavému pfiístupu Stana Slováka i Hanky 
Bure‰ové se dalo zkou‰ení s matefiskou sklou-
bit. S muzikálem jsem si bájeãnû zpestfiila
prázdniny. Cikáni na Biskupském dvofie byli
krásn˘m záÏitkem, doufám, Ïe nejen pro mû:)
A potom West Side Story na zájezdu v chor-
vatské Opatii a v rakouském Gars am Kamp
taktéÏ. No a v listopadu se tû‰ím na dal‰í re-
prízy My Fair Lady (ze ZelÀáku), takÏe zatím
nemám dÛvod tesknit po muzikálu.
Na jakou svoji odehranou roli ráda vzpomí-
náte? 
Tfieba Angelika Diderotová v Libertinovi
nebo Anna Gagarinová ve Smrti Pavla I. Na
tyhle krásné role poslední dobou vzpomínám
nejvíc!

Kdy plánujete po matefiské návrat do divadla
na �pln˘ úvazek? 
Na‰emu chlapeãkovi budou tfii roky v kvûtnu,
takÏe do té doby jsem takzvanû „hájená”. 
Jak teì vypadá vá‰ bûÏn˘ den?
Asi jako v kaÏdé normální rodinû s mal˘m dí-
tûtem. Budíãek nám fiídí Toníãek, ale na‰tûstí
je spáã, takÏe vstává kolem pÛl osmé. No 
a pak uÏ to frãí zase aÏ do veãera, neÏ si fiek-
neme „dobou noc“. KdyÏ je potfieba, tak na
veãerní hlídání máme bájeãnou Krist˘nku, 
a kdyÏ je nejhÛfi, coÏ znamená, Ïe máme s ta-
tínkem oba dva generálkov˘ t˘den, tak Toníã-
kovi sbalíme batÛÏek a hurá za „babibou 
a dedou“ do Vrchlabí:-)
Máte pfied premiérou Zkrocení zlé Ïeny. Jak
se vám zatím líbí v kÛÏi Bianky? 
Zkrocení zlé Ïeny je teprve druh˘ ‰álek sha-
kespearovského ãaje, kter˘ si dávám. První
byla Miranda v Boufii, a teì je to Bianka.
Právû proto, Ïe máme teprve pfied premiérou
(rozhovor vznikal koncem fiíjna – pozn. aut.),
tak bych fiekla jen to, Ïe se mi v kÛÏi Bianky
líbí a jestli se líbí i Biance moje kÛÏe, to uÏ
musíte posoudit sami.

Lenka Suchá, foto: jef Kratochvil
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S Irenou Konvalinovou
a Erikem Pardusem
v dramatu Smrt Pavla I.,
reÏie: Hana Bure‰ová

V muzikálu 
West Side Story,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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JEKYLL A HYDE 
NA SKYPU…
Vzhledem k tomu, Ïe se pánové Henry Jekyll
a Edward Hyde zakrátko potkají na prknech
Mûstského divadla Brno, poÏádali jsme je o
krátk˘ rozhovor. Báli jsme se ov‰em, Ïe jeden
o druhém nebudou chtít pfiíli‰ mluvit,
a proto jsme jim poskytli moÏnost vyzpovídat
se navzájem. Za ãasÛ pana Stevensona by to
nebylo moÏné, ale doba se zmûnila 
– a Skype je mocn˘ kouzelník…

UÏivatel Hyde je online.
22:01 Hyde pí‰e: DoktÛrku, jsi tam?
UÏivatel Jekyll je online.
22:01 Jekyll pí‰e: Kdo to je???
22:01 Hyde pí‰e: Ty ví‰.
22:06 Jekyll pí‰e: Hyde?
22:06 Hyde pí‰e: Jojo. Nevûfiils tomu, co?
22:06 Jekyll pí‰e: Kde jsi?
22:06 Hyde pí‰e: V tobû.
22:07 Jekyll pí‰e: Tady jsem pfiece já!
22:07 Hyde pí‰e: I já. Já jsem ty a ty jsi já –
pamatuje‰? To uÏ se v tom divadle, kde nás
chystají, jednou zpívalo.
22:07 Jekyll pí‰e: Dfiív platilo, Ïe buì jsi ty
nebo já.
22:07 Hyde pí‰e: To uÏ neplatí. Nová doba.
Webová doba. Na síti mÛÏe‰ b˘t zároveÀ Je-
kyll i Hyde. Jekyll
s nickem Hyde. Hyde
s nickem Jekyll. TakÏe
si mÛÏeme koneãnû
takhle psát. Není to
krása?
22:15 Hyde pí‰e: Dok-
tore, tys nûkam zdrh-
nul!
22:17 Jekyll pí‰e: Ne-
zdrhnul.  Jsem tady.
22:17 Hyde pí‰e: Tak
ses mû polekal!
22:17 Jekyll pí‰e: No
moÏná. Trochu. Co
chce‰?
22:17 Hyde pí‰e: Roz-
hovor.
22:17 Jekyll pí‰e: Ty se
mnou?
22:18 Hyde pí‰e: Já

s tebou. KdyÏ o nás v Brnû hrají divadlo, tak
by se rádi nûco dozvûdûli…
22:21 Jekyll pí‰e: Nedám.
22:22 Hyde pí‰e: ???
22:23 Jekyll pí‰e: Rozhovory se stejnû dávají
jenom proto, aby na ãlovûka vytáhli nûjakou
‰pínu, nûco, co tají. A ty o mnû v‰echno nej-
hor‰í ví‰, takÏe ti nemusím nic fiíkat.
22:23 Hyde pí‰e: MÛÏu se ptát i na hezké vûci.
22:24 Jekyll pí‰e: A na jaké?
22:24 Hyde pí‰e: Má‰ mû rád?
22:24 Jekyll pí‰e: Hádej.
22:24 Hyde pí‰e: Má‰.
22:25 Jekyll pí‰e: A mûl bych?
22:25 Hyde pí‰e: Urãitû. Jsem ti hroznû po-
dobn˘. Jsem v‰echno to, ãím jsi chtûl b˘t a ne-
mohl. Jsem král v‰ech tv˘ch nenaplnûn˘ch
snÛ. Jsem tvÛj miláãek, Henry!
22:25 Jekyll pí‰e: Tohle je seznamka nebo
co???
22:25 Hyde pí‰e: Klidnû seznamka! Jsem to
nejlep‰í z va‰ich nejhor‰ích stránek! Chcete
mû?
UÏivatel Jekyll se odhlásil.
22:26 Hyde pí‰e: Co je vám, doktore?
22:37 Hyde pí‰e: Doktore???
22:45 Hyde pí‰e: :-(
UÏivatel Hyde se odhlásil.

Tak to vidíte, milí ãtenáfii. Snaha byla, ale ti
dva se prostû nedomluví. Nezb˘vá neÏ si poã-
kat na jevi‰tû, co tam spoleãnû vyvedou…

PtákOvina Jana šOtkOvSkéHO
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LIDOV¯ MOJÎÍ· 
Bure‰ová se pfii reÏijním zpracování drÏela
dÛslednû Ïánru lidového divadla a nesnaÏila
se tedy vytvofiit napûtí mezi formou textu a
tvarem inscenace. Herci pfiicházejí na zaãátku
pfiedstavení z hledi‰tû (v Mûstském divadle
pomûrnû obvyklá praxe, která nezfiídka ne-
znamená vÛbec nic, zde má v‰ak svÛj smysl),
jako by byli souãástí obecenstva a jen náho-
dou se právû jim dostalo té pocty, Ïe budou
pfiedvádût hru o starozákonním proroku.
Opovûdník (Ladislav Koláfi) v prÛbûhu dûje
vÏdy nastíní, co se v nejbliÏ‰í chvíli stane –
neboÈ v lidovém divadle se situace zároveÀ
performují i popisují („Skrze staré podoben-
ství budem pfiedstavovat / co jest se s MojÏí-
‰em dálo.“).
Kromû vypravûãe je tu i ‰a‰ek (Michal Iste-
ník), kter˘ rovnûÏ pfiispívá ke zcizování dûje
sv˘mi neustál˘mi pfiipomínkami, ú‰klebky 
a schválnostmi, kter˘mi baví publikum a glo-
suje dûj (na bleskurychle dospûv‰ího MojÏí‰e:
„Ten vyrost!“). I scénografie (Karel Glogr) 
a kost˘my (Samiha Maleh) mají pÛsobit pro-
st˘m, nehledan˘m dojmem. V prvním 
pfiípadû je v‰ak v‰echno aÏ pfiíli‰ uhlazené 

a dokonalé, v druhém pfiípadû se jedná o na
jednu stranu nijaké (v‰udypfiítomné typické
svûtlé plátno), na druhé stranû pfieplácané 
(v pfiípadû EgypÈanÛ) kreace. Pfiíli‰ neiritují,
ale ani nezaujmou – coÏ je je‰tû ta lep‰í vari-
anta, zvlá‰È u takovéto hry.
Herecky v inscenaci vyãnívá pfiedev‰ím
v˘kon Igora Ondfiíãka jakoÏto MojÏí‰e a Vik-
tora Skály v roli faraona. Zejména Ondfiíãek
udivuje svou schopností minimem hereck˘ch
prostfiedkÛ vyjádfiit maximum v˘znamÛ. Staãí
postoj, pokrãení ramen, zpÛsob, jak˘m na-
ch˘lí svou vysokou postavu nebo jedin˘ po-
hled a víme, jakou roli jeho MojÏí‰ v dané
situaci hraje, co nám dramatik skrze jeho po-
stavu touÏí sdûlit. Skála má zase dar i kom-
plikovan˘ ver‰ovan˘ text pfiednést s citem
pro rytmus a pfiitom s porozumûním obsahu,
takÏe divák nemá problém se ani v proudu
rychlé fieãi orientovat. Ve srovnání s tûmito
dvûma pÛsobí v˘kony ostatních hercÛ sou-
boru spí‰e jako mark˘rování podle ‰katulek
jednotliv˘ch emocí – coÏ by u tohoto typu di-
vadla nemuselo b˘t zase tolik na ‰kodu,
kdyby aspoÀ pohyby a intonace nepÛsobily
tak nauãen˘m dojmem.
Pfies to v‰echno je inscenace silná právû díky
své nedokonalosti (ãi nehledanosti). Jedno-
duchost v˘razov˘ch prostfiedkÛ spolu s ab-
sencí v˘raznûj‰ího reÏijního gesta (jednotlivé
scény jsou komponovány pfiedpokladateln˘m
zpÛsobem, mizanscény se opakují, takÏe ob-
ãasné v˘razné reÏijní nápady – tfieba ko‰ík
plynoucí po vodû – Isteníkovi – jsou o to 
v˘raznûj‰í) umoÏÀuje soustfiedit se na text sa-
motn˘ a vychutnat si prostou krásu Vodse-
ìálkov˘ch ver‰Û a kontemplovat smysl
MojÏí‰ova pfiíbûhu nikoli v kontextu biblic-
k˘ch událostí, ale tady a teì. Nejsilnûj‰í záÏi-
tek z hlediska jednotliv˘ch sloÏek inscenace
pak pfiiná‰í Ïivá hudba (Petr Skoumal),
která… je jednodu‰e krásná a jímavá, stejnû
jako pfiíbûh samotn˘. 
Psáno z premiéry 10. 9. 2011 a z reprízy 22. 9.
2011.

Eli‰ka Poláãková, 
www.rozrazilonline.cz, 3.10.2011 

MUZIKÁL O KRÁSE, LÁSCE 
A PODLE âESK¯CH NOT 
V nûmecké variaci Krásky a zvífiete se to 
v brnûnském divadle hemÏí nositeli Thálie 
V ãervenci 2010 v lucemburském Wiltzu pfii
premiéfie Krásky a zvífiete slíbil ãesk˘ reali-
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zaãní t˘m v˘jezdní nûmecké verze muzikálu
Martina Doepkeho, Elke Schlimbachové,
Granta Stevense, Christiana Bienieka a dal-
‰ích autorÛ, Ïe asi za rok spatfií svûtlo svûta
Kráska ãeská. Stalo se.
Na premiérách a na prvních fiíjnov˘ch reprí-
zách v Brnû se aplaudovalo vestoje. ReÏisér-
skou sesli pfievzal od Stanislava Mo‰i
Stanislav Slovák. Îen‰tûj‰í pojetí choreogra-
fie prosadila Aneta Majerová. Jinak zÛstal
tvÛrãí kolektiv stejn˘. A pfiece je ãeská
Kráska a zvífie lep‰í neÏ ardenská.
Lyrika i ironie
Kvalitou jednoznaãnou – jak jsme i jeho pfie-
vodÛ zvyklí – je pfiebásnûní libreta Micha-
elem Prostûjovsk˘m. Ovládá pfiíbûh lyriãtûji,
nûÏnûji, obraznûji. Prostûjovsk˘ se nebál
opustit potemnûlou prvoplánovost Doep-
keho textafiÛ a víc se pfiiblíÏil Cocteauovi,
Hrubínovi, a chceme-li, tedy i oscarové vari-
aci z dílny Walta Disneyho.
Na ironii zÛstalo dost prostoru v témûfi
ústfiední postavû tupého frajera Gustava
(Ale‰ Slanina ãi Kristián Pekar), kter˘ zná
svût, protoÏe chvíli pobyl v sousední vesnici,
a proto si ãiní nárok na Krásku Bellu (Kate-
fiina Krejãová a Ivana Skálová), která ale, to
pfiece víme, miluje Zvífie (Luká‰ Janota,
Du‰an Vitázek). Ze stejného rodu lidsk˘ch
plev jsou Krásãiny sestry Gréta a Ilsa, v je-
jichÏ karikaturách se vyjímají Mária Lalková,
Tereza Martinková, ale také Marta Proko-
pová a Lenka Janíková. Velk˘ prostor
dostává v pfiíbûhu Otec, ne‰Èastn˘ samotáfi 
v posmutnûl˘ch kreacích Jifiího Horkého 
a ZdeÀka Junáka.
Originální v Doepkeho rodinné muzikálové
pohádce jsou zakletí princovi dvofiané: Pavu-
ãina Matylda (Svetlana Slováková, Johana
Gazdíková, Hana Holi‰ová), Kfieslo a Vio -
loncello v pantomimickotaneãních kreacích
Petra Nemétha, Luká‰e Vokála, Gabriely
Karmazínové, Soni Kubi‰ové a jedineãné
Anety Majerové.
Rej divadelní múzy 
Vzne‰en˘m Cháronem mezi pokfiivenou fií‰í
lidí a tajemstvím opfieden˘m, témûfi záhrobí
se podobajícím svûtem zaãarovaného a po-
sléze Kráskou oãarovaného prince, je v nû-
mecké verzi francouzské, ale dávno jiÏ
univerzální pohádky Víla, ve které se tfipytí
hned dvû Thálie: Radka Coufalová a Mar-
kéta Sedláãková. 
KdyÏ k tûm dvûma pfiipoãítám je‰tû Vitázka

a Junáka, kter˘ by si ji dávno zaslouÏil, nosi-
teli Thálie se to v Krásce a zvífieti docela
hemÏí… Je‰tû pfiipomenu perfektní vokální,
hereck˘ a taneãní projev v‰ech sólistÛ i com-
pany, bezchybn˘ orchestr, dokonalou profe-
sionalitu. To je ale v Mo‰ovû hudebním
divadle samozfiejmé.  

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 7.10.2011

KRÁSKA A ZVÍ¤E – 
RODINNÉ DIVADLO 
Mûstské divadlo Brno v posledních letech ne-
zapomíná na dûtského diváka a nabízí mu po-
hádkové pfiíbûhy v atraktivním zpracování,
kter˘m vezmou zavdûk i odrostlej‰í generace.
Dal‰í z takov˘ch titulÛ je nûmecká muziká-
lová pohádka Kráska a zvífie. Jde o námût,
kter˘ doznal bezpoãet variant, ale hlavní 
dûjová linie zÛstává: krásn˘ princ je za své
hrubiánství zaklet ve zpívajícího netvora a vy-
svobodit ho mÛÏe jen ryzí láska. 
PÛvodní pohádkov˘ pfiíbûh, kter˘ byl oti‰tûn
poprvé ve Francii v polovinû 18. století,
okouzlil uÏ jako ãinohra, opera i balet, do-
stalo se mu nejedné filmové podoby, stranou
nezÛstal ani muzikál. A v této podobû Krásku
a zvífie nabízí nyní i Brno. Dramaturgie sáhla
po pÛvodním nûmeckém zpracování, které
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REXEL CZ A MDB OPùT PO ROCE 
V DIVADLE ABC 
JiÏ potfietí odehrálo Mûstské divadlo Brno v Di-
vadle ABC v Praze slavnostní divadelní pfiedsta-
vení pro vzácné hosty – obchodní partnery
spoleãnosti REXEL CZ.
Sváteãnû naladûní hosté, zcela zaplnûné divadlo
a tfieskutá komedie Dokonalá svatba, pfii které
se publikum skvûle bavilo a veãer, kter˘ pokraão-
val pfiátelsk˘m setkáním ve foyeru divadla do
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rexel cZ v divadle aBc18.  řÍJna 2011

pozdních hodin. Mezi hosty po pfiedstavení
zavítal i hereck˘ soubor, kter˘ sklidil pfii dû-
kovaãce zaslouÏen˘ potlesk od nad‰en˘ch di-
vákÛ a publikum naopak obdrÏelo od hercÛ
pochvalu za skvûlou atmosféru – zkrátka ten
veãer se bavilo hledi‰tû i jevi‰tû. Spoleãnost

REXEL CZ s.r.o. uspofiádala slavnostní diva-
delní pfiedstavení s podporou generálního
partnera PRAKAB PRAÎSKÁ KABE-
LOVNA, s.r.o. a partnery EATON Elektro-
technika s.r.o., Philips âeská republika s.r.o.
a V-systém, s.r.o.
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mûlo premiéru v roce 1994 v Kolínû nad
R˘nem. To situuje dûj do malé nûmecké ves-
niãky s nûkter˘mi rázovit˘mi místními posta-
vami. Jednou z prezentací této muzikálové
verze bylo i loÀské turné po Lucembursku,
Rakousku, Itálii a ·v˘carsku, na nûmÏ se po-
dílelo právû Mûstské divadlo Brno se sv˘m
principálem Stanislavem Mo‰ou v kopro-
dukci se zahraniãními partnery. 
Autorem stfiedoproudé hudby je Martin Do-
epke, libreto napsal Christian Bieniek, ale
autorské záhlaví je je‰tû rozko‰atûlé o dal‰í
jména. Hraje se v ãeském pfiekladu Michaela
Prostûjovského. V intencích loÀské reÏijní
koncepce Stanislava Mo‰i nyní muzikál 
v Brnû v ãeské premiéfie (24.9.) nastudoval
Stanislav Slovák. 
Brnûn‰tí diváci pfiijali Krásku a zvífie s nad‰e-
ním. Byli svûdky poetického pfiedstavení 
s bohatou a variabilní scénografií Jaroslava
Milfajta, na které se vyjímají honosné kos-
t˘my Andrey Kuãerové. Efektní je rovnûÏ
velmi barevn˘ svûteln˘ design, choreografie
má vzletn˘ muzikálov˘ esprit, takÏe pfiedsta-
vení nezadrhává a plyne ve sviÏném tempu.
Skvûle se vede i hercÛm: Du‰an Vitázek jako
Zvífie dokáÏe sice pûknû pou‰tût hrÛzu, ale
jeho promûnû v klaìase uvûfiíte, Ivana Ská-
lová jako Bella pÛsobila jako líbezná dívãina,
i kdyÏ se v nejvy‰‰í hlasové poloze evidentnû
trápila, Ale‰ Slanina jako kfiupansk˘ Gustav
vzbuzoval hlasit˘ smích svou afektovanou
chÛzí, kdy se pohyboval jako kulturista na
molu, takÏe pfiedev‰ím jeho v˘stupy byly k˘-
Ïen˘m kontrastem ke sladkobolnûj‰ím pasá-
Ïím, na které tento muzikál také není chud˘.
Ostatnû i ten happy end mÛÏe nûkomu po -
hnout srdíãkem. KaÏdopádnû ale „dobrá vûc
se podafiila“. 
Vladimír âech, T˘deník Rozhlas, 18.10.2011        

Nûmeck˘ hudební skladatel a aranÏér Martin
Doepke, autor muzikálu Kráska a zvífie, 
nav‰tívil v Mûstském divadle Brno premiéru
jeho ãeské verze. V rozhovoru fiíká:  
MÁM RÁD NADâASOVÉ P¤ÍBùHY
PLATNÉ I ZA TISÍC LET 
Nûmeck˘ skladatel, aranÏér a producent
Martin Doepke boduje se sv˘mi muzikály
hlavnû v nûmecky mluvících zemích. âeská
verze Krásky a zvífiete, která je nejnovûj‰í
premiérou Mûstského divadla Brno, je tak
prvním cizojazyãn˘m nastudováním tohoto
jeho muzikálu. 

Pamatujete si na období, ve kterém muzikál
Kráska a zvífie vznikal?
Je to pro mû uÏ dávno, pfiesnû sedmnáct let
(muzikál mûl svûtovou premiéru v záfií 1994
v Kolínû nad R˘nem – pozn. red.). Za tu
dobu se odehrály na tfii tisíce pfiedstavení po
Nûmecku, Rakousku a ·v˘carsku. Byla to jak
nastudování pro velká profesionální turné,
tak i nûkolik men‰ích divadel a ‰kolních pro-
dukcí.
Jaké dojmy máte z ãeské verze?
Je to vlastnû první cizojazyãná adaptace.
âesky nerozumím, ale znám pfiíbûh, takÏe
jsem si vût‰inu situací dokázal odvodit.
Hodnû jsem se bavil a cítil i emoce, coÏ je
vÏdycky dobfie. Dost tomu napomohla pfií-
tomnost Ïivého orchestru, kter˘ jsme my mûli
jen pfii na‰em prvním nastudování v Nû-
mecku.
Jak jste pfiijal nûkteré zmûny v ãeské verzi?
KdyÏ uÏ jednou vypustíte své dílo do svûta,
musíte poãítat s tím, Ïe v nûm mohou nastat
zmûny. Pokud je to pro dobro vûci a má to
tam svoje opodstatnûní, nejsem proti. Ale
nesmí to b˘t jen tak na efekt. Stanislav se roz-
hodl to celé udûlat ve vût‰ím tempu. Nûkteré
písniãky by podle mû mohly b˘t pomalej‰í,
ale jako celek to pÛsobí kompaktnû.
Proã jste si vybral zrovna pfiíbûh Krásky 
a zvífiete?
KdyÏ jsme zaãínali psát ná‰ muzikál, neexis-
toval je‰tû disneyovsk˘ film. Ten se zaãal uvá-
dût ve Vídni aÏ o dva roky pozdûji. Více jsme
tehdy vycházeli z pÛvodní francouzské verze,
podle níÏ byl natoãen ãernobíl˘ film s Jeanem
Maraisem.
Ale dnes musíte oãekávat, Ïe va‰i verzi
budou lidé s disneyovkou srovnávat.
To je pravda, s tím se setkáváme pofiád. Ze
zaãátku jsme museli bojovat s mnoha za-
stánci, ktefií chtûli i na divadle vidût obdobu
filmu. Ale my jsme si to prostû pojali po
svém. Kreslen˘ film je více zkarikovan˘, ob-
jevuje se tam více charakterÛ podobn˘ch
Gustavovi. My jsme se snaÏili jít hlavnû po
smyslu pfiíbûhu.
Dal‰ím va‰ím muzikálem byl pfied osmi lety
Robin Hood. âím vás oslovilo toto téma?
Mám rád pohádky a tou legenda o Robinu
Hoodovi sv˘m zpÛsobem je. Líbí se mnû tyto
nadãasové pfiíbûhy, které budou pravdivé i za
tisíc let. Toto téma jsem pojal více rockovû,
objevují se tam i prvky keltské muziky.
Co vás vlastnû pfiivedlo k muzikálu?
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Spí‰e náhoda. Po pravdû fieãeno museli mû
hodnû pfiemlouvat. (smích) Ze zaãátku se mi
nelíbilo, Ïe muzikálové písniãky jsou urãeny
hlavnû pro pfiedvádûní na jevi‰ti a jejich hlav-
ním úkolem je poslouÏit pfiíbûhu. Proto jsou
ãasto pfiedstírané a jakoby neupfiímné. Pak
mû na tom ale zaujala ta moÏnost rozepsat se
ve velk˘ch celcích. BûÏnû musí b˘t v písniãce
v‰echno fieãeno ve tfiech minutách, tady je
moÏnost si pfiedem navodit atmosféru a zasa-
dit to do kontextu. Dá se pfiipravit velké sbo-
rové ãíslo a vzápûtí zti‰en˘ komorní song.
Toto experimentování mû na tom lákalo.
Máte uÏ rozpracovan˘ nûjak˘ dal‰í muzi-
kál?
Ano, hned nûkolik. Ale nechci to je‰tû pro-
zrazovat. ¤eknu jen to, Ïe jeden z nich bude
znovu historické téma, které vychází z histo-
rie mého rodného mûsta Kolína nad R˘nem.
Pofiád jsem je‰tû ve fázi, kdy sbírám materiály
a ãerpám inspiraci. Snad se to podafií dovést
k premiéfie, protoÏe v souãasné dobû je ãím
dál tûÏ‰í prosadit muzikál k nastudování. Pro-
ducenti se kvÛli krizi v hudebním i divadel-
ním prÛmyslu bojí investovat do vût‰ích
projektÛ.
Máte nabídky na dal‰í uvádûní va‰ich dosa-
vadních muzikálÛ?
Ano, pfií‰tí rok se bude muzikál Robin Hood
uvádût v Norsku! K tomu se váÏe jedna zají-
mavá historka. Náhodou mû totiÏ loni v létû

kontaktoval jeden producent, kter˘ ve mûstû
poblíÏ Osla vede divadelní skupinu. Hledali
pr˘ nejvhodnûj‰í zpracování a na‰li na you-
tube jednu písniãku z na‰í verze. Tak jsme se
se‰li, domluvili, oni si to pfieloÏili do nor‰tiny
a v lednu 2012 bude premiéra. Vím, Ïe budu
rozumût je‰tû míÀ neÏ tady v ãe‰tinû, ale o to
víc jsem zvûdav˘, jak to celé dopadne. KaÏ-
dopádnû to bude zajímavé. (smích)
Aktivnû pÛsobíte také v nûkolika kapelách.
Co vám hraní dává?
ProÏitek a radost z konkrétního okamÏiku.
Hrajeme v˘hradnû instrumentální jazzov˘
styl hudby, kter˘ se hodí hlavnû pro komorní
klubové uvádûní. TakÏe je to hlavnû v˘born˘
relax a prostfiedek k odreagování.

Kdo je Martin Doepke?
- nûmeck˘ skladatel, aranÏér a producent
- zaãínal jako aranÏér a klávesista v nûmecké
verzi muzikálu Kvítek z hororu - v roce 1994
napsal spolu s libretistou Christianem Bieni-
ekem muzikál Kráska a zvífie, kter˘ nejprve
uvedla hudební divadla v Kolínû nad R˘nem,
Düsseldorfu, následovalo celonûmecké turné
a vydání alba s písnûmi - spolupracoval na po-
hádkovém projektu Dara&Gomo, v roce
2003 dokonãil muzikál Robin Hood, kter˘
mûl premiéru na ostrovû Fuerteventura
- pí‰e filmovou muziku, v Nûmecku spolupra-
cuje jako aranÏér a producent s osobnostmi
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TAM,  ZA ZATAÎENOU OPONU
Nûkolikrát jsem se pokou‰el pfiesvûdãit
ZdeÀka Turbu-âecháãka, aby napsal kníÏku
vzpomínek na legendární brnûnskou Iksku,
Divadlo X, jehoÏ b˘val svého ãasu (spolu
s Radimem Va‰inkou) principálem, drama-
turgem, dramatikem, reÏisérem i hercem.
VÏdycky odpovûdûl:  Pozdû, uÏ bych ji nedo-
psal.
Je‰tû v dubnu jsem byl se ZdeÀkem a je-

ho dcerou Patricií v PafiíÏi, na kolokviu 
o stfiedoevropské literatufie. Kter˘si z tûch
pa fiíÏsk˘ch dnÛ jsme se ZdeÀkem osamûli na
Place Saint-Michel pfied nádhernou fontánou
s archandûlem Michaelem zabíjejícím draka.
Pfiem˘‰lel jsem o tom, fiekl Zdenûk, co

mû ãeká tam. Asi nic. Zato ale bezpeãnû vím,
co bych chtûl, aby tam bylo.
A potom mi vyprávûl takov˘, ale opravdu

velice zvlá‰tní záÏitek z dûtství, ze sv˘ch asi

‰esti let. Je to jedna z nejpodivuhodnûj‰ích 
a zároveÀ nejkrásnûj‰ích, nejzázraãnûj‰ích 
a nejintimnûj‰ích vzpomínek, co jsem kdy sly-
‰el. A Zdenûk to povaÏoval za nej‰Èastnûj‰í
chvíli svého Ïivota. BohuÏel nemám a uÏ od
ZdeÀka nezískám svolení, abych jeho dût-
skou vzpomínku smûl zvefiejnit.
TakÏe bych chtûl, vysvûtlil mi, abych si to

zopakoval tam. Kdybych vûdûl, Ïe mû tam
ãeká tohle, tak bych se tû‰il.
Teì, kdyÏ uÏ je za ZdeÀkem nûjak˘ ãas 

a navÏdy zataÏená opona, pfiipadá mi to, co
mi fiekl, tak fantastické, Ïe se i ptám, jestli si
ze mû nevystfielil. Co kdyÏ to byl jenom jeden
z tûch jeho divadelních nápadÛ, z tûch, co do-
káÏou okouzlit a zároveÀ vzít dech. AÈ tak ãi
onak, tímto vzdávám ZdeÀkovi (tam, za za-
taÏenou oponu) hold.

Jifií Kratochvil,
foto: jef Kratochvil
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Zdenek merta U klavÍrU6. liStOPadU 2011
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populární hudby jako Gianna Nannini ãi
Heinz-Rudolf Kunze - hraje na klávesy v nû-
kolika kapelách.

Lenka Suchá, Brnûnsk˘ deník, 5.10.2011

·ESTNÁCTÁ ROâENKA 
MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO 
Je to obdivuhodné, s jakou pravidelností, en-
tuziasmem, dÛsledností a zbûhlostí vydává
kaÏd˘ rok Mûstské divadlo v Brnû v ãele s fie-
ditelem Stanislavem Mo‰ou svou roãenku.
Publikace je zamûfiením v˘znamná nejen pro
divadelní historiky a teoretiky, ale zejména
pro pfiíznivce tohoto svébytného a osobitého
divadelního stánku. 
V‰echny vydané roãenky navazují na knihu
teatrologa ZdeÀka Srny s podtitulem Svûdec-
tví diváka, recenzenta, kritika a historika o Ïi-
votû jedné divadelní scény, jeÏ pfiedstavila
Mûstské divadlo Brno v jeho umûleckém v˘-
voji, hledání, dotváfiení, zrání aÏ do v˘razné
a úspû‰né vûhlasnosti. 
Leto‰ní publikace se opût vyznaãuje v˘teã-
nou faktografií a pfiehledností. Roãenka, 
v pofiadí jiÏ ‰estnáctá, na krásném kfiídovém
papífie je mistrnû a v˘tvarnû zpracována a do-
provázena v˘born˘mi fotografiemi Jefa Kra-
tochvila a Tina Kratochvila ze zkou‰ek,
inscenací, spoleãensk˘ch setkání, umûleck˘ch
domácích i zahraniãních zájezdÛ a dal‰í ãin-
nosti této ojedinûlé divadelní scény. Jsou zde
i podrobné zábûry v kapitole Kalendárium
Mûstského divadla Brno v sezonû 2009/2010.
Roãenka seznamuje ãtenáfie s inscenacemi,
ãleny souboru, hosty jednotliv˘ch inscenací,
recenzemi a domácími ãi zahraniãními úspû-
chy. Pojetí a hodnocení jednotliv˘ch inscenací
zasvûcenû pfiipravili Vladimír âech, Ondfiej
Doubrava, Patrik Fridrichovsk˘, Zdenûk Ho-
fiínek, Radmila Hrdinová, Josef Herman, Jifií
P. KfiíÏ, Lubo‰ Mareãek, Petr Stoliãn˘ a Vít
Závodsk˘. 
V publikaci je také uveden rozhovor s pfied-
ním hercem Mûstského divadla Brno Petrem
Gazdíkem âím víc toho má herec za sebou,
tím pokornûji musí pfiistupovat k tomu dal-
‰ímu.
Roãenka si zachovává obvyklé uspofiádání, je
zde pfiehlednû publikován repertoár, stále
uvádûné inscenace, data premiér s obsazením
a tvÛrãím t˘mem. Souãástí je kalendárium,
které seznamuje ãtenáfie s událostmi divadla
v daném období, a seznam zamûstnancÛ a ex-
terních spolupracovníkÛ. 

Tfiísouborové divadlo, které hraje na dvou
scénách, uvedlo v sezonû 2009/10 neuvûfiitel-
n˘ch 528 pfiedstavení, z toho 427 na domácí
scénû a 75 v zahraniãí. Divadelní publicista
David Kroãa ve svém pfiíspûvku do leto‰ní
roãenky s názvem Divadlo, které baví, ptá se
i provokuje. Nad 65. sezonou v Mûstském 
divadle Brno analyzuje úspû‰nou sezonu a zá-
vûrem poznamenává: „Deset nov˘ch insce-
nací, deset pokusÛ o komunikaci. V Mûstském
divadle Brno ani po letech vytrvalé práce ne-
vyprahla touha a invence. Dokazují to díla,
která umí bavit, rozptylovat, ale také kladou
otázky, objevují nová témata, neotfielé pohledy
ãi inscenaãní postupy. Zde se spojila zábavná
funkce divadla s vysok˘mi umûleck˘mi cíli.
Zní to neuvûfiitelnû, ale v Mûstském divadle
Brno toto spojení funguje.“

Eva ·lapanská, Kam v Brnû ã.7/8 2011         

VYBRALA JSEM SI CHLAPA 
BEZ KOMPLEXÒ 
Herecká manÏelství, jak známo, dlouho ne-
vydrÏí. Pavla Vitázková a Du‰an Vitázek ale
zjevnû vûdí, co s tím. ManÏelství jim funguje,
navzdory okolnostem. O ní se psalo, Ïe má
lesbick˘ vztah. O nûm zase, Ïe se zakoukal do
kolegynû v práci. Stejnû jsou pofiád spolu.
Jak to dûlají? 
Pavla cel˘ loÀsk˘ rok nechala ve vesniãce 
u Brna svého manÏela – herce Du‰ana Vi-
tázka samotného a doãasnû pfiesídlila do
Prahy za prací. Podíváte-li se na Du‰ana, po-
chopíte, Ïe se z nûho chvûjí kolena nejedné
fanynce Mûstského divadla Brno. Pavla ale
svého muÏe nehlídá. „K tomu bych se nikdy
nesníÏila,“ tvrdí odmítavû. „A navíc… Copak
je mÛj? VÏdyÈ nemÛÏeme nikoho vlastnit. Já
si hlavnû pfieju, abychom ve vztahu dokázali
b˘t spolu a taky kaÏd˘ svÛj. To je podle mû
skoro to nejdÛleÏitûj‰í. Kdyby chtûl jednou
odejít, mÛÏu jen b˘t ‰Èastná za ten ãas, kdy
souhlasil s tím, Ïe pÛjde Ïivotem vedle mû.“ 
Prvních pût minut: pfiibûhla na snídani do ka-
várny hned vedle svého domovského Mûst-
ského divadla Brno. Mûla dobrou náladu
(jako vÏdycky), byla opálená a hezky ‰tíhlá,
aãkoliv poznamenala: „Je mû moc, a tak cho-
dím cviãit.“ Nevyhnula se Ïádné otázce a toho
si z profesního hlediska velmi cením. Z hle-
diska soukromého doufám, Ïe jsme na na-
dûjné cestû pfieklenout vztah „novináfika 
a hereãka“ a postupnû vybudovat pfiátelství.
ProtoÏe o kamarádku, jako je Pavla, bych
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tedy opravdu hodnû stála. 
Co jste o sobû s manÏelem díky odlouãení
zjistili? DodrÏela jste v‰echna svá pfiedse -
vzetí, o kter˘ch jste pfied rokem mluvila? Îe
mu vûfiíte, Ïe nebudete kontrolovat… 
DodrÏela. Navzdory okolnostem. AÈ uÏ se
objevily takové ty dvojsmyslné hlá‰ky tfieba
od lidí, ktefií nepatfií mezi moje blízké, nebo
vstoupil na scénu bulvár. A co si budeme po-
vídat, vy‰ly vûci, které zní tomu druhému
blbû, kdyÏ jste v tu chvíli od sebe dvû stovky
kilometrÛ. Stejnû si myslím, Ïe to je‰tû ne-
skonãilo, Ïe se o sobû je‰tû leccos „zaruãe-
ného“ doãtu. Já a Du‰an jsme v pohodû, ale
pak mám kolem sebe dal‰í blízké lidi, které
tohle vÏdycky bolestivû zasáhne.   
Tak napfiíklad já vidûla ãlánek, Ïe máte les-
bick˘ vztah. 
(úsmûv) To by mû zajímalo, i kdyby to byla
pravda, Ïe jsem na Ïensk˘, jak bych to na D1
stihla. Na‰tûstí mám doma bezvadn˘ho
chlapa se zdravou slovenskou náturou, kter˘
dokáÏe nad takov˘mi vûcmi mávnout s úsmû-
vem rukou a je‰tû pfiidat pár nepublikovatel-
n˘ch v˘razÛ, ãímÏ je to pro nûj vyfiízené. 
V takové chvíli si fieknu, Ïe jsem si vybrala

dobfie. Îe jsem si vybrala nezakomplexova-
ného frajera, kter˘ je dobr˘ parÈák pro Ïivot.
MÛÏeme se jeden na druhého spolehnout, uÏ
víme, Ïe nám to klape i ve chvílích, kdy pfii-
jdou zkou‰ky. To uÏ jsme si ovûfiili dávno.
KdyÏ vidím, jak on neokázale a pfiirozenû
funguje a jak funguju já, to si potom fiíkám,
Ïe jsme ideální spojení dvou zároveÀ empa-
tick˘ch, ale na druhou stranu i dost racionál-
ních lidí. Málokdo se mezi nás vklíní. 
SnaÏila se vám nûjaká „dobrá du‰e“ porefe-
rovat, co dûlá Du‰an v Brnû, zatímco vy na-
táãíte v Praze? 
Tro‰ku se to objevilo. Ale na to jsem u di-
vadla moc dlouho, abych si tyhle vûci pustila
k tûlu. Hraju divadlo od ‰estnácti, pfiesnou
polovinu svého Ïivota. Vím, jak to je, kdyÏ
zkou‰íte intenzivnû dva mûsíce pfiíbûh. Ne-
vyhnete se tomu, Ïe najednou víte, jak vá‰
partner na jevi‰ti voní, znáte kaÏd˘ rys jeho
tváfie, jste si blízko tûlesnû. Pofiád funguje
chemie, pfiíroda zaútoãí. Ale pokud máte
svoji jasnû danou hranici, mÛÏete si proÏít
spoustu hezk˘ch pfiíbûhÛ. Tak trochu si dovo-
lit se zamilovat, ale neniãit to vzácné, co vás 
v Ïivotû potkalo. Rozumíte mi? TakÏe kdyÏ
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za mnou nûkdo pfii‰el a fiíkal: „Dej si tro‰ku
pozor na tu a tu,“ reagovala jsem asi dost pfie-
kvapivû: „KéÏ by ho v tom bfii‰e zalechtalo.
Já mu to pfieju, vÏdyÈ je to krásn˘.“ Rozhodnû
lep‰í, neÏ kdyby vás za deset let ubil vztah,
pak jste najednou pocítili tohle, ale v daleko
silnûj‰ím provedení, a pak ode‰li z nûãeho, co
mûlo svou kvalitu. My máme tu moÏnost pla-
tonicky proÏívat vzájemnou pfiitaÏlivost 
a víme, Ïe to pfiejde. Za tu dobu, co hraju di-
vadlo, jsem to zaÏila urãitû desetkrát, patnáct-
krát. Staãí to k tomu, aby vás práce najednou
víc bavila, na zkou‰ky se tû‰íte, získá to dal‰í
náboj. Nic víc, ale ani nic míÀ. KdyÏ jsme
zkou‰eli Marii Stuartovnu, tak jsem nûco po-
dobného zaÏila s Jitkou âvanãarovou, kdyÏ
uÏ jsme tedy narazily na to, Ïe bych mûla b˘t
na baby. (úsmûv) ProtoÏe jsou v tom vá‰nû,
ten ãlovûk vám nûco posílá, nûco se 
o nûm dozvídáte. Máme vzru‰ující povolání. 
V ãem za ten rok pendlování úplnû ujela do-
mácnost? Zarostla zahrada plevelem? Cho-
dili jste nevyÏehlení? 
(smûje se) Ne, ne, ani jedno. Zahradu má vy-
piglovanou mÛj muÏ, ta je krásná, pofiád mu
tam nûco kvete. Co se domácnosti t˘ãe, tak
nemám ráda, kdyÏ chlap doma lítá s hadrou.
Chlap, kter˘ funguje jako chlap, neka‰le na
mû, je pozorn˘ a stará se o spoustu vûcí

kolem baráku, takov˘ chlap ke sporáku nebo
vytírání prostû nepatfií. TakÏe kdyÏ jsem pfii-
jela domÛ a fakt tam byl binec, fiekla jsem si,
Ïe pfiece nebudu kfiiãet na svého muÏe, aby
uklízel, protoÏe jsem to byla já, kdo odjel 
a kdo nestíhá. Nakonec jsem to vyfie‰ila ‰ala-
mounsky. Poprosila jsem svoji maminku,
jestli by mi nepomohla. Byla to pro mû pfiíle-
Ïitost nûjak ji i finanãnû podpofiit, pfiedtím
jsem pofiád pfiem˘‰lela, jak to udûlat, aby si
ode mne nûco vzala. Tak byla pfiechodnû nej-
lépe placenou hospodyní ve stfiední Evropû.
(úsmûv) Mûla jsem to o to snaz‰í, Ïe si moje
mamka a Du‰an skvûle rozumûjí, kaÏdé pon-
dûlí pofiádali kafíãka, moc se na to tû‰ili. 
Byly chvíle, kdy vám práce a dojíÏdûní pfie-
rostly pfies hlavu? 
Párkrát jsem si uvûdomila, s jak˘m nebezpe-
ãím si zahrávám. Kdo pravidelnû jezdí po dál-
nici mezi Brnem a Prahou, ten ví, o ãem
mluvím. Ve chvíli, kdy se na mû smykem fiítil
ve vánici návûs z kamionu, jsem si uvûdomila,
Ïe mÛj Ïivot visí úplnû na vlásku. Ten tlak byl
velik˘ – lítala jsem mezi Brnem, kde na mû
veãer v divadle ãekalo ãtyfii sta lidí, abych
odehrála pfiedstavení, a Prahou, kde stál na-
táãecí den sto tisíc. 
Do‰lo na pláã? 
Asi tak rok nebreãím, protoÏe mám pocit, Ïe
kdybych zaãala, tak bych nepfiestala a tfieba
bych nemohla pracovat. Hlavnû se potfiebuju
vyspat a nedávno mi moc pomohla i dovo-
lená. Pár dní s kolegynûmi ze seriálu v ¤ecku
a s Du‰anem jsme taky doufali, Ïe uteãeme
nûkam za sluníãkem, jenÏe nám to bohuÏel
nevy‰lo. Tak snad pfií‰tí rok.    
5 vûcí, které o ní (asi) nevíte: z malé zadrhá-
vající holãiãky hereãkou 
1 V dûtství trpûla vadou fieãi. „Hlava mi pfied-
bíhala fieã. Pomohlo mi paradoxnû divadlo,
nutnost drÏet se daného textu. Postupnû to
zmizelo i v normálním Ïivotû.“ 
2Nevystudovala herectví, první pfiíleÏitost na
jevi‰ti dostala jako ‰estnáctiletá. A hned Des-
demonu. „·kola mi nechybí, vÏdycky jsem se
snaÏila nauãit se co nejvíc z praxe. A jestli to
nûkdo z mého okolí fie‰í, tak to opravdu není
moje starost.“ 
3NeÏije pfiímo v Brnû. „Máme mal˘ domeãek
u Brna, v práci jsme za deset minut. Z okna
koukáme na pfiírodu a nic nám nechybí.“ 
4 ManÏela potkala v divadle. „Okouzlil mû.
¤ekla jsem si, Ïe jestli mi tenhle chlap uteãe,
bude to velká Ïivotní prohra.“ 
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5 Mezi její nejbliÏ‰í kamarády patfií hereãka
Alena Antalová (âetnické humoresky, Poji‰-
Èovna ‰tûstí).     

Jana Divi‰ová, Vlasta, 31.8.2011 

OTÁZKY PRO RASTISLAVA GAJDO·E
– HERCE MùSTSKÉHO DIVADLA
BRNO 
Myslí‰, Ïe je herectví pro lidstvo dÛleÏitá
profese a proã? 
Herectví je dÛleÏitá profese – nastavuje zr-
cadlo spoleãnosti, nutí k zamy‰lení nad sv˘m
pfiístupem k Ïivotu a lidsk˘m hodnotám.
Kde se lze herectví nauãit, ve ‰kole? 
Nikde, herectví se nedá nauãit, dÛleÏit˘ je ta-
lent a jeho rozvoj a v˘voj. Ten sám o sobû ne-
staãí, dÛleÏitá je píle, vÛle, osobní zku‰enosti
a herecká praxe. 
Najde‰ si ãas na posezení s pfiáteli nad
blbostmi? 
Ano, najdu si, nejradûji se cítím ve spoleã-
nosti lidí s podobn˘m naturelem a sm˘‰lením
jako jsem já. 
V dobû velkého ¤íma bylo obyvatelstvo roz-
dûleno na patricije, plebejce, klienty 
a otroky. Jak je to podle tebe v na‰í spoleã-
nosti? 
Mám pocit, Ïe se na‰e spoleãnost dûlí podle
citátu na zrna a plevy, jenom se mi nûkdy zdá,
Ïe se plevy tváfií jako ‰Èavnatá zlatá zrna… 
Co je pro tebe nejpfiitaÏlivûj‰í – kniha, di-
vadlo nebo film?
Mám rád dobrou knihu, strhující divadelní
v˘kon, ale také dobré psychologické drama
na plátnû… 

Co je ‰tûstí, opravdu jen mu‰ka zlatá? 
Je to kli‰é, ale je tomu tak… Zdraví, láska,
rodina a splnûná pfiání… 
Má‰ pfiedstavu, kdo by mûl b˘t ná‰ pfií‰tí
prezident?
Jmenovitû nevím, ale mûl by b˘t moudr˘,
vzdûlan˘, mûl by mít rozhled a nadhled, me-
zinárodní prestiÏ, uznání a respekt vût‰iny
obyvatelstva. Existuje vÛbec takov˘?! 
Má‰ nûjak˘ opravdu oblíben˘ pfiedmût? 
Ledniãku (plnou). 
Mûl jsi ve svém Ïivotû chudé období? 
Ano, kdyÏ byla manÏelka na matefiské, bylo
chudé na peníze, ale bohaté a ‰Èastné na pfií-
rÛstek v rodinû. 
Stál jsi v nûjaké situaci tak fiíkajíc na po-
kraji smrti? 
Ve dvou letech jsem si hrál v mlze na kole-
jích… Neb˘t ãervené ko‰ilky… 
Kdy a proã se z ãlovûka stává zloãinec? 
Rodina, v˘chova, kamarádi, spoleãnost, bez-
v˘chodná situace… 
Koho bys navrhl na osobnost století? 
Dalajlámu. 
Jak vychází‰ s alkoholem? 
Jsem konzument – hladinkáfi – nejradûji mám
ãervené víno. 
O ãem sní‰ po materiální stránce? DÛm,
auto, zahraniãní cesta, chalupa na Vysoãinû
nebo u mofie, staroÏitnosti, umûlecké pfied-
mûty?
Sním o tom, abych nebyl závisl˘ na státu 
a penzijním pfiipoji‰tûní. 

jef Kratochvil, Colosseum, záfií 2011     
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PřiPravUJeme ZkrOcenÍ Zlé ženy

V‰ichni v Padovû by chtûli krásnou, milou 
a pokornou Bianku, dceru pana Battisty, ze-
jména pak romanticky rozdychtûn˘ Lucen-
zio. SmÛla v‰ech smÛl – pan Battista trvá na
tom, Ïe nejdfiív musí provdat svou star‰í
dceru Katefiinu. Ta je v‰ak pro svou hubatost,
aroganci a neposlu‰nost naopak postrachem
muÏÛ a nápadníci se právem obávají, Ïe ji
nikdy nikdo za manÏelku chtít nebude. 
A právû proto by se nikdy nemohla vdát ani
Bianka. To ov‰em nemohou pfiipustit! SeÏe-
nou a zaplatí tedy Katefiinû Ïenicha – uÏva-
nûného, chlubivého a svûtem protfielého
frajírka jménem Petruccio, kter˘ tuto draãici
v sukních vskutku „zkrotí“. Nebo zkrotí zá-
roveÀ ona jeho? A kdo bude nakonec vût‰í
saní? Bianka, nebo Katefiina? Není uÏ zfiejmû
tfieba psát dál – staãí konstatovat Zkrocení zlé
Ïeny, jedna z nejlep‰ích a nejuvádûnûj‰ích ko-
medií nejvût‰ího dramatika v‰ech dob Willi-
ama Shakespeara se vrací po osmadvaceti
letech na prkna Mûstského divadla Brno.
„Zkrocení zlé Ïeny spadá do raného období
Shakespearovy tvorby.  Odhaduje se, Ïe hra
vznikla nûkdy pfied rokem 1594, a podle nû-
kter˘ch komentátorÛ jde vÛbec o první ko-
medii (ne-li dokonce o první hru), kterou
Shakespeare napsal. Traduje se o ní, Ïe jako
literární v˘tvor nepatfií k nejzdafiilej‰ím, ale
na divadle pfiedstavuje skoro vÏdy  zaruãen˘
úspûch. Legendární úspû‰nost této komedie
je z velké ãásti dána tím, Ïe si zde autor zvolil
téma stejnû tak vûãné jako i vdûãné – vztah
mezi muÏem a Ïenou, boj mezi pohlavími, 

a vtûlil ho do atraktivní podoby divadelní
fra‰ky. A právû zde se Shakespeare projevuje
jako mistr svého fiemesla, kdyÏ dokonale spo-
jil rÛznorodé motivy i rozliãné stavební prvky
hry v harmonick˘ celek, a tak pro nás nasvû-
cuje její téma objevnû a aktuálnû i pfies pro-
past více neÏ ãtyfi staletí,“ napsal Jifií Josek,
v jehoÏ suverénním pfiekladu hru také uvá-
díme. 
A dodává: „V Shakespearovû humanistickém
pojetí a díky autorovû schopnosti postihovat
lidské typy s neb˘valou plasticitou pfierÛstá
zdánlivû mizogynská fra‰ka ve hru mnohem
obsaÏnûj‰í, sloÏitûj‰í, a pfiitom o nic ménû ve-
selou a bujarou. Vysmíváno tu ov‰em není
nakonec to ãi ono pohlaví, ale obecnû lidská
hloupost, jalovost a neupfiímnost, a naopak je
tu oslavován ãlovûk obdafien˘ zdrav˘m rozu-
mem a schopn˘ opravdového citu.“
ReÏisérem inscenace MdB bude Stanislav
Slovák, scénografem Jaroslav Milfajt, kos-
t˘my navrhla Andrea Kuãerová, hudbu
zkomponoval Karel Cón, pohybovû spolu-
pracuje Martin Pacek a dramaturgy insce-
nace jsou Klára Latzková a Jan ·otkovsk˘.
Ústfiední pár Katefiiny a Petruccia ztvární
Radka Coufalová a Martin Havelka, k vidûní
budou rovnûÏZdenûk Junák (Battista), Eve-
lína Kachlífiová (Bianka), Jakub Przebinda
(Lucenzio), Michal Isteník (LucenziÛv sluha
Tranio), Alan Novotn˘ (PetrucciÛv sluha
Grumio) a dal‰í. Premiéra inscenace bude na
âinoherní scénû Mûstského divadla Brno 
17. a 31. prosince 2011.         
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Zfiejmû nejslavnûj‰í Petruccio a Katefiina 20. století – Richard Burton a Liz Taylorová ve filmu
Franca Zeffirelliho
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Pamûtní medaile Jihomoravského kraje in memoriam
byla udûlena Eriku Pardusovi.

Ocenûní pfievzala paní Eva Gorãicová (umûlcova Ïena)
provázena Erikov˘m kamarádem ZdeÀkem Junákem.

Vzpomínka na setkání s dramatikem Jifiím Hubaãem.
Markéta Sedláãková, Jifií Hubaã a Stanislav Mo‰a.

Monika Králová, Markéta Sedláãková, Markéta
Lánská, Jifií Hubaã a Stanislav Mo‰a.

V zákulisí Divadla ABC v Praze Lucie Chlumská,
Zdena Chlumská a Irena Konvalinová.

V divadelním klubu Lucie Zedníãková, Franti‰ek Le -
‰ovsk˘ a Martin Havelka.

V˘znaãné jubileum oslavil Igor Ondfiíãek, Jakub
Uliãník mezi gratulanty.

Generální fieditel ·meralov˘ch závodÛ v Brnû Vladimír
Novák podûkoval hercÛm za pfiedstavení pfii pfiíleÏitosti
oslavy 150. v˘roãí strojírenské firmy.

Do Zlína zajelo divadlo s muzikálem Chicago, v ‰atnû
Ivana Skálová...

...a také taneãnice a choreografka Hana Kratochvilová
zvaná PeÀa.

Du‰an Vitázek ve foyeru zlínského divadla. Tereza ·kodová v maskérnû domácí scény.

Alena Antalová s manÏelem na premiéfie hry V˘kfiiky
do tmy 22. fiíjna 2011.

Pavlínka Vitázková se Zdenkou Chlumskou, poslední
sluneãní paprsky na divadelní dvoranû.

Rodinn˘ snímek – Johana Gazdíková se synem. ReÏisér Roman Polák pfiipravuje inscenaci Cid, ve dvo-
ranû divadla s manÏelkou.

Charleyova teta

hrajeMe na činoherní scéně

legendární koMedii uvádíMe ve dnech
28. a 29. Prosince 2011 v 18.00 hod.

Lenka Janíková, 
Igor Ondfiíãek

Igor Ondfiíãek,
Josef Jurásek

Radka Coufalová, Alan Novotn˘, Petr ·tûpán,
Pavla Vitázková, Josef Jurásek, Zdenûk Junák
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stává se mi to v okamÏicích, kdy se, a nejenom v na‰í zemi, rÛzn˘mi shodami okolností ocitám v zapad-
l˘ch, nehostinn˘ch i odpudiv˘ch ãtvrtích velk˘ch mûst. VÏdyÈ to takhle „hnusné“ nemohlo b˘t vÏdycky!
A i kdyÏ dobfie vím, Ïe pfiirozenû vedle „palácÛ“ existovaly „slumy“, stejnû si pfiedstavuju, jak to v tûch
dnes hrozn˘ch místech muselo b˘t kdysi  krásné, kdyÏ tu v‰e bylo nové, ãi zánovní a lidská péãe tu jed-
nou provÏdy neopadla, kdyÏ tu kvetly stromy, kvûtiny a v zimû pak v‰e krásnû d˘chalo pod pefiinou snû-
hu a ãistû obleãené dûti odcházely z provonûn˘ch ‰tûdroveãerních domovÛ za doprovodu rodiãÛ na pÛl-
noãní…

Jak se to mohlo stát? Jo, nûkde mi pfiijde i logické, kdyÏ kdysi krásnou a klidnou ãtvrÈ nemilosrdnû
proÈala dálnice, tramvajové koleje nebo cesta, která zabrala i místo pro chodníky. Pfiíkladem budiÏ jed-
na z nejkrásnûj‰ích divadelních budov na svûtû: Státní opera v centru Prahy. Kdysi stála v parku a tekl
tam potok! Dnes z jedné strany obludná budova parlamentu, z druhé odpudivé garáÏe a aby toho neby-
lo dost – zezadu i zepfiedu divadla ona slavná praÏská magistrála, vrchol arogance na‰í souãasné civiliza-
ce! Zde stojí za to vzpomenout na plány mûsta Vídnû v období rakouského mocnáfiství, kdy je‰tû ulice
plnû nezokupovaly automobily. Zcela váÏnû se tehdy zam˘‰leli nad tím, kam umístit nové stavby stájí pro
konû a kam seníky a dal‰í sklady s krmením, protoÏe dobfie tu‰ili, Ïe pfii dal‰ím rÛstu poãtu obyvatel mûs-
ta bude nutno zabezpeãit jejich dopravu a jak jinak, neÏ koÀmi…

Pfii náv‰tûvách Francie, Itálie ãi ·v˘carska si nelze nev‰imnout, Ïe tamní obyvatelé Ïijí i ve 200 a ví-
ce let star˘ch domech. Jako by zpÛsob jejich bydlení neodvisel od novosti jejich obydlí. A tak si vzpomí-
nám na fiadu sv˘ch znám˘ch  a pfiátel, ktefií v iluzi, Ïe jejich Ïivot dosáhne vy‰‰í úrovnû, stavûli si nové
„vilky“ a „domky“ a „sídla“ a vûnovali tomu ve‰keré své úsilí pfiímé i nepfiímé, aby, aÏ kdyÏ dosáhli k˘-
Ïeného okamÏiku a do svého „paláce snÛ“ pfiestûhovali sebe i své nejbliÏ‰í, zjistili, Ïe to nebyl skuteãn˘
smysl a cíl jejich Ïivota a rychle po svém nastûhování do nov˘ch podmínek zaãali Ïehrat na své osobní
vztahy a brzy následovaly útûky a rozchody a rozvody. To ony 200 a více let staré domy (ve Francii, Itálii
a ·v˘carsku…) po generace kultivované, nebyly cílem, n˘brÏ prostfiedkem Ïivota té nejvzácnûj‰í lidské
komunity, které se odnepamûti fiíká rodina. A proto si s lítosti prohlíÏím ty devastované mûstské ãtvrti,
které by dle mého naivního názoru mûly b˘t plnû zbourány a pfiestavûny PRO LIDI, abychom i v nich,
blízko centra, mohli nalézat svÛj ‰Èastn˘ a plnohodnotn˘ Ïivot. 

Pfii ãetbû science fiction a fantasy literatury si mÛÏu spoleãnû s jejími autory pfiedstavovat ná‰ sou-
ãasn˘ „betonov˘ svût“ bez energií (nafty, elektfiiny atd.), kter˘ je promûÀován pfiírodou do svého pÛ-
vodního stavu, a tak se o to více hrozím z toho, jak nakládáme s prostfiedím, které ob˘váme. I proto mû
snad dohánûjí dvû pravdy, které bych si mûl stále uvûdomovat a pfiipomínat si je: „Nah˘ jsem pfii‰el na
svût a nah˘ jej budu opou‰tût,“ zní ta prvá a vede mû k tomu, abych se soustfiedil na to, co je kolem mû
krásné a nebaÏil po tom, co je ãirou iluzí a co mû nakonec nemusí naplnit du‰evní spokojeností…  A pak,
nad v‰ím, co Ïijeme, generacemi tesáno nad hlavní brány mûst, nad portály kostelÛ, vetkáváno do slu-
neãních i jin˘ch hodin – upozornûní na to nejpodstatnûj‰í: Hÿra ruit! – (hodina se fiítí!; ãas kvapí; ãas rych-
le ubíhá…). Mám ve své kanceláfii hodiny a pfiál jsem si je takové, jejichÏ vtefiinová ruãiãka neposkaku-
je z ãárky na ãárku a nedává mi tak iluzi, Ïe se ãas „pozastavuje“, Ïe „poskakuje“ a Ïe je tedy „zastavi-
teln˘“, Ïe „poãká“, budeme-li jenom trochu ‰ikovní… Ta moje vtefiinová ruãiãka krájí ãas obdobnû, jako
kdyÏ sledujete na po fázích snímaném filmu proces rÛstu, zrání i hnití nûjakého ovocného plodu.  

Jsme zde jenom na náv‰tûvû a ãas bûÏí, a právû proto je tak dÛleÏitá schopnost objevovat krásu i tûch
nejzpustlej‰ích míst a touha je vrátit k Ïivotu, neboÈ i ona místa aÈ jakkoliv odpudivá ãi stra‰ná, nás svou
materií tak jako tak stejnû pfieÏijí.  
Kamkoliv vejdeme mezi lidské pfiíbytky, i ty opu‰tûné, Ïili lidé a slavili tam své svátky. A byli ‰Èastni ne
pro honosnost sv˘ch obydlí, n˘brÏ pro vztahy, které v nich kvetly. 
Máme co kultivovat jak s tûmi staveními, která naz˘váme obydlími, tak i v tûch stavbách lidského tûla 
a ducha…

Krásné svátky vánoãní, aÈ jste kdekoliv, kde se vám líbí, av‰ak hlavnû s tûmi, které milujete, Vám pfie-
je za v‰echny své kolegy z Mûstského divadla Brno

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

dokořán Prosinec 2011
Městské divadlo Brno

Ředitel:
Stanislav Moša

Lidická 16, 602 00 Brno
Tel.: +420 533 316 301

Tel./Fax: +420 533 316 410
www.mdb.cz
Šéfredaktor:

jef Kratochvil
Tisková mluvčí:

Lenka Pazourková
Grafická úprava:

Petr Hloušek
Lidická 16, 602 00 Brno

Periodikum registrováno  
pod číslem MK ČR E 12150

169. číslo
Vydalo MdB za finanční podpory

Ministerstva kultury ČR
Uzávěrka: 20. 11. 2011

Náklad 7 000 ks
Titulní strana: 

Samiha Maleh: kostým
z inscenace Mojžíš

Partneři divadla

 

vážení divadelní Přátelé,

Prosinec
2011

cena 15,- kč

Mediální Partneři 

Kouzeln˘ pfiíbûh o zlobiv˘ch dûtech, ustaran˘ch rodiãích 
a pfiedev‰ím jedné neobyãejné chÛvû, která dokáÏe i ne-
moÏné, se poprvé objevil v kniÏní podobû jiÏ v roce 1934.
Filmová verze, natoãená aÏ o 30 let pozdûji ve studiu
Walta Disneyho, získala pût OscarÛ z celkem tfiinácti no-
minací! Strhující muzikál, kter˘ uvedlo Mûstské divadlo
poprvé v loÀském roce, se u divákÛ setkal s obrovsk˘m
nad ‰ením, coÏ potvrzuje fakt, Ïe dne 14. prosince se bude
hrát jiÏ 100. pfiedstavení! Inscenace, jejíÏ reÏie se chopil
Petr Gazdík, je plná magie, nároãn˘ch taneãních a stepafi-
sk˘ch ãísel, pfiekrásn˘ch melodií, které si budete pobruko-
vat i po cestû domÛ, ale pfiedev‰ím je to citliv˘ a nûÏn˘ pfií-
bûh o rodinû, která má drÏet pospolu, a fantazii a optimis-
mu, jeÏ nám pomÛÏou zvládnout i ty nejtûÏ‰í Ïivotní situa-
ce s nadhledem. V hlavní roli se mÛÏete tû‰it na vynikající
Alenu Antalovou, Radku Coufalovou ãi Johanu Gaz -
díkovou, která byla za mimofiádné ztvárnûní této role
nominována na Cenu Thálie.

Prosinec na Hudební scénû

MARY POPPINS
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