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Partneři divadla

vážení divadelní Přátelé,
Mediální Partneři 

Napûtí, emoce, pfiekvapivé zvraty a pfiedev‰ím jedineãn˘ pfiíbûh:
v MdB usedne na papeÏsk˘ stolec Ïena! Stfiedovûká legenda vy-
práví o neobyãejnû talentované dívce, která se svou touhou po
vzdûlání, odvahou a odhodláním naprosto vymyká uspofiádání
svûta v 9. století. Nenechte si ujít muzikál ovûnãen˘ tolika cenami
– v Nûmecku byl vyhlá‰en muzikálem roku, v âR nejoblíbenûj‰ím
muzikálem v anketû portálu i-divadlo.cz, Hana Holi‰ová získala
za svoji Janu Cenu Thálie 2012 a zároveÀ byla zvolena nejv˘-
znamnûj‰í muzikálovou osobností âR! ·árka Mitevová
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v leto‰ním roce nám vánoãní svátky, louãení se se star˘m rokem a vítání nového pfiinesou neobvy-
klou spoustu voln˘ch dnÛ. A s tím souvisí základní otázka, kterou si zajisté klade kaÏd˘: „Jak uÏi-
teãnû a zároveÀ krásnû toho ãasu vyuÏít?“ Pfiece nelze podlehnout dnes jiÏ dlouholetému rituálu,
kter˘ nám nabízejí v‰echny ty nejroztodivnûj‰í televizní stanice, a nechat je bûÏet podobnû, jako te-
ãe voda z kohoutku, a zhlédnout v‰echny ty „zaruãenû vánoãní“ Mrazíky apod.

âlovûk si za svou existenci vymyslel nepfiebernou fiadu ãinností, nûkdy proto, aby se kvalitnû
bavil, jindy zase proto, aby jen tak zabíjel ãas… (Stra‰né slovní spojení a je‰tû hrÛzostra‰nûj‰í lid-
ská ãinnost – „zabíjení ãasu“!) Nechci v‰ak b˘t moralistou a tvrdit, Ïe tfieba já sám nikdy nepotfie-
buju jen tak lelkovat, byÈ si vzpomínám na snad jediné mé dûtské trauma, se kter˘m jsem neustá-
le obtûÏoval svou maminku, kdy jsem u ní Ïadonil o odpovûì na otázku: „Co mám, prosím Tû, dû-
lat, kdyÏ se zrovna teì tak stra‰livû nudím!“ Nuda byl mÛj úhlavní ran˘ dûtsk˘ nepfiítel, kterého
jsem aÏ posléze dokázal porazit ãetbou. I kdyÏ dnes uÏ dobfie vím, Ïe ono prosté lelkování je v po-
fiádku i z hlediska osobní du‰evní a fyzické hygieny a Ïe ke kvalitnímu Ïivotu patfií. 

Lidská bytost obvykle touÏí po rozliãn˘ch záÏitcích, ráda stfiídá maximální klid (tfieba  spánek,
kter˘ byl mj. v jednom sociologickém prÛzkumu oznaãen za nejv˘znamnûj‰í lidsk˘ fyzick˘ poÏitek
– napfi. sex skonãil aÏ na 4. místû…) s maximální adrenalinovou aktivitou. A mezi tûmito extrémy
leÏí v‰echny ty ãinnosti, které se nám ze v‰ech moÏn˘ch stran nabízejí.  A kouzelné na nich v‰ech
je to, Ïe ani jednomu z nich nelze holdovat nekoneãnû! Nelze nekoneãnû spát a nekoneãnû jíst 
a nekoneãnû sportovat atd. atd.! I proto nelze ani jeden z nich naordinovat jako ten nejv˘znam-
nûj‰í a nejdÛleÏitûj‰í a nejvíce potfiebn˘. VÏdyÈ, jak fiíkal moudr˘ Sokrates: „NejdÛleÏitûj‰í vûcí ze
v‰ech vûcí je míra tûch vûcí.“  MoÏná se dá ode mû oãekávat, Ïe to bude právû divadlo, které 
oznaãím za tu nejkrásnûj‰í lidskou zábavu, ale to bych lhal. Patfií zajisté mezi ty nejstar‰í a nejkva-
litnûj‰í lidské zábavy, je dokonce oznaãováno za biologickou potfiebu ãlovûka, ale znovu i zde pla-
tí to, Ïe zábava v lidském Ïivotû nemÛÏe a ani nesmí b˘t jednostranná a má b˘t co moÏná nejkom-
plexnûj‰í, co nejpestfiej‰í a má se navíc vÏdy odehrávat na humánní bázi. 

âesky fieãeno, nikdy bychom se nemûli bavit nad tím, co ãiní kohokoliv jakkoliv ne‰Èastn˘m.
To jsou tfieba karty, nebo jin˘ hazard – tedy zábava, která skuteãnû „zabíjí ãas“, a pfiitom pfii ní ti,
ktefií vyhrávají, niãí ty, ktefií musí zákonitû prohrávat. (Nemluvím o desetníkovém mariá‰i apod.)
Obdobnû zlá zábava pak spoãívá tfieba v pomlouvání tûch druh˘ch a pfii ní uÏ nevyhrává vÛbec ni-
kdo. Doporuãuju naslouchat tûm, ktefií mají zku‰enosti a vûdí, Ïe napfi. jednou z tûch nejlep‰ích zá-
bav je uãení se – tfieba cizím jazykÛm… A kdyÏ mají pro ten jeden den uÏ „dost nauãeno“, jdou
tfieba na koncert, nebo do divadla, nebo aktivnû sportují atp. Kvalitní zábavu charakterizuje ak -
tuální zaujetí z probíhajícího záÏitku i pocit racionálního i emocionálního naplnûní po nûm.   

A o Vánocích je dobré si pfiipomenout i ono lidské konání, které ani za zábavu nelze povaÏo-
vat, nûco, co ãiní na‰e Ïivoty skuteãnû smyslupln˘mi, a to je láska. Láska k na‰im bliÏním, která se
projevuje na nekoneãnû mnoha úrovních i vãetnû té, Ïe ãas, kter˘ bychom jinak tfieba „zabíjeli“,
vûnujeme plnohodnotnû tûm, které máme rádi. Nepromarnûn˘ dar Ïivota kaÏdého z nás je vizit-
kou na‰eho moudrého rozhodování, jak nakládat s ãasem nám vymûfien˘m – vÏdyÈ Ïijeme jen jed-
nou, a to definitivnû!

Za v‰echny své kolegy v Mûstském divadle Brno pfieji Vám i Va‰im blízk˘m nádhernû dlouhé
a pro bohatství záÏitkÛ nezapomenutelné svátky vánoãní i ‰Èastn˘ nov˘ rok!  

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

PAPEÎKA 3. – 7. prosince 2013
na Hudební scénû
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Na terase Velvyslanectví âeské republiky v PafiíÏi 
Jaroslav Matûjka, Jana Musilová, Lucie Zedníãková, Eva Ventrubová a Martin Havelka s pfiáteli.

Mnoho úspûchu mu pfii‰la popfiát 
i Magda Vá‰áryová a Bettina Migge.

Veãer v Théâtre de l’Alliance française 
zahájil reÏisér komedie Stanislav Mo‰a.

Jana Musilová s Vojtou Blahutou 
byli v PafiíÏi jako doma.

Milan Kundera ne‰etfiil díky.

Jifií Závi‰ a TGM na ãeském velvyslanectví.S Viktorem Skálou na ãeském velvyslanectví.

Choreografka Hana Kratochvilová mûla na 
vele trhu tance „Dance Life Expo“ pfiedná‰ku 

o divadelní choreografii.

Lucie Zedníãková s Vojtou Blahutou 
a veãerní PafiíÏ.

Akce se zúãastnilo mnoho pfiíznivcÛ divadla.V rámci 1. roãníku mezinárodní akce Noc divadel
uspofiadala brnûnská divadla lampiónov˘ prÛvod,

kter˘ vyrazil z na‰eho Divadelního dvora.

Na prÛvod vyrazila i Janika Koláfiová 
se sv˘mi blízk˘mi.

Noc divadel ale patfiila i dûtem – na lampiónov˘ prÛ-
vod své potomky vzali Jifií Mach a Radka Coufalová.

Nûktefií  si na‰li ãas (Zdenûk Helbich a Andrea
Kuãerová) zaskoãit koupit nûjakou drobnost i na

Montmartre.

Lucie Zedníãková a Jana Musilová 
pro jistotu nahlédly do mapy.
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Partneři divadla
Jaroslav âejka

Podzim

pustá krajina pfied oãima nehybnû leÏí a krvácí
na jazyku se nûÏné slovo pfiiotrávené obrací
slunce se brodí Ïlut˘m listím k dutému bfiehu svítání
noc pije z oken kalné svûtlo zb˘vá ho sotva do dlaní

„Îurnalistika znamená oti‰tûní toho,
co si nûkdo jin˘ nepfieje vidût oti‰tûné.
V‰echno ostatní je public relations.“

Eric Arthur Blair (25. 6. 1903 – 21. 1. 1950) 
znám˘ pod pseudonymem George Orwell,

britsk˘ spisovatel.
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A la magnifique troupe de Jacques et son Maître,

Chers artistes, chers tous, 
Merci, mille fois, dix mille fois merci pour ce beau spectacle. Pardon de ne pas avoir
pu vous attendre pour vous féliciter chaleureusement chacune et chacun mais j'étais
attendu pour tourner dans un film en dehors de Paris et je ne pouvais pas prendre
le risque d'être en retard. Je suis parti sur mon tournage avec la tête dans les nu-
ages, pleine de votre générosité, de vos inventions, de cette pièce que je pensais bien
connaître et que grâce à vous je redécouvrais. J'aurais aimé vous le dire et vous re-
mercier de vive voix, je l'ai fait par le truchement de Milan Kundera que j'ai eu au
téléphone le lendemain en lui relatant tout le plaisir que j'avais éprouvé de vous
voir dans cette belle énergie si joyeuse. Le théâtre peut procurer des moments de
plaisirs rares et intenses mais seulement de la façon dont vous l'avez donné avec
joie, intelligence et noblesse.
Bravo à vous tous et encore un grand merci.

Yves Pignot (Je jouais «Le Maître» à Paris)

Je to znamenit˘ a znám˘ herec, v˘born˘ ‰ansoniér, nûkdej‰í ãlen Comédie-Française, odkud
ode‰el, protoÏe ho nudil klasick˘ repertoár. Pána hrál tfiikrát ve tfiech inscenacích reÏiséra 
a herce Nicolase Briancona, kter˘ vÏdy hrál Jakuba: 1998, 2008, 2012. Briancon má v úmyslu
ãas od ãasu se ke Kunderovû hfie vrátit, a pokud moÏno ve stejném obsazení ji znovu nastudo-
vat; jak fiíká, chce v této roli zestárnout, a Yves Pignot v úloze Pána bezpochyby také. 

Pozdrav z Paříže – Yves Pignot
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Vynikajícímu souboru Jakub a jeho pán

Milí herci, milí v‰ichni, 
dûkuji, tisíckrát, desetitisíckrát dûkuji za to nádherné pfiedstavení. Omlouvám se, Ïe jsem na Vás ne-
mohl poãkat, abych vfiele poblahopfiál kaÏdé a kaÏdému z Vás, ale ãekali na mû za PafiíÏí, kde natáãím
film, a nemohl jsem riskovat, Ïe pfiijedu pozdû. OdjíÏdûl jsem na své natáãení s hlavou v oblacích, pln˘
Va‰í ‰lechetnosti, Va‰ich invencí, této hry, o které jsem si myslel, Ïe ji znám, a kterou jsem díky Vám
znovu objevil. Byl bych Vám to rád fiekl a podûkoval Vám osobnû, udûlal jsem to prostfiednictvím Mi-
lana Kundery, kterému jsem druh˘ den volal a popsal jsem mu celé to potû‰ení, které jsem cítil, kdyÏ
jsem vidûl, jaká z Vás vychází krásná a radostná energie. Divadlo mÛÏe pfiipravit okamÏiky vzácného
a intenzivního potû‰ení, ale jen tehdy, je-li podáno zpÛsobem, jak˘m jste to udûlali Vy – s radostí, in-
teligencí a noblesou.
Bravo Vám v‰em a je‰tû jednou mnohokrát dûkuji.

Yves Pignot (Hrál jsem „Pána“ v PafiíÏi)

Pozdrav z Paříže – Překlad
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Pfiem˘‰lím, v ãem je její kouzlo. Proã se, kdy-
koli vejde na jevi‰tû, divákÛm zatají dech a zaã-
nou jeden druhému ‰eptat: „Máme ‰tûstí, dnes
hraje!“ KdyÏ jí fieknete, Ïe je úÏasná, odpoví,
Ïe kaÏd˘ je úÏasn˘, jen na sobû musí pracovat
a nenechat se semlít svûtem. Oslovil mû její
velk˘ hereck˘ talent, píle, obrovsk˘ elán, ale
pfiedev‰ím také kfiehká a citlivá du‰e plná lásky
a moudrosti. Její my‰lenky dodávají sílu a nutí
k zamy‰lení. V divadelních recenzích se ãasto
pouÏívá slovní spojení, Ïe nûjak˘ herec v urãité
své roli zazáfiil. Vûfite mi, Ïe Alena Antalová
nezáfií jen na jevi‰ti, ale pfiedev‰ím v Ïivotû.  

Znamením jste Lev – cítíte se jím b˘t i v osob -
ním Ïivotû? 
MoÏná se aÏ tak nevyznám v tom, jak˘ by mûl
Lev b˘t, ale rozhodnû nejsem ten Lev, kter˘
chce b˘t stfiedem pozornosti a dominuje spo-
leãnosti v nûjaké zábavû, to mi vÏdycky spí‰
vadilo. Na mû pÛsobí hroznû moc rÛzn˘ch
vlivÛ, protoÏe mám ascendent ve ·tíru, Mûsíc
byl v Rybû, takÏe to jsou naprosto protichÛdné
vlivy, jsem takov˘ „mi‰ma‰“. 

A myslíte si, Ïe tyto vûci ovlivÀují lidskou po-
vahu?
Hlavnû si myslím, Ïe skoro nic nevíme. My
opravdu víme jen procento v‰eho. A je jenom
v na‰í lidské p˘‰e, Ïe si myslíme, Ïe víme úplnû
v‰echno. Já si myslím, Ïe nevíme absolutnû nic
a v‰echno mÛÏe b˘t úplnû obrácenû. TakÏe se
snaÏím na niãem nelpût a uÏ vÛbec ne na tom,
co vymyslí lidé! Jsem pfiesvûdãená, Ïe je to
je‰tû úplnû jinak, ale ani nepotfiebuji vûdût,
jak… Pro mû je nejdÛleÏitûj‰í plynout Ïivotem
co nej‰Èastnûji i proto, aby lidé kolem mû byli
‰Èastní.  
Jak vnímáte krásu a co pro vás znamená? Je
to nûco materiálního, nebo nûco, co je nûkde
jinde – mimo nás a odráÏí se do reality?
Myslím si, Ïe v‰echno tady je. V‰echno, co po-
tfiebujeme, v‰echno, po ãem touÏíme. V‰echno
je nám na podnosu dáno. V‰echno krásné tady
je, jen my to nedokáÏeme vidût, odhalit a pfii-
jmout. Îivot je velmi ‰tûdr˘ a velmi dává,
jenom to musíme dokázat vnímat. KaÏd˘ den
nám dává tolik nadûje, tolik radosti a tolik
krásy! Jenom uÏ to, Ïe se mÛÏeme nadech-
nout, je taková míra svobody a taková nadûje!
Jenom my, jako lidské bytosti, jsme nedoko-
nalí, protoÏe tu krásu pofiád hledáme v nûãem,
za ãím se musíme hnát, pfiitom Ïivot uÏ neví,
jak tu lásku a krásu do nás dostat, abychom ji
pfiijali. Na druhou stranu je velká dfiina pûsto-
vat si kulturu sebe sama a nedovolit spoleã-

4

čert tě vem

alena antalová
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nosti, abychom Ïili podle ‰ablony. Je tûÏké Ïít
svÛj vlastní Ïivot, a ne Ïivot podle kopírky. Je
tûÏké, abychom nebyli ne‰Èastní z toho, Ïe
tfieba nemáme dokonalé míry, ale je dÛleÏité,
aby kaÏd˘ vûdûl, Ïe je nejlep‰í a jedineãn˘
právû takov˘, jak˘ je, protoÏe nikdo jin˘ na
svûtû takov˘ není!   
Ale ve spoleãnosti dnes pfievaÏuje pfiedev‰ím
materialismus a bezhlavá honba za mocí 
a penûzi. KdyÏ potkáte takové lidi, co si 
o nich myslíte? 
Mnû je takov˘ch lidí moc líto, protoÏe nikdy
nemÛÏou b˘t ‰Èastní. VÏdycky bude nûkdo mít
lep‰í auto nebo ‰ikovnûj‰í dûti. Pokud vás
chytne tato ‰patná „chobotnice svûta“, tak 
v této honbû ãlovûk vlastnû nikdy nepfiestane,
protoÏe je takto nastaven˘. VÏdycky je ale

‰ance – i vtefiina pfied smrtí stojí za to, aby si
to ãlovûk uvûdomil a vysvobodil se z jejích
spárÛ. Pokud si nebude vytváfiet svoje ‰tûstí,
které je úplnû individuální a které se nepo-
dobá Ïádnému ‰tûstí nikoho jiného, protoÏe to
je zase Ïivot nûkoho jiného, tak je to zaãaro-
van˘ kruh. A zdá se mi, Ïe je to zdrÏování 
a ztráta ãasu. ProtoÏe, co v‰echno se ãlovûk za
tu dobu mÛÏe nauãit, pocítit a získat! 
Mnohokrát jste dostala cenu Kfiídla v di-
vácké anketû Mûstského divadla Brno. Co
dává kfiídla vám a vûfiíte na nûjaká kfiídla,
která nad námi bdí?
Já to beru jako normální, protoÏe kaÏd˘ má
svého andûla. Îivot chce v‰echny lidi chránit
a chce jim pomáhat, jenom to pfiijmout!
Jenom se otevfiít a tu lásku pfiijmout! Podle mû
právû toto je úplnû normální vûc, ne, Ïe jsme
objevili Ameriku. Jen dovolit této síle – tûm
andûlÛm, pfiírodû, Bohu, nebo jakkoli to ãlo-
vûk nazve, abychom nebyli spoutaní konvencí
a abychom dávali Ïivotu co nejmíÀ pfiekáÏek,
takÏe pak si mÛÏeme Ïivotem létat a plout po
nádherné fiece. KdyÏ se nebojím dát dÛvûru,
jsem uvolnûná a nechám vûci volnû plynout,
na ãemÏ také pilnû pracuji, tak se vûci dûjí
úplnû správnû, pfiirozenû. Toto je základ. A na
tom se teprve staví! V‰echny konvence uãí lidi
se bát, aby kfiídla nemûli. Sevfiou je, aby mûli
strach, protoÏe je jednodu‰‰í mít nûjaké stádo

neÏ vy‰‰í cíle. Ale toto je ta práce, kterou na
tomto svûtû máme udûlat. 
V pfiedchozích rozhovorech jste fiíkala, Ïe vû-
fiíte také na minulé Ïivoty. Teì jsou Du‰iãky
(ná‰ rozhovor vznikal tûsnû po svátcích V‰ech
svat˘ch a V‰ech vûrn˘ch zemfiel˘ch, pozn.
red.), lidé jsou depresivní. Jste velmi du-
chovní ãlovûk, jak tyto vûci vnímáte?  
Já uÏ odmaliãka v du‰iãkovém období oÏívám,
pro mû je podzim velká energetická injekce, to
‰ero, vlhko a tmavé veãery! Podzim mám nej-
radûji ze v‰eho, i du‰iãkové období. ZaÏila jsem
porody, které jsou vlastnû energeticky velice
blízko smrti. Myslím si, Ïe porod je nûco velmi
podobného jako smrt, protoÏe nevíte, co bude
a jaké to bude. Jste hnána nûãím, co vás pfiesa-
huje, a zjistíte, Ïe ãím víc se tomu poddáte, tím

míÀ starostí se nadûlá. Je to zase jen o tom stra-
chu – to je i u smrti. Jsme jako dûti v bfii‰e – ro-
díme se do nûãeho nového, ale nevíme kam.
Tû‰ím se, jak to bude. Pro mû je to, Ïe jsou
rÛzné Ïivoty, normální, nepotfiebuji tomu ale ro-
zumût rozumem, protoÏe ten na to prostû nemá. 

5

Nesmíme se dát!
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Ale obraÈme teì list od nadãasov˘ch otázek
lidského Ïivota smûrem k va‰emu Ïivotu pro-
fesnímu. Jak probíhala v˘uka muzikálu za-
ãátkem 90. let, kdy jste studovala JAMU, 
a jaké dovednosti jsou pro muzikálového
herce dÛleÏité?  
My jsme byli první roãník muzikálového he-
rectví, které zaloÏil pan Mihula s paní Herfor-
tovou. Richard Mihula, prÛkopník hudebního
divadla v Brnû, nám ale po dvou letech ze-
mfiel, tak to pfievzal Standa Mo‰a. Co se t˘ãe
kariéry, myslím si, Ïe je nutné neustále se uãit.
Muzikálov˘ herec musí umût mnoho vûcí –
dobfie hrát, pochopit, co je divadlo a správná
herecká situace, dobfie a uvolnûnû zpívat, po-
hybovat se na jevi‰ti… Toto v‰echno se ale
jenom ve ‰kole nenauãí.  
V roce 1999, ve sv˘ch 27 letech, jste obdrÏela
Cenu Thálie v kategorii Talent do 33 let za
titulní roli ve hfie Mistr a Markétka. Co to
pro vás znamenalo a nebyl to tro‰ku limit,
získat tuto nejprestiÏnûj‰í divadelní cenu 
v âeské republice vlastnû na zaãátku kariéry? 
Mû to potû‰ilo kvÛli tomu, Ïe to potû‰ilo ro-
diãe, babiãku a dûdeãka. Já vím, co nevím a co
neumím. A to, Ïe jsem dostala nûjakou cenu,
ve mnû nic nezmûnilo. Tu cenu dostalo taky
moc lidí, které jsem vidûla, a vÛbec se mi nelí-
bili. Nikdy nestavím na názoru okolí, samo-
zfiejmû mám lidi, kter˘m vûfiím, a jejich názor
mû zajímá. Jsem ráda, kdyÏ mám pûkné na-
bídky a to, co hraju, mû baví, kdyÏ si dokáÏu

dávat co nejmíÀ pfiekáÏek a dokáÏu to udûlat
nejlépe, jak umím. Potom uÏ je jedno, jestli to
má úspûch, nebo ne. Pro mû je ta nejvût‰í meta,
kdyÏ vím, Ïe jsem pro to udûlala v‰echno, 
a pfiedstavení dokáÏu zahrát a zároveÀ si ho
uÏít. Nic pro mû nemÛÏe znamenat víc. 
Které role vás v 90. letech nejvíce formovaly?
Hrála jste napfi. Roxanu v Cyranovi z Berge-
racu, Helenu v Keanovi IV., Desdemonu 
v Othellovi, Matku v Babylonu nebo Lízu
ëulínkovou v My Fair Lady (ze ZelÀáku).
KaÏdá role mi dala milion vûcí, které umím, 
a milion, které neumím. KaÏdá mû posunula
dál, nedá se fiíct, která víc a která míÀ. KaÏdá
je pro mû nejvíc. V ten moment Ïijete jenom
pro to. A vrtáte se v ní a pod mikroskopem ji
zkoumáte, na miskách vah váÏíte a pfiisypá-
váte ingredience – je to prostû nádherná alchy-
mie!  
V roce 2004 se otevfiela nová Hudební scéna,
která umoÏnila nástup velk˘ch muzikálov˘ch
hitÛ. Hrála jste v mnoha z nich – Sukie v âa-
rodûjkách z Eastwicku, Nanu ve stejnojmen-
ném muzikálu, Dolly v Hello, Dolly!, Mámu
Mortonovou v Chicagu, naivní Audrey v Kví -
tku z horrroru. Jak se vám na tomto jevi‰ti
tvofií oproti pÛvodní âinoherní scénû, kde jste
hráli v 90. letech?
Oproti âinoherní scénû je to samozfiejmû
posun v titulech. Pfiedtím to nebylo moÏné.
Toto k muzikálÛm patfií – musíte mít dokonalé
zázemí, velk˘ orchestr, dobrého zvukafie,
svûtla, odposlechy, dobré mikroporty, coÏ
nikde v âesku i Slovensku nenajdete, proto
mû to ani nikam jinam neláká. Toto je pro mû
top. A jde to ruku v ruce s v˘konem – kdyÏ se
ãlovûk nesly‰í, nemÛÏe dobfie zpívat. Je
úÏasné, Ïe tyto podmínky tady máme, to je je-
dineãné, a je‰tû kdyÏ se snaÏíme o dobré di-
vadlo, coÏ je pro mû základ i v muzikálech, tak
je to radost!  
Hraje se vám líp role, která je vám povahovû
blízká, nebo je vût‰í v˘zvou hrát nûkoho, kdo
je úplnû jin˘? 
Mnohdy je mnohem jednodu‰‰í, kdyÏ to nejste
vy. KdyÏ jste to vy, jste blízko chybû, protoÏe
byste to udûlala vy, ale nemÛÏete, protoÏe je
to napfi. Dolly. Je alchymie to správnû namí-
chat, a kdyÏ se to nestane, divák vám neuvûfií
a nejde s dûjem, ani neví proã. 

6
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âtete si kritiky? 
Málokdy. Já mám sklon k tomu nevûfiit chvále
a záporné ohlasy si moc brát. Pro mû je jedno-
du‰‰í jít svojí cestou a dûlat to tak, jak nejlíp 
v dané chvíli umím, abych mûla sama pfied
sebou ãisté svûdomí. 
V leto‰ním roce pfii‰la také krásná role Gri-
zabelly v Koãkách, jak tuto píseÀ, pfii které
pravidelnû pláãe témûfi celé obecenstvo, vní-
máte? Má totiÏ velmi silné poselství.
To je jenom díky Standovi Mo‰ovi, kter˘ tuto
situaci pfiirozenû vystavûl aÏ k extrému, Ïe to
takto sepne a diváci jsou dojatí. KaÏd˘ má
totiÏ nûjaká trápení, kaÏd˘ má nûjaké staré
resty, kaÏd˘ se potfiebuje s nûãím vyrovnat,
kaÏd˘ kdysi dávno, nebo vãera nûco hodil za
hlavu. To, Ïe ona jde pro nûjaké odpu‰tûní, je
jedno pro jaké, je kaÏdému blízké, protoÏe
kaÏd˘ dûláme chyby, kaÏd˘ by nûkdy potfiebo-
val pohladit nebo odpustit. 
Máte ráda koãky? Myslím ty ãtyfinohé. 
Já si váÏím v‰eho Ïivého a mám k tomu velk˘
respekt. No, kdysi jsem mûla kocoura Viktora
a bylo to skvûlé. Zatím mám ale kopu dûtí, tak
nemám ãas, ale urãitû je to velmi obohacující.
Zvífiata taky dávají na frak té ‰patné „chobot-
nici svûta“ a uãí nás vnímat a cítit na jiné
úrovni. 
Mûsíc prosinec je také tradiãnû mûsícem
Mary Poppins – jak se na ni letos tû‰íte? 
Naposledy jsem ji hrála pfied dvûma roky, tak
se na sebe hroznû tû‰íme! Je to nádherná role.
Já budu mít taky ‰tûstí, Ïe se s Mary potkám. 
Kouzlo Mary spoãívá pfiedev‰ím v její schop-
nosti pracovat s fantazií, díky které dokáÏe 
i z obyãejné procházky parkem udûlat ne-
v‰ední záÏitek.    
Ona umí ty krásy vidût, kdeÏto my to ne-
umíme. Moc bych si pfiála b˘t Mary pro své
dûti a moc se o to snaÏím. 
A vûfiíte stále, Ïe staãí jen chtít a v‰e je rázem
moÏné, jak to fiíká Mary? 
O tom jsem pfiesvûdãená a vím, Ïe to tak je.
V‰echno ãeká – tedy ãeká láska, peníze, zdraví
a klepe nám to na mozky, ale my pofiád vzdo-
rujeme, staãí jen b˘t vût‰í houba. 
Nejnovûji zkou‰íte hru Podivn˘ pfiípad se
psem, jak se vám toto téma líbí? Hrajete
matku autistického Christophera, je vám 
v nûãem blízká? 

âetla jsem i kniÏní pfiedlohu, ale dramatizace
je mnohem lep‰í, protoÏe konfrontuje svût au-
tistického chlapce s okolní realitou. Judy je 
v nûãem tro‰ku nedospûlá, tro‰ku holãiãka. Je
hroznû láskyplná, ale zároveÀ je pudová 
a nûkde prostû udûlá chybu jako my v‰ichni.
Je to milující máma, i kdyÏ svého syna opustí.
KdyÏ jsem si tu hru pfieãetla, udûlalo se mi 
z ní nejprve trochu ‰patnû. Pak jsem si fiíkala:
„Udûlám si to? – Své du‰i, tûlu…“, protoÏe
vím, kolik mû to bude stát síly. Ale vûdûla jsem
hned, Ïe to udûlám. A zase vás to posílí a po-
sune dál, uvûdomíte si, Ïe v Ïivotû vám vlastnû
nic nechybí, kdyÏ máte zdravé dûti. Je mi
hroznû líto takov˘ch lidí, ktefií je nemají. Îivot
jim teda naloÏí, ti musí táhnout tûÏkou káru.
Pfied takov˘mi lidmi smekám, protoÏe to jsou
teprve problémy.
A co va‰e dûti – chodí se na vás dívat do di-
vadla nebo na zkou‰ky? 
Alenka je úpln˘ fanatik, ta by nejedla, nepila,
jen kdyby tady mohla sedût a dívat se. Eli to
moc nebaví. 
Zpíváte si s nimi? 
Pofiád zpíváme. 
Va‰ím dûdeãkem byl slavn˘ scénograf Ladi-
slav Vychodil, myslíte, Ïe by va‰e dûti po nûm
mohly nûjak˘ v˘tvarn˘ talent podûdit? 
Byla bych ráda, kdyby byly ‰Èastné v ãemkoli!
Kdyby jim to je‰tû ‰lo, to by bylo úplnû
krásné! SnaÏím se vypátrat to, co je tû‰í, a pod-
pofiit to. Janíãek je v˘tvarnû po mnû – strome-
ãek a domeãek. (smích) Janíãek urãitû ne. Ale
zase vyniká tfieba v golfu. Dûvãata jsou ‰ikov-

7

Dokoran_prosinec2013_Sestava 1  28.11.13  11:43  Stránka 7



8

nûj‰í, ale zatím nepozoruji nûjak˘ obrovsk˘
v˘tvarn˘ talent. I kdyÏ Elenka jednou pfii‰la,
Ïe ji vybraly do v˘tvarného krouÏku, ale chtûla
chodit taky tfieba do juda nebo do krouÏku ry-
bafiení. (smích) 
Jaké pohádky dûtem ãtete? 
Je to komplikovanûj‰í, protoÏe kaÏdé dítû je 
v jiném vûku (Alenka má 8, Elenka 6, Janíãek
4 a Maru‰ka 1 rok). MÛj muÏ ãte pohádky,
které vÏdy pfiizpÛsobí na‰í rodinû. TakÏe kdyÏ
je tam dûdeãek – je to dûdeãek Mireãek, kdyÏ
babiãka – babiãka Daniãka, nebo Maru‰ka 
a holãiãky Alenka a Elenka. V‰echny pohádky
jsou o na‰í rodinû. Nebo jednou dokonce vy-
právûl pohádku o stavbû plotu (je stavafi).
(smích)
Jak se tû‰íte na leto‰ní Vánoce a jak je budete
slavit? 
Na Vánoce se moc tû‰ím, i pro dûti jsou velmi
dÛleÏité. Kapr musí plavat ve vanû! A urãitû
bude slovenská kapustnica (zelÀaãka, pozn.
red.). Stromeãek vÏdy strojíme spolu. ProtoÏe
máme velkou rodinu, JeÏí‰ek u nás nadûluje
dáreãky uÏ 24. prosince ráno. Má to své v˘-
hody, protoÏe si to mÛÏe JeÏí‰ek pûknû pfiipra-
vit a dûti uÏ ráno v pyÏamkách sondují, jestli
tam dáreãky opravdu nechal, a s nad‰ením
zjistí, Ïe ano! Na ·tûdr˘ veãer se celá rodina
sejde u manÏelovy sestry Ivy v Hru‰ovanech 
u Brna a 25. prosince jedeme do Bratislavy,
kde mají dûti prarodiãe. 
Líbí se vám nazírat na svût dûtsk˘ma oãima
a mûl by si ãlovûk tento nevinn˘ a ãist˘ po-
hled udrÏet i v dospûlosti? 
Jasnû! Nedat se! Mít nadûji a fantazii! Dûti
jsou to nejkrásnûj‰í. Neznám vût‰í vzrÛ‰o,
pokud chce ãlovûk poznat lásku v prapodstatû,
mûl by dûti mít. Pro nás Ïeny je to je‰tû inten-
zivnûj‰í díky tomu, Ïe to dítû máte prostû v bfii-
chu a Ïe ho porodíte. Teì se omlouvám v‰em
muÏÛm, ale toto bohuÏel nemÛÏou pocítit.
Proto jsem ráda, Ïe mám tolik dûvãat, Ïe toto
budou moci zaÏít. Byla jsem moc ráda, Ïe jsem
rodila já, a ne manÏel. ProtoÏe kdyÏ vidíte, Ïe
va‰e milované bytosti jsou vlastnû v ohroÏení
Ïivota a vy jim nemÛÏete pomoct, to je podle
mû mnohem hor‰í, neÏ kdyÏ se vás to pfiímo
t˘ká! Nejrad‰i bych je v‰echny mûla pofiád 
v bfiichu! KdyÏ je totiÏ dítû ve vás, je daleko
bezpeãnûj‰í a máte nad ním pfiehled, kdeÏto

teì jsem z toho na nervy. Nic s vámi tak neza-
mává a nic vám nedá takov˘ nadhled jako
dítû! 
Díky za krásná slova!

Text: Bea KfiíÏová,
Foto: jef Kratochvil   

OBLÍBENÉ 
Oblíbená kníÏka 
Pro mû je bezkonkurenãní Zdroj od Ayn
Randové. 
Oblíbená barva 
Mám ráda pestré, lentilkové barvy. âerve-
nou, Ïlutou, bílou, tyrkysovou… 
Oblíben˘ strom
KaÏd˘. Stromy – to je taková krása! 
Oblíbená kvûtina
Mám ráda v‰echny Ïivé kvûtiny, ne ty
umûlé. Miluji ‰efiík a sluneãnice, teì chry-
zantémy – nejlépe v tmavû hnûdé, fialové,
bílé, protoÏe jsou poslední kvetoucí. Nemu-
sím kvûtiny ze skleníku. Miluji také rÛÏe 
z babiããiny zahrady, které si rostou, jak
chtûjí, miluji i ty rovné, ale v tûch není aÏ ta-
kov˘ Ïivot. Taky jarní narcisy, tulipány, fré-
zie, kosatce nebo konvalinky! Klidnû bych
mohla b˘t kvûtináfika! Kvûtináfiství mû na-
bíjí – vÛnû Ïivota mi dodává sílu. Role kvû-
tináfiky Ludmily v âetnick˘ch humoreskách
si mû na‰la doslova za odmûnu.
Oblíben˘ turistick˘ cíl 
„My home is where I am.“ Já totiÏ v Ïivotû
netíhnu k niãemu. I kdyÏ jsem byla na rÛz-
n˘ch místech a v nejkrásnûj‰ích koutech
svûta, uvûdomila jsem si, Ïe krásu nesu 
s sebou, mám ji v sobû. Nemusím za ní do-
putovat. NetouÏím po tom, Ïe nûkam dojdu,
nûkdo mi nûco dá… KaÏd˘ má v‰echno. Jen
ty vnitfiní komnaty se musí otevírat, aÏ se
postupnû spojí, aÏ je tam celek, kde je
v‰echno, a pak uÏ jen staãí s láskou a radostí
Ïít.
Oblíbená hudba 
Momentálnû mám ticho. ProtoÏe mám
kolem sebe hodnû hluku (dûti) a to ticho je
hroznû krásné. Jinak mám moc ráda váÏnou
i nûkterou moderní hudbu. MÛj sen je mít
pfiedplatné do Filharmonie, nebo abychom
chodili s manÏelem tanãit, tfieba tango!
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Disney’s and Cameron Mackintosh’s

Superkalifradžilistikexpijalidózní 
muzikál o kouzelné chůvě

11. – 21. prosince 2013

Posledních 15 představení! 

Pouze v prosinci 2013

na Hudební scéně MdB
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„Ahoj, ahoj, uvidíme se,“ louãil se Milan
Kundera s Mûstsk˘m divadlem v PafiíÏi

Mûstské divadlo uÏ své pfiíznivce pfiekvapilo
mnohokrát. Muzikály, dramatizacemi slav-
n˘ch autorÛ, inscenacemi s v˘razn˘m rukopi-
sem zku‰en˘ch dramaturgÛ, reÏisérÛ i hercÛ.

Úspûchy na vystoupeních za hranicemi také
nejsou velkou vzácností. KdyÏ se v‰ak chys-
tala poslední v˘prava do Francie, bylo to
pfiece jen nûco úplnû jiného. PafiíÏ byla mûs-
tem, kam je‰tû nikdy „Mûstské“ nevyjelo. 
A uspût u vyprodaného publika ve mûstû nad
Seinou, ve mûstû, které nikdy nespí a jehoÏ
slavné scény uÏ patfií k legendám divadelnic-
tví a kabaretÛ, to je pfiece jen nûco jiného. 
A kdyÏ se k tomu zaãalo je‰tû uvaÏovat, Ïe by
snad na pfiedstavení Milana Kundery Jakub
a jeho pánmohl pfiijít samotn˘ autor, nejslav-
nûj‰í Ïijící spisovatel ãeského pÛvodu, dostala
divadelní mise za hranice úplnû jinou di-
menzi. 

v oslnění Paříží

mirek homola

10

Andrea Bfiezinová, Jaroslav Matûjka, 
Lucie Zedníãková a Jakub Zedníãek

v pafiíÏském metru
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„Kdepak, na takové velké mûsto já moc ne-
jsem. Tûch lidí je aÏ trochu moc,“ povzdechl si
v pfiedveãer pfiedstavení Honza Mazák v pod-
zemí nepfiíli‰ ãistého a bez ustání spûchajícího
pafiíÏského metra. A nebyl sám, koho tepot
metropole ohromil. KaÏd˘, kdo zde byl poprvé,
mûl zfiejmû stejné pocity. Ty v‰ak jako kouzlem
ustoupily po vstupu do nádherné vily, která je
domovem ãeského velvyslanectví. DÛm zakou-
pen˘ uÏ v prvních letech novû vznikajícího âes-
koslovenského státu je nejen nádhernou stav-
bou s bohatou renesanãní v˘zdobou. Je také 
v úÏasné lokalitû prakticky pfiímo pod nejzná-
mûj‰ím symbolem PafiíÏe – Eiffelovou vûÏí, na
kterou sk˘tala terasa ambasády pohled umoc-
nûn˘ noãním osvûtlením. Ani zde na jistû infor-
movaném velvyslanectví, jehoÏ pracovníci se 
o soubor celého divadla v˘bornû postarali, v‰ak
nedokázal nikdo s urãitostí fiíct, zda mistr Kun-
dera na pfiedstavení, nebo alespoÀ na náv‰tûvu
pfied ním pfiijde. „U nûj se to nikdy nedá odha-
dovat. Spoleãnost nevyhledává, o popularitu
nestojí. Je doma se sv˘mi romány, které stále
vydává, a vlastnû ani o nic jiného nemá pfiíli‰
velk˘ zájem,“ odpovídali na dotazy, nebo jen
krãili rameny lidé, ktefií to ke spisovateli, jehoÏ
ãte cel˘ svût, mají blízko. 

Generální zkou‰ka, pfii níÏ si museli herci zaÏít
a odzkou‰et jin˘, ne pfiíli‰ velk˘ prostor, neÏ na
kter˘ jsou doma v Brnû zvyklí, v Le Théâtre de
l’Alliance Française na Boulevard Raspail, za-
ãínala ve ãtvrtek ve ãtyfii hodiny odpoledne.
Technici naposledy od zkou‰eli elektronické
zafiízení na ãtení francouzsk˘ch titulkÛ 
a v‰ichni, co k divadlu patfií, zaujali svá místa 
a taky v jin˘ch prostorách budovy se v‰e pfii-
pravovalo na veãerní pfiedstavení, kdyÏ do bu-
dovy vstoupil nenápadn˘ pár. Nakrátko
stfiiÏená ‰ik dáma s muÏem v tmavém plá‰ti.
Vûra a Milan Kunderovi pfii‰li tak, jak je pro-
vází i jejich povûst. Bez halasu, skromnû.
Krátce se pozdravili s herci, pan Milan pode-
psal rub divadelního plakátu pfiedstavení, 
k autogramu pfiidal i svoji typickou kresbiãku
a generálka, ze které se v tu chvíli stalo regu-
lérní pfiedpre mié rové pfiedstavení, mohla zaãít. 
Na scénu vstoupili s obvyklou vervou Jakub
a jeho Pán. Dûj pfiíbûhu plného lidsk˘ch sla-
bostí i citu se rozbûhl naplno. Kunderovi se-
dûli v ‰esté fiadû a jejich pozornost inscenaci
byla nelíãená. To mohli sledovat i ostatní,
ktefií mûli v tu chvíli to v˘sostné právo tvofiit
spolu s Kunderov˘mi obecenstvo. ReÏisér
Standa Mo‰a, dramaturg Jifií Závi‰, tvÛrkynû
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kost˘mÛ Andrea Kuãerová a diva-
delní fotograf Jef Kratochvil, kte-
rého moÏná ponûkud svrbûly prsty,
ale své nádobíãko tentokrát nechal
disciplinovanû odpoãívat. Tak si to
Kunderovi pfiáli a tak to bylo.
Dvû hodiny zábavy i moudr˘ch dia -
logÛ, které tolik leÏely v Ïaludku b˘-
valému reÏimu. A kdyÏ pak Pán 
v slavné závûreãné scénû vede svého
sluhu Jakuba „vpfied“, Kunderovi
zaãali tleskat.
„Tak to se nám je‰tû v Ïivotû nestalo,
aby se hrálo jen pro nás. Viì? Bylo to
skvûlé,“ ne‰etfiila chválou Vûra Kun-
derová. A jak hodnotil v˘kon autor?  
„PÛvodnû jsem si pfiipravil nûkolik obecn˘ch
pfiipomínek, které by se mohly tfieba hodit, ale
bûhem pfiedstavení jsem je v‰echny zapomnûl.
Bylo to opravdu moc krásné. Herecké nasa-
zení, spád pfiedstavení, i jeho jistá komornost.
To v‰e se mi moc líbilo. Vyfiiìte prosím v‰em
velké podûkování,“ uvedl Kundera poté, co
podepsal s vûnováním divadlu plakát, a pak se
jiÏ bez dal‰ího otálení odebral domÛ. Nicménû
je‰tû pfied tím, neÏ ãtyfiiaosmdesátilet˘ velikán
literatury ode‰el, vyjádfiil pfiání, Ïe by se rád
na nûjaké dal‰í pfiedstavení, kdyÏ mu to zdraví
a okolnosti dovolí, pfiijel je‰tû do rodného
Brna podívat. Jeho pozdrav a louãení s herci
a vlas tnû cel˘m osazenstvem divadla, které se
na pfiedvedení inscenace podíleli, bylo toho
jasn˘m dÛkazem.
„Ahoj, ahoj, uvidíme se,“ louãil se Milan Kun-
dera.

O tom, Ïe jeho podûkování nebyla jen pouhá
zdvofiilostní formalita, svûdãila skuteãnost, Ïe
je‰tû pfied veãerním pfiedstavením, na které
bylo beznadûjnû vyprodáno a které si napfií-
klad nenechala ujít ani Magda Vá‰áryová,
hercÛm poslal karton ‰ampaÀského. 
Publiku, které tvofiili z velké ãásti mladí Fran-
couzi, byly nápomocny titulky, na závûr
aplaudovalo nejen Jakubovi a jeho Pánovi ãi
skvûlé Lucii Zedníãkové v hlavní Ïenské roli
Hostinské nebo bezchybnû zrádcovskému
Martinu Havelkovi coby Rytífii Saint-Ouen,
ale pfiedev‰ím autorovi, kter˘ jiÏ veãer sice
nepfii‰el, ov‰em kvuli tomu, aby vidûl na
vlastní oãi svou hru odpoledne, dokonce zru-
‰il cestu do Itálie, kde mu v tûchto dnech vy-
chází nová kniha.
„Na zaãátku v‰eho stojí primátor mûsta Brna
Roman Onderka, kter˘ osobnû pfied dvûma
lety v PafiíÏi Cenu mûsta Brna za literaturu

panu Milanu Kunderovi dovezl. Na
toto setkání tehdy nesl primátor
vzkaz a prosbu, zdali by pan Kun-
dera pfiece jen nedovolil, abych mohl
nûkter˘ z jeho románÛ zdramatizo-
vat, protoÏe o tom dlouho pfiem˘‰-
lím. A protoÏe jsme se neznali, byl
Milan Kundera jako obvykle ne-
oblomn˘. Ov‰em aby alespoÀ vyjád-
fiil dobrou vÛli a pfiátelsk˘ vztah,
poslal mi s osobním vûnováním
knihu Jakub a jeho Pán, kterou mi
Roman Onderka v roce 2011 vûno-
val k VánocÛm. Do té doby jsem
v‰ak kolem tohoto titulu, kter˘ se

Marie Chatardová, 
Zdenûk Helbich 

a  Ladislav Koláfi

Alice Zafirelisová, Jana Musilová, 
Lucie Zedníãková, Viktror Skála 
a Petra Kaãírková
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jako jedin˘ u nás mÛÏe hrát, byÈ s tím také
musí autor souhlasit, obcházel, protoÏe poté,
co hru hráli pánové Barto‰ka a Hefimánek,
jsem inscenaci povaÏoval za tak trochu nedot-
knutelnou záleÏitost. Ov‰em na druhé stranû
to byl tak siln˘ popud, Ïe jsem se nakonec
rozhodl udûlat ji po svém, tak jak inscenaci
vidím já, a s velkou láskou jsem ji nastudoval.
Milan Kundera divákÛm pfies telefonick˘
most pfii premiéfie v fiíjnu 2012 vzká-
zal, aby se jim jeho Jakub a jeho pán
líbil. UÏ tenkrát poslal hercÛm
bednu ‰ampaÀského a jeho man-
Ïelka Vûra poslala dûvãatÛm na je-
vi‰tû kytice rÛÏí. Bylo to nesmírnû
milé a sympatické. Milan Kundera
mûl své „zvûdy“ v obecenstvu, já
vím minimálnû o tfiech, ktefií mu
hned po premiéfie nad‰enû refero-
vali. Napsal nám tehdy sice podûko-
vání, ale my jsme hodnû stáli o to,
aby inscenaci vidûl na vlastní oãi. 
A tak vznikl ve spolupráci s âesk˘m
centrem v PafiíÏi i s Velvyslanectvím

âR nápad, Ïe letos na podzim PafiíÏ nav‰tí-
víme a inscenaci tady pfiedstavíme. Samo-
zfiejmû Ïe jsme nevûdûli, jestli pfiedstavení
pan Kundera nav‰tíví, ãi nikoli. A nakonec
tedy byl natolik zvûdav˘ a zároveÀ vstfiícn˘,
Ïe pfii‰el na na‰i generálku, inscenaci oznaãil
opakovanû za krásnou a neustále zdÛ raz -
Àoval, Ïe z ní má nádhern˘ záÏitek,“ uvedl
 Stanislav Mo‰a.  
Podle námûstka ZdeÀka Helbicha se pfied-
stavení mohlo uskuteãnit i díky dobré spo-
lupráci nejen s mûstem Brnem, ale pfie-
dev‰ím s ambasádou a âesk˘m centrem 
v PafiíÏi. „Publikum tvofiili znalci Kunderova
díla zde v PafiíÏi a také studenti zdej‰ích
‰kol, které mají druÏbu se ‰kolami v âR.
Zájem o pfiedstavení byl vskutku mimo-
fiádn˘. Divadlo s kapacitou ãtyfii sta míst
bylo zcela vyprodáno vãetnû pfiístavkÛ a ani
nebylo moÏné uspokojit v‰echny zájemce,“
uvedl Zdenûk Helbich. Oproti brnûnské
scénû byl ponûkud problém s místem na je-
vi‰ti a také elektronické titulky po stranách
nevelkého jevi‰tû se mohly FrancouzÛm 
v inscenaci, která je zaloÏená na precizním
dialogu, sledovat pfiece jen obtíÏnûji. Nic-
ménû podle reakcí bûhem pfiedstavení bylo
zfiejmé, Ïe tato obava byla nakonec zby-
teãná. 
Zorganizovat za úãasti slavného autora ta-
kovou akci, která byla zároveÀ premié -
rov˘m vystoupením Mûstského divadla 
v PafiíÏi, v‰ak nebylo úplnû bûÏnou záleÏi-
tostí. To potvrdil i zástupce fieditele âeského
centra Jean-Gaspard Páleníãek.
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„Hostování ãeského divadla tady v PafiíÏi
bylo pfiíkladem vzájemné spolupráce mnoha
lidí, ov‰em to, Ïe se na pfiedstavení, tedy 
generálku, pfii‰el podívat sám pan Kundera,

bylo naprosto v˘jimeãnou záleÏitostí. Chce -
me tuto událost, stejnû jako úspûch pfiedsta-
vení je‰tû následnû prezentovat, ov‰em jak to
bude v souvislosti s Milanem Kunderou, to
musíme teprve prostfiednictvím jeho pfiátel
zjistit,“ podtrhl jedineãnost pan Páleníãek.

A jak se hrálo za pfiítomnosti slavného
autora hlavním protagonistÛm? 
Jan Mazák (Jakub)
Pfiiznám se, Ïe jsem ani moc nemyslel na to,
Ïe v hledi‰ti Milan Kundera sedí. SnaÏím se
hrát vÏdycky stejnû. Spí‰ mû mrzelo, Ïe jsme
museli bojovat s nov˘m prostorem. Proto
mûla zkou‰ka svoje mouchy, nebyl to alespoÀ
zpoãátku podle mne úplnû plnohodnotn˘
v˘kon, ale o to víc mû tû‰í, Ïe byl pan Kun-
dera spokojen˘. Snad z na‰eho nasazení po-

znal, zvlá‰tû potom, co jsme se s nûkter˘mi
úskalími poprali a uklidnili se, Ïe to hrajeme
naplno a Ïe na‰e vystoupení mûlo zvlá‰tû ke
konci v˘povûdní hodnotu daleko vût‰í. Mám
osobní záÏitky s jeho kníÏkami, uvûdomuji si,
kde jsem je ãetl, a i proto mû tû‰í ten pro mne
nezapomenuteln˘ pocit, Ïe jsem mohl hrát
pro jednoho z nejvût‰ích Ïijících âechÛ.

Viktor Skála (Pán)
Trochu jsem zpoãátku trému mûl. Uvûdomo-
val jsem si, Ïe hrajeme vlastnû pro dva diváky.
Pfiece jen jsem pfii pfiedstavení zvykl˘ na pu-
blikum, ale toho pocitu jsem se brzo zbavil.
Vût‰í problém jsme v‰ak mûli s prostorem,
kter˘ nám francouzské divadlo poskytovalo.
Ov‰em nakonec jsme se vyrovnali i s tím a vy-
padalo to, Ïe Kunderovi byli s v˘konem sku-
teãnû spokojeni. Já osobnû si myslím, Ïe
kdyby mûli moÏnost vidût i veãerní pfiedsta-
vení, které jsem si mimochodem velmi uÏil,
tak Ïe by byli je‰tû spokojenûj‰í. V kaÏdém
pfiípadû je to zvlá‰tní a vzácn˘ záÏitek, kte-
rého si jako herec hodnû povaÏuji. A to nejen
ten záÏitek z odpolední generálky, ale i z ve-
ãerního pfiedstavení pfied pln˘m sálem.

Lucie Zedníãková (Hostinská)
Hrát pfied panem Kunderou pro mne svazu-
jící nebylo. Hrála jsem to pfied ním jako pfied
kter˘mkoli jin˘m. Tedy naplno. Máme to
nazkou‰ené a snaÏila jsem se jako vÏdycky
hrát na maximum. ByÈ není zcela zvykem,
aby se generálka hrála jako pfiedstavení prak-
ticky pro dva lidi. Ale mám za to, Ïe o to to
bylo vtipnûj‰í. V na‰em divadle jsme zvyklí,
Ïe se tam dûlá spousta vûcí, které nejsou zcela
bûÏné, proto to divadlo tak dobfie funguje.
My, tedy hlavnû moji kolegové, ktefií jsou 
v angaÏmá mnohem déle neÏ já, jsou zvyklí
úplnû na v‰echno. A to je právû na tomto di-
vadle pÛvabné. A Ïe jsme dnes zaÏili takovou
událost mû zas tak moc nepfiekvapilo, pro-
toÏe to k na‰emu divadlu patfií.

Text: Miroslav Homola 
(autor je redaktorem Práva),

Foto: jef Kratochvil   

Andrea Bfiezinová,
Jan Mazák

a Viktor Skála
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skloreX-akvárium, spol. s r.o. 
koperníkova 19
615 00 Brno – židenice

www.sklorex-akvarium.cz

� sériová i zakázková výroba akvárií, 
terárií a akvarijních nábytkových 
kompletů.

� Široký sortiment výrobků značek
eheim, tetra, sera, atman a dalších.

� Přes 200 druhů akvarijních ryb
a desítky druhů akvarijních rostlin.
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Flashdance
taneční muzikál

mary Poppins
superkalifradžilistikexpijalidózní  muzikál

27. – 31. prosince 2013

11.  – 21. prosince 2013

hudební scéna

hudební scéna

D
ER
NI
ÉR
A

Papežka
původní historický muzikál

3. – 7. prosince 2013 hudební scéna
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Donna W. Cross, Dennis Martin: 
PaPežka
Podle světového bestselleru americké spisovatelky Donny W.
Cross Papežka, který vyšel ve více než třiceti jazycích a podle
kterého byly natočeny již dva celovečerní filmy, napsal mladý
německý muzikálový skladatel a textař Dennis Martin (autor
muzikálů Elizabeth a Bonifatius) muzikál vyprávějící téměř
neuvěřitelný příběh – legendu o ženě, která v polovině devá-
tého století usedla na papežský stolec. Mladinká Jana je dív-
kou, jež se zcela vymyká svému okolí i zažitým představám 
o ženách, jejich možnostech i poslání. Je výjimečně chytrá 
a talentovaná. Nejprve se jí, proti všem tehdejším zvyklostem,
dostává i jako dívce legálního vzdělání. Následně pak může
v převleku za svého nešťastně zabitého bratra pokračovat 
v učení. Samozřejmě že je díky tomu neustále na útěku, a tak
její cesta pokračuje až do Říma, kde se stává nejprve léčitelem
nebohých, až se nakonec stane lékařem samotného papeže 
a následně i jeho nejbližším rádcem. Když papež násilně
umírá, stává se Jana – Jan jeho následníkem. Milují ho přede-
vším prostí lidé – chudí a nemocní, kterým obětuje své
osobní štěstí. Přesto však i ona podléhá lásce a, jak o této le-
gendě vyprávějí dochované středověké obrazy, je nakonec
prozrazena v okamžiku, kdy porodí dítě. Ačkoli se katolická
církev ve středověku snažila všechny důkazy o tomto příběhu
zničit a snažila se onu historku prezentovat pouze jako stře-
dověkou fantazii, není dosud zřejmé, zda skutečně nešlo 
o historickou postavu. Navíc dodnes existuje formální zkou-
ška pohlaví nově nastupujícího papeže. Jedná se o nebývalý
příběh plný tajemství, vášní, touhy po vzdělání i obětování
se. Naše divadlo uvádí muzikál, který se stal v roce 2011 v Ně-
mecku Muzikálem roku, jako druhé na světě v české premi-
éře. Papežka obdržela v uplynulém roce mnohá ocenění: 
v anketě portálu i-divadlo.cz získala 1. místo v kategorii Nej-
oblíbenější inscenace, v divácké anketě Křídla obsadila 
2. místo; představitelka hlavní role Hana Holišová získala
Cenu Thálie, byla vyhlášena nejpopulárnější herečkou v an-
ketě Křídla i ve zmíněné anketě portálu i-divadlo.cz a od-
borná porota časopisu Instikt ji zvolila za nejvýznamnější
muzikálovou osobnost České republiky. Papežka je zkrátka
událostí na české muzikálové scéně.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Hana Holišová nebo Svetlana Janotová, Ladislav Kolář,
Petr Gazdík nebo Robert Jícha, Aleš Slanina, Igor Ondříček,
Ivana Vaňková, Stanislav Slovák, Jakub Przebinda, Rastislav
Gajdoš, Lenka Janíková, Milan Němec nebo Lukáš Vlček 
a další.

Julian Fellowes, George Stiles, Anthony Drewe:
MARY POPPINS
Městské divadlo Brno přichází ve spolupráci s Cameron Mac-
kintosh Ltd. a produkcí Walt Disney s rodinným muzikálem
Mary Poppins, českým divákům známým v prvé řadě díky di-
vadelnímu remaku proslulého filmu z roku 1964, ověnčeného
pěti Oscary. Ten vznikl na motivy dětských knížek známé an-
glické autorky P. L. Traversové.                                              
Náš příběh se odehrává v Londýně konce 19. století a jeho hr-
dinkou je originální vychovatelka Mary Poppinsová, která se

zjeví na přání malých dětí Banksových, jimž rodiče nevěnují
příliš pozornosti. Tato dokonalá vychovatelka disponující
kouzelnými dovednostmi prozáří jejich dětský svět hravostí,
svobodou a fantazií a zcela převrátí přísný řád Banksovic
domu natolik, že nakonec dokáže proměnit i samotné rodiče.
Protože jak říká sama Mary: „Stačí jen chtít a rázem vše je
možné!“ 
Největší muzikálový producent všech dob, sir Cameron Mac-
kintosh, čekal na možnost převedení filmové verze do diva-
delní podoby celých 40 let. Zcela jedinečnou divadelní show
doplnil novými písněmi a vytvořil na jeho základě mimo-
řádně výpravnou podívanou, která sklízí úspěchy v Londýně
i na Broadwayi.       
Městské divadlo Brno se díky svému světovému renomé stalo
teprve 6. divadlem světa, kterému byla pro uvádění tohoto
úžasného muzikálu exkluzivně povolena licence.                                                                            
Režie inscenace se chopil Petr Gazdík, držitel Ceny Thálie za
rok 2009. Choreografie se ujala Lucie Holánková, scénografie
je dílem Petra Hlouška. Těšit se lze na strhující hudební show
plnou magie, náročná taneční a stepařská čísla a samozřejmě
na úžasné představitelky titulní role: Alenu Antalovou 
a Radku Coufalovou.                                
Dále hrají: Dušan Vitázek nebo Denny Ratajský, Martin Ha-
velka nebo Milan Němec, Jana Musilová nebo Markéta Sed -
láčková, Zdena Herfortová nebo Monika Světnicová, Tomáš
Sagher nebo Lukáš Vlček, Ladislav Kolář nebo Karel Mišurec
a další. 

Tom Hedley, Robert Cary, Robbie Roth:
FLASHDANCE
Slavný americký hudební film z roku 1983 Flashdance režiséra
Adriana Lynea se stal ve své době opravdovým diváckým
hitem, vydělal více než sto miliónů dolarů a během prvních
dvou týdnů se prodalo více než 700 000 desek se sound-
trackem, který vyhrál mimo jiné i Cenu Grammy. Uplynulo
třicet let od vzniku tohoto fenoménu, jenž ovlivnil minimálně
jednu gene raci diváků. Příběh osmnáctileté dívky Alex
Owensové, která přes den pracuje jako svářečka a v noci se
věnuje tomu, co ji opravdu naplňuje, tedy tanci, a touží se do-
stat na taneční konzervatoř, uchvátil celý svět a písně z něj
(např. What A Feeling či Maniac) se nenahraditelně zapsaly do
dějin po pulární hudby.
Není divu, že se v roce 2008 rozhodl anglický divadelní pro-
ducent David Ian tento romantický příběh s atmosférou
oblíbených 80. let přenést na jeviště. Tom Hedley a Robert
Cary napsali příběh lásky, touhy a splněných snů podle fil-
mového scénáře, se známými melodiemi (v muzikálu se ob-
jevilo pět původních a šestnáct nových písní) a vznikla show,
která nejdříve vyrazila na turné po Spojeném království 
a poté se několik měsíců hrála na West Endu v Shaftesbury
Theatre. V současnosti probíhá její americké turné 
a připravuje se uvedení na Broadwayi. Je pýchou našeho di-
vadla, že může tento dechberoucí a energií nabitý titul plný
úžasných choreografií nabídnout i českému diváku 
v evropské premiéře v překladu Jiřího Joska. 
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková, Ondřej
Studénka nebo Dušan Vitázek, Hana Holišová nebo Viktória
Matušovová, Zdena Herfortová nebo Ivana Plíhalová, Zdeněk
Junák nebo Milan Němec, Igor Ondříček, Lukáš Janota nebo
Aleš Slanina a další.

hrajeme
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Program Prosinec

činoherní scéna hudební scéna

1.12. Podivný případ se psemne 19.00

2.12. Podivný případ se psempo 18.00 SP 

4.12. jezinky a bezinkyst 18.00 PPP

5.12. dokonalá svatbačt 15.00 zadáno 

7.12. jezinky a bezinkyso 19.00

13.12. dvojitá rezervacepá 14.00

13.12. dvojitá rezervacepá 19.00 a5 

14.12. dvojitá rezervaceso 19.00 P 

15.12. dvojitá rezervacene 19.00 D

16.12. Podivný případ se psempo 19.00 aB1

17.12. Podivný případ se psemút 19.00 C2  

19.12. všemocný pan krottčt 19.00 C4 

20.12. všemocný pan krottpá 19.00 aB5 

21.12. dvojitá rezervaceso 19.00 a6  

22.12. křídla 2012/2013ne 18.00

27.12. zkrocení zlé ženypá 19.00

28.12. jezinky a bezinkyso 18.00

29.12. jezinky a bezinkyne 18.00

30.12. dvojitá rezervacepo 19.00

31.12. dvojitá rezervaceút 18.00 Slavnostní 
silvestrovská premiéra

3.12. Papežkaút 19.00

1.12. jekyll a hydene 14.00

4.12. Papežkast 19.00

5.12. Papežkačt 18.00

6.12. Papežkapá 18.00

7.12. Papežkaso 14.00

7.12. Papežkaso 19.00

8.12. advent a andělé 2013ne 18.00

11.12. mary Poppinsst 19.00

12.12. mary Poppinsčt 18.00

13.12. mary Poppinspá 18.00

14.12. mary Poppinsso 14.00

14.12. mary Poppinsso 18.00

15.12. mary Poppinsne 14.00

15.12. mary Poppinsne 18.00

16.12. mary Poppinspo 18.00

17.12. mary Poppinsút 18.00

18.12. mary Poppinsst 18.00

19.12. mary Poppinsčt 18.00

20.12. mary Poppinspá 19.00

21.12. mary Poppinsso 14.00

21.12. mary Poppinsso 18.00

22.12. vánoční koncert javoryne   15. 00 a 18.00

23.12. vánoční koncert javorypo 18.00

27.12. Flashdancepá 18.00

28.12. Flashdanceso 14.00

28.12. Flashdanceso 19.00

29.12. Flashdancene 14.00

29.12. Flashdancene 19.00

30.12. Flashdancepo 18.00

31.12. Flashdanceút 14.00

31.12. Flashdanceút 18.00 Silvestrovské představení

V‰emocn˘ pan Krott
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Program leden

činoherní scéna hudební scéna

Premiéra veřejná generálka BiSkuPSký Dvůr Derniéra

2.1. Podivný případ se psemčt 19.00 aB4 

3.1. Podivný případ se psempá 19.00 a5 

4.1. Podivný případ se psemso 19.00 a6

5.1. Podivný případ se psemne 19.00 e7

6.1. Podivný případ se psempo 19.00 a1  

7.1. Podivný případ se psemút 19.00 aB2 

8.1. dvojitá rezervacest 19.00 aB3

9.1. dvojitá rezervacečt 19.00 a4

10.1. dvojitá rezervacepá 19.00 e5

11.1. dvojitá rezervaceso 19.00 aB6

12.1. Škola základ životane 18.00

13.1. Škola základ životapo 18.00

14.1. všemocný pan krottút 19.00 e2

15.1. všemocný pan krottst 19.00 SP

16.1. Podivný případ se psemčt 19.00 C4 

17.1. Podivný případ se psempá 19.00 C5

19.1. dokonalá svatbane 18.00

20.1. dokonalá svatbapo 19.00

21.1. jakub a jeho pánút 18.00 PP1

22.1. jakub a jeho pánst 18.00 P18

23.1. zkrocení zlé ženyčt 19.00

24.1. donaha!pá 19.00

25.1. donaha!so 18.00

26.1. donaha!ne 14.00

26.1. donaha!ne 19.00

27.1. donaha!po 18.00

30.1. dvojitá rezervacečt 18.00

31.1. dvojitá rezervacepá 19.00

17.1. mladý Frankensteinpá 11.00

5.1. tříkrálový koncertne 18.00 zadáno 

17.1. mladý Frankensteinpá 17.00 zadáno 

18.1. mladý Frankensteinso 19.00 P 

19.1. mladý Frankensteinne 19.00 D/e7

20.1. mladý Frankensteinpo 19.00 a1/aB1 

21.1. mladý Frankensteinút 19.00 a2/aB2

22.1. mladý Frankensteinst 19.00 a3/aB3

23.1. mladý Frankensteinčt 19.00 a4/aB4 

24.1. mladý Frankensteinpá 19.00 a5/aB5 

25.1. mladý Frankensteinso 14.00

25.1. mladý Frankensteinso 19.00 a6/aB6 

26.1. mladý Frankensteinne 18.00

27.1. mladý Frankensteinpo 19.00

28.1. mladý Frankensteinút 19.00 C2/e2

29.1. mladý Frankensteinst 18.00 SP 

30.1. mladý Frankensteinčt 19.00 C4 

31.1. mladý Frankensteinpá 19.00 C5/e5

hoStování

Zkrocení zlé Ïeny
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Martin Walser:
vŠemoCný Pan krott (rekviem za nesmrtelného)
Martin Walser (1927), autor dvou tuctů románů a řady di-
vadelních a rozhlasových her, patří mezi nejvýznamnější
představitele německé poválečné literatury. Velkou pozor-
nost vyvolává netoliko spisovatelskou aktivitou, nýbrž 
i jako pravidelný účastník veřejných a politických debat,
který se nevyhýbá kontroverzním a choulostivým téma-
tům. Podle ankety politického měsíčníku Cicero z roku
2007 je druhým nejvlivnějším německým intelektuálem –
hned po papeži Benediktu XVI.
Mimořádně vydařená černá komedie o „všemocném“ panu
Krottovi, jenž už se může srovnávat pouze s Bohem, je sa-
tirickým podobenstvím o kapitalismu, který ne a ne zemřít.
Starý finanční magnát Krott tráví sklonek svého života na
terase luxusního vysokohorského hotelu společně se svou
ženou Elfičkou a její sestrou a sokyní Mafaldou. Pečují 
o ně číšník Ludvík, jeho žena Róza a jejich syn Jenda. Krot-
tovým životním krédem vždy bylo, že se všechno musí vy-
platit. A protože ví, že on už se světu nevyplácí, čeká na
někoho, kdo by s ním konečně zúčtoval. Jeho odpůrci však
k němu mají pořád příliš velký respekt. A tak se v apart-
mánu této živé mrtvoly pouze hromadí rakve s ostatky ji-
ných... Hra měla premiéru v roce 1964 ve Freie Volksbühne
v Berlíně. U nás se dosud nehrála. Inscenaci Všemocný pan
Krott v překladu Jiřího Stacha a v režii Hany Burešové tedy
uvádíme na jevišti MdB v české premiéře.
Režie: Hana Burešová
Hrají: Jan Mazák, Michal Isteník, Irena Konvalinová, Lucie
Zedníčková, Radka Coufalová, Vojtěch Blahuta, Viktor
Skála a Rastislav Gajdoš. 

Robin Hawdon: 
DOkONALá SvAtBA
Svatební obřad a chvíle před ním jsou obvykle situací, kdy
se lámou životní osudy. Tak je to i v jedné z nejlépe na -
psaných komedií současnosti. Bill s Ráchel jsou šťastní.
Bill s Ráchel se budou brát. Oba se na svatbu velice těší.
I Tom, Billův svědek, se těší. I Ráchelini rodiče se těší.
A krásné svatební apartmá je pronajato... Jenže ráno před
svatbou se Bill probudí v posteli po noci, kterou si nepa-
matuje, s dívkou, kterou si nepamatuje, a navíc si ani nepa-
matuje, co se mezi nimi dělo – a dívka říká, že leccos.
Nezbývá než ji okamžitě ukrýt do koupelny a za vydatné
pomoci svědka Toma a nebohé, do věci omylem zapletené
pokojské Julie se pokusit vše utajit před nevěstou a její
matkou, zatímco na radost pijící otec začíná působit
hotelové obsluze mírné komplikace. Všechno se navíc de-
finitivně zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to dívka
s Billem strávila noc. Vše v této komedii záměn, lží a ne-
dorozumění spěje k nevy hnutelné katastrofě, která se
nakonec ukáže paradoxně být tím nejšťastnějším řešením.
Skvostná klasická situační komedie zkušeného britského
dramatika Robina Hawdona obletěla od své premiéry
v roce 1994 jeviště celé Evropy... 
Režie: Stano Slovák
Hrají: Lenka Janíková nebo Svetlana Janotová, Milan
Němec, Petr Štěpán, Hana Holišová, Lucie Zedníčková,
Irena Konvalinová, Zdeněk Bureš.

Milan Kundera:
JAkUB A JEHO PáN
Světoznámý český prozaik napsal v roce 1971 brilantní melan-
cholickou komedii, popisující roztodivné příhody šlechtického
Pána a jeho plebejsky moudrého sluhy Jakuba. Text s podtitu-
lem „pocta Denisi Diderotovi“ však není pouhou dramatizací
Diderotova románu Jakub Fatalista – je labužnicky rozkošnic-
kou variací jeho hlavních témat, hravým domýšlením Didero-
tových paradoxů očima ironického skeptika 20. století. Milan
Kundera touto hrou vzdává hold jedné z největších rozkoší,
jakou zná – rozkoši z vyprávění: radostně se kochá věčně se
opakující lidskou pošetilostí i skepticky přemítá nad tím, „co
je psáno tam nahoře“ a zdali jsme jako divadelní postavy na-
psáni dobře, či nikoli. Zároveň však Kundera svou vytříbenou
komedií skládá – v nejistém světě, kde víme jen to, že jdeme
vpřed, protože „vpřed – to je všude“ – v  postavách Jakuba 
a Pána neokázalou poctu mužskému přátelství. 
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Andrea Březinová, Lucie Zed-
níčková, Martin Havelka, Patrik Bořecký, Jakub Zedníček,
Mária Lalková nebo Eva Ventrubová, Jaroslav Matějka, Jana
Musilová, Ladislav Kolář a Vojtěch Blahuta. 

Mel Brooks, Thomas Meehan:
MLADý FRANkENStEIN
V metropolích světového muzikálu si toto nové dílo již vydobylo
mimořádnou pozornost, i když se jeho premiéra odehrála ve
Spojených státech teprve v roce 2007. Děj tohoto muzikálu vy-
chází ze stejnojmenného filmu z poloviny 70. let, který je parodií
na klasické hororové produkce. Postava doktora Frankensteina
je ovšem známá již z počátku 19. století, kdy se poprvé vědec
Viktor Frankenstein objevil v románu Mary Shelleyové, aby
stvořil umělého člověka, ohyzdné monstrum děsící své okolí.
Od té doby se toto téma objevilo nesčetněkrát jak v literatuře,
tak ve filmu i na divadle. Není tedy divu, že „děsuplný příběh“
oslovil i muzikálové autory, kteří mají na svém kontě i jiný kul-
tovní komediální titul… Mel Brooks a Thomas Meehan totiž
slavili úspěchy již s jinou jevištní adaptací slavné filmové před-
lohy. V roce 2001 měl premiéru jejich muzikál Producenti. Také
Mladý Frankenstein nabízí výbornou zábavu. Vždyť potomek sic
slavného, byť proklínaného vědce, mladý Frederick Franken-
stein je děkanem na slavné univerzitě a se svým nechvalně zná-
mým dědečkem nechce být jakkoli spojován. Je tedy opravdu
nemile překvapen, když se dozví, že po něm zdědil hrad v Tran-
sylvánii. Série hororově komických situací se začíná odehrávat
ve chvíli, kdy se Frederick musí kvůli nově nabytému majetku
do Transylvánie vydat. Setkává se tam s tajemným hrbáčem Igo-
rem, děsivou houslistkou Frau Blücherovou i se snaživým in-
spektorem Kempem… Děj se zaplétá zvlášť poté, co ožije 
i „děsivé monstrum“, avšak díky parodickému nadhledu autorů
vše končí smírem a smíchem. Muzikál byl nominován na tři
ceny Tony a získal i cenu pro nejlepší muzikál v anketě divadel-
ních kritiků. Naše divadlo jej uvede na Hudební scéně v české
premiéře v režii Petra Gazdíka.
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Milan Němec nebo Jakub Zedníček, Karel Škarka nebo
Miroslav Urbánek, Jiří Mach nebo Lukáš Vlček, Viktória Ma-
tušovová nebo Sára Milfajtová, Tereza Martinková nebo Petra
Jungmanová, Jana Musilová nebo Monika Světnicová a další.

20
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jakub a jeho pán
moudrá komedie

dokonalá svatba
třeskutá komedie

všemocný pan krott
rekviem za nesmrtelného

21. a  22. ledna 2014

19. a 20. ledna 2014

14. a 15. ledna 2014

činoherní scéna

činoherní scéna

činoherní scéna
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Miroslava Koláfiová patfií neoddûlitelnû k he-
reckému souboru Mûstského divadla Brno uÏ
od roku 1992. Letos zazáfiila v muzikálu
Flashdance, kter˘ se stal velmi úspû‰n˘m vy-
kroãením do sezóny, a vzápûtí dostala zajíma-
vou pfiíleÏitost v Podivném pfiípadu se psem,
netradiãní „detektivce“, v níÏ má hlavní roli
patnáctilet˘ autista.

V muzikálu Flashdance stfiídáte na jevi‰ti
jako peãovatelka Louisa dvû partnerky –
Zdenu Herfortovou a hostující Ivanu Plíha-
lovou, které alternují roli b˘valé uãitelky
tance. KaÏdá je jiná, mûní se i pro vás pfied-
stavení podle toho, která z nich hraje?
Ani v reálném Ïivotû nikdy nepotkáte dva
stejné lidi, natoÏpak na jevi‰ti… Beru tu al-

22

na skleničce

s mirkoU kolářovoU
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ternaci Zdena Herfortová – Ivana Plíhalová
pfiedev‰ím jako setkání se dvûma úÏasn˘mi
dámami. Se Zdenou se známe uÏ dlouho,
spoleãnû jsme spolu hrály nebo se i alterno-
valy, Ivanku jsem poznala aÏ pfii zkou‰ení
Flashdance. KaÏdá z nich je samozfiejmû jiná,
ale pokaÏdé mû obû baví a pracuje se mi
s nimi v˘bornû.  
Po Flashdance pfii‰la na podzim dal‰í velmi
zajímavá premiéra – Podivn˘ pfiípad se
psem. Jedná se o dramatizaci úspû‰ného ro-
mánu M. Haddona – ãetla jste ho dfiív, neÏ
jste zaãali zkou‰et?
Pfii kaÏdém zkou‰ení se ráda nechávám 
inspirovat pÛvodní pfiedlohou. V tomto pfií-
padû se mi ale román dostal do ruky docela
pozdû, takÏe jsem ho pfieãetla asi tak dva dny
pfied scénáfiem, kdy uÏ jsem navíc vûdûla, Ïe
budu tento titul zkou‰et. TakÏe kníÏku jsem
pfiece jen ãetla s urãit˘mi scénick˘mi pfied-
stavami.
Máte vy sama nûjakou zku‰enost s dûtmi
nebo s lidmi s autismem?
Myslím, a lidé kolem mû to potvrzují, Ïe jsem
docela empatická a soucitná. âasto se stane,
Ïe bych se nejradûji starala o v‰echny, ktefií
mají nûjak˘ problém, skonãili na ulici nebo se

dostali do tûÏké Ïivotní situace, a mnohdy to
i dûlám. S lidmi s autismem jsem se v‰ak se-
tkala aÏ pfii zkou‰ení, kdy jsme pro lep‰í po-
chopení jejich problémÛ nav‰tívili zafiízení
sdruÏení Apla, které jim pomáhá. Mûli jsme
moÏnost popovídat si i s jednou mladou sleã-
nou s autismem. Urãitû to bylo setkání, na
které nikdy nezapomenu.
Jinak obecnû platí, Ïe dûti mám moc ráda.
Vychovali jsme syna Jakuba a dceru Janiku 
a urãitû se s námi nenudili. Teì vym˘‰líme
rÛzná alotria pro vnuka Kubíka, mimo jiné
spoleãnû pfiipravujeme divadelní minipfied-
stavení. 
Mnohé hereãky si stûÏují, Ïe s vûkem ub˘vá
rolí... Máte také ten pocit?
Lhala bych, kdybych fiekla, Ïe ne. Cítím to
ale jako pfiirozen˘ v˘voj Ïivota herce, pfies-
nûji fieãeno hereãky. Na druhou stranu,
zrovna v minulé i souãasné sezónû mám
jednu krásnou roli za druhou, aÈ uÏ to byla
inscenace Mefisto, Flashdance ãi Podivn˘
pfiípad se psem…
Vypadáte v˘bornû, takÏe si nemohu odpustit
oblíbenou otázku hereãkám: Jak to dûláte?
Pokud to myslíte váÏnû, pak je to asi v˘sledek
kombinace dobr˘ch genÛ, práce, která mne

23

S Vojtûchem Blahutou 
v inscenaci Podivn˘ pfiípad se psem,

reÏie: Mikolá‰ Tyc
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baví vãetnû stresu, jenÏ k ní patfií, pohodové
a vtipné rodiny a kontaktÛ s mlad˘mi lidmi.
AÈ uÏ v divadle, nebo pfii individuálních se-
tkáních. 
Vá‰ názor na plastické operace?
Proã ne? Pokud jde o fie‰ení zdravotních
problémÛ, je bezvadné, Ïe medicína dokáÏe
lidem pomoci nejen s nemocí, ale i s handica-
pem nebo mindrákem. 
O divadelní kariéru se pokou‰ela a pokou‰í
i va‰e dcera Janika. Jak se jí dafií?
Na to byste se mûli zeptat Janiky, ale já mys-
lím, Ïe skvûle. V divadle vyrostla a v jeho 
prostfiedí se pohybuje pofiád, aÈ uÏ jako ta-
jemnice Divadelního studia Marta, nebo hos-
tující ãlenka muzikálového souboru MdB. 
Rozmlouvali jste jí nûkdy s manÏelem její
umûlecké ambice?
Ne. Janika je cílevûdomá a velmi pracovitá
holka, která, kdyÏ se pro nûco rozhodne, tak
si to vymluvit nenechá. Hlavnû ani nebyl
dÛvod jí nûco rozmlouvat. Odmaliãka tanco-
vala, zpívala, stepovala, krasobruslila, hrála

na housle, od tfií let úãinkovala v divadle…
Kdyby ji to nebavilo a nenaplÀovalo, tak to
nedûlá. Ve ‰kole vÏdycky stíhala a patfiila
k nejlep‰ím, takÏe proã nûco rozmlouvat? 
Nedávno jste se pfiestûhovali z bytu do
domku. UÏ máte zrekonstruováno?
âásteãnû, ale kaÏd˘, kdo má dÛm, ví, Ïe práce
na baráku nekonãí nikdy. Sotva skonãíte se
stfiechou, uÏ se musí dûlat elektrika ve sklepû.
Navíc v na‰em pfiípadû je potfieba je‰tû
k domu pfiidat péãi o zahrádku. Na tu se chys-
táme na jafie. 
Tû‰íte se na Vánoce? Jste herecká rodina –
nezasáhlo nûkdy divadlo do va‰í pfiedstavy
trávení Vánoc, kdyÏ jste tfieba museli kvÛli
pfiedstavení odloÏit slavení na jinou neÏ ob-
vyklou dobu?
Kdyby zasáhlo jen do Vánoc… Za dobu, co
jsme s manÏelem v angaÏmá, jsme si nejen
my, ale celá rodina zvykli, Ïe prÛbûh svátkÛ
u nás nebude vÏdy standardní. Jednou jsme
Vánoce slavili uÏ dvacátého, protoÏe Janika
odjíÏdûla na zahraniãní turné. I tak to bylo ale
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S Vojtûchem Blahutou
v inscenaci Podivn˘ pfiípad se psem,
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se v‰ím v‰udy, mûli jsme v pfiedstihu strome-
ãek, kapra se salátem i koledy. Minul˘ rok
byly Vánoce zase nadvakrát. Poprvé 24.
jenom s mojí maminkou a s manÏelem a po-
druhé 31. prosince, ale opût s plnou parádou.
¤íkali jsme tomu ‰tûdroveãerní Silvestr.
Îivot divadelní rodiny je holt ãasto trochu di-
vok˘. Nikdy tfieba nezapomenu na léto, kdy
Láry (herec Ladislav Koláfi – pozn. redakce)
s Janikou odjeli na velké prázdniny na turné
do ·panûlska a na mû zÛstala rekonstrukce
stfiechy na chalupû…
Kapr, nebo fiízek?
Kapr. 
A co cukroví – peãete?
Vût‰inou mám v listopadu a prosinci dost
práce, takÏe to jistí moje zlatá maminka,
která peãe cukroví nejen ráda, ale i v˘bornû. 
DodrÏujete tradiãní zvyky, nebo máte nûjaké
svoje, „rodinné“?
Veãefie, stromeãek, betlém, koledy, dáreãky.
A hlavnû celá rodina. ManÏel s Janikou do-
poledne nav‰tûvují pfiíbuzné a nezapomenou

se stavit i na hfibitovû, kde leÏí ti, ktefií s námi
uÏ bohuÏel nemohou b˘t. Já chystám ‰tûdro-
veãerní hostinu. Kolem páté odpoledne se
v‰ichni, vãetnû na‰eho syna a jeho rodiny,
mojí maminky, kamaráda Bédi a v posledních
letech je‰tû manÏela Janiky, potkáme 
a vÏdycky je u toho spousta legrace. Rozkrá-
jíme jablíãka a pou‰tíme si i ofiechové lodiãky.
Kdy zaãínáte s nákupem dárkÛ?
Pozdûji, neÏ bych sama chtûla. Na‰tûstí dûkuji
dobû internetu za moÏnost objednání dárkÛ
aÏ do domu. Hlavnû ale u nás nosí dárky
pfiece JeÏí‰ek! 
¤íká se, Ïe Pána Boha nejvíce pobaví na‰e
plány – nicménû, máte nûjaké pro pfií‰tí rok?
Divadelní i soukromé?
Pfiála bych si, abychom byli v‰ichni zdraví 
a ‰Èastní. A kdyÏ k tomu bude i práce, tak to
bude moc fajn. CoÏ v‰e pfieji také ãtenáfiÛm 
a divákÛm.

Text: Jifiina Veselá,
Foto: jef Kratochvil

S Kvûtoslavou Ondrákovou
v muzikálu ·umafi na stfie‰e,
reÏie: Pavel Fieber
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TANâÍCÍ SVÁ¤EâKA 
V BRNù POV¯·ILA
Muzikál Flashdance – tedy jevi‰tní verzi proslu-
lého taneãního filmu z 80. let – uvedlo nyní v ev-
ropské premiéfie Mûstské divadlo Brno. Aby
bylo zcela jasno. Kultovní snímek z roku 1983 
v muzikálové verzi obletûl Velkou Británii uÏ 
v roce 2008. Nynûj‰í pfiepracovaná podoba
Flashdance v‰ak startuje shodou náhod na ev-
ropském kontinentû právû z Brna. Brnûn‰tí
pfiedbûhli i odkládané broadwayské uvedení 
a západoevropské taÏení titulu z Nizozemska se
také teprve chystá.
K˘ã skryt˘ v energické show
Generace dne‰ních ãtyfiicátníkÛ má v Ïivé pa-
mûti pfiíbûh pÛvabné osmnáctileté Alex, která
pfies den válí se sváfieãkou ve fabrice a v noci
zase jako taneãnice v baru. ZaslouÏila se o to
nejen taneãnû skvûle tvarovaná hrdinka a dis-
kotékové písnû Maniac nebo What a Feeling,
která pozdûji dokonce získala Oscara. Naivní
love story chudé dívky a sociálnû uvûdomûlého
továrnického synka nebo plytké ponory do ne-
utû‰ené situace oceláfisk˘ch dûlníkÛ v Pitts-
burgu na‰tûstí válcuje energické zpracování.
Velkou míru ambicí a pozoruhodn˘ch v˘konÛ

tu lze pozorovat na mnoha úrovních. Technicky
nároãn˘ muzikál strhne v˘pravou, místy aÏ vlez-
lou muzikou i jejím hudebním nastudováním,
dále sviÏn˘mi choreografick˘mi ãísly sboru a ze-
jména taneãními i pûveck˘mi v˘kony sólistÛ.
Mo‰a umí udûlat velkou energickou show, aniÏ
by ov‰em potlaãil ãi nechtûnû ironizoval muzi-
kálové ornamenty titulu, jako je romantická
láska a vítûzství talentu nad tûÏk˘m osudem hr-
dinky. TakÏe sentimentální ãi k˘ãové momenty
Flashdance tady okatû netrãí a zajedou do pub-
lika jaksi automaticky spolu s bravurou muzi-
kálového souboru Mûstského divadla v Brnû.
Pfied divákem brnûnsk˘ Flashdance sklene v˘-
teãn˘ taneãní muzikál, jehoÏ pfiíbûh má ale blíÏe
k rodokmenu Hfií‰ného tance neÏ Billyho Elli-
ota. Pro titul s pûti pÛvodními songy dopsali
autofii oproti filmové verzi je‰tû ‰estnáct nov˘ch
písní. Tû‰it se lze na hudebnû zajímavû zpraco-
vané hity Gloria ãi I Love Rock’n’roll. Scéno-
graf Christoph Weyers aÏ dokumentárnû
sugeruje zmínûné sociální téma mizernû place-
n˘ch dûlníkÛ prvky reálného prostfiedí. Obfií
hledi‰tû obehnal realisticky vyveden˘mi Ïele-
zn˘mi ingoty, které nehnutû rámují továrenské
v˘jevy a vlastnû jedno z témat veãera. Choreo-
grafie Igora Barberiçe a Anety Majerové tûÏí 
z opojného retra taneãních stylÛ vyumûlkova-
n˘ch 80. let, ale i klasického tance a v davov˘ch
v˘stupech se nebojí ve tfiicet let starém kusu po-
uÏít moderní raperské, hiphopové prvky ãi ta-
neãní street art dne‰ních velkomûst.
Celému dûní na jevi‰ti zcela pfiirozenû kraluje
Svetlana Janotová v hlavní roli Alex. Hereãka
s ãernou kudrnatou parukou, jednou zalitá
spr‰kou vody, rafinovanû svlékající podprsenku
z vytahaného trika – v tomto v‰em jako by vy-
padla z oka filmovému pfiedobrazu. Na rozdíl
od nûj Janotovou ve vypjat˘ch taneãních scé-
nách nikdo nedubluje. Mladá hereãka témûfi ne-
sejde tfii hodiny z jevi‰tû a její pûveck˘, hereck˘
i pohybov˘ v˘kon zaslouÏí velké uznání a lze
mu vû‰tit nejednu oborovou cenu. Stejné do-
vednosti na men‰í plo‰e pfiedvádí také trio hr-
dinãin˘ch kamarádek – Hana Holi‰ová, Hana
Kováfiíková a Andrea Bfiezinová, která ve svém
v˘konu tûÏí z neskuteãn˘ch komick˘ch zkratek.
Továrnick˘ synek Nick je v podání Du‰ana Vi-
tázka pfiedpisov˘ tenor i hrdina.
Brnûnsk˘ muzikál Flasdance lze nahlédnout
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jako hudebnû taneãní pohádku o umanuté Alex
romanticky zápasící o nezávislost, lásku a pfiijetí
na pittsburskou taneãní konzervatofi. V pohád-
kách vítûzí dobro nad zlem, v Brnû nyní zvítû-
zila inscenaãní hmota a její precizní opracování
nad sentimentálním duchem titulu.
Lubo‰ Mareãek, Lidové noviny, 24. 10. 2013 

SVùTOVÁ PREMIÉRA 
FLASHDANCE V BRNù 
O ãtrnáct dní dfiíve neÏ na Broadwayi se po-
vedlo Hudební scénû Mûstského divadla v Brnû
premiérovat novou verzi muzikálu o chudé svá-
fieãce, která si díky své obsesi, talentu a pevné
vÛli dokázala splnit Ïivotní sen a stát se oprav-
dovou taneãnicí. 
V Brnû je tak moÏno nav‰tívit muzikál, kter˘ 
v roce 1983 vidûli diváci jako film a následnû se
objevil na jevi‰tích v roce 2008. Nyní se uvádí
jeho pfiepracovaná podoba v reÏii fieditele di-
vadla Stanislava Mo‰i a v pfiekladu Jifiího Joska.
Muzikálov˘ soubor získal opût pfiíleÏitost se
bl˘sknout. ReÏisér Stanislav Mo‰a nepromarnil
ani chvíli, aby protagonisty pfiivedl do efektních
situací, které zah˘baly diváck˘m osrdím i brá-
nicemi. Dafiilo se mu ve spolupráci s autorem
scény Christophem Weyersem a choreografem
Igorem Barberiçem a Anetou Majerovou. Cho-
reografie je tu snad nejnosnûj‰í sloÏkou pfií-
bûhu, prolínají se tu dva svûty, rockov˘ moderní
tanec a klasika na ‰piãkách.
Na impozantní scénû, mûnící se jen posunutím
detailÛ z mohutné tovární haly na kabaret, do-
mácí prostfiedí ãi ulici, se odráÏí beznadûjné
osudy obyãejn˘ch lidí, pracujících v továrnû.
Hlavní postava Alex tu pracuje jako sváfieãka
(efektní je úvodní záÏeh na tmavé
scénû) a po veãerech si naplÀuje svÛj
sen – tanãit. Prostfiedí nepfiíli‰ úspû‰-
ného kabaretu odhaluje problém drog
a prostituce, nicménû Alex je tvrdá 
a zásadová a svodÛm nepodléhá. Ke
‰tûstí dívku pfiivádí b˘valá taneãnice
Hana, která kdysi pfii hledání talentÛ ve
‰kolách dívku objevila a Ïiví v ní její
dûtsk˘ sen. Jen díky ní Alex svÛj boj ne-
vzdává. Hezk˘ pfiíklad pro mladé lidi,
jak pfiekonat beznadûj paliãatostí a dfii-
nou. Tanec je vá‰eÀ.
Excelentní pfiíleÏitost dokázala do de-

tailÛ vyuÏít pfiedstavitelka Alex Svetlana Jano-
tová. Je typovû ideální svou postavou, její 
taneãní kreace a schopnosti by obstály i v kon -
kurenci taneãních profesionálÛ, herecky je bez-
prostfiední a pfiesvûdãivá, obdivuhodnû pûvecky
zvládá nároãn˘ part, ve kterém témûfi neopou‰tí
jevi‰tû po celou hru. O dobré pûvecké technice
svûdãí schopnost zpívat niterná piána po dvou-
hodinovém maratonu tvrdého rocku. To jen tak
nûkdo nezvládá. Hlasovû se dafiilo i pfiedstavi-
teli Nicka Du‰anu Vitázkovi. Podafiilo se mu 
vymodelovat Ïivotnou postavu. Dobrou komic-
kou dvojicí byla Andrea Bfiezinová jako Glorie
a Ale‰ Slanina jako Jimmy, pfiesvûdãivé a v˘ra-
zovû velmi zdatné bylo trio dûvãat z kabaretu,
které ztvárnily Hana Holi‰ová, Hana Kováfií-
ková a Andrea Bfiezinová. Tvrd˘ rock a divok˘
rytmick˘ spád nedaly vydechnout ani úãinkují-
cím, ani divákÛm. Vstupy Zdeny Herfortové
jako b˘valé taneãnice Hany byly víc neÏ osvû-
Ïením. Pfiinesly lidské teplo a opravdovost a do-
jímaly, pfiesto, Ïe její slovník je mnohdy jadrn˘.
Její pûvecké a taneãní ãíslo s chodítkem nemûlo
chybu!
Orchestr pod vedením dirigenta Dana Kalou-
ska hrál sviÏnû. Andrea Kuãerová se vyfiádila na
kost˘mech, které nûkdy hrají samy za sebe a do-
kreslují komické situace. Z ostatních úãinkují-
cích je nutno zmínit také postavy dvou
konkurenãních kabaretiérÛ, ZdeÀka Junáka 
a Igora Ondfiíãka.
Flashdance je dal‰ím pfiitaÏliv˘m titulem, kter˘
osloví pfiedev‰ím mladé publikum, a to jak vy-
nikajícími v˘kony, tak hudbou. Zdá se, Ïe pÛjde
o úspû‰n˘ titul.

Karla Hofmannová, KAM v Brnû 11/2013
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RECENZE: V·EMOCN¯ PAN KROTT
V ãeské premiéfie uvedlo Mûstské divadlo 
v Brnû na své âinoherní scénû hru nûmeckého
dramatika Martina Walsera V‰emocn˘ pan
Krott. âernou komedii v pfiekladu Jifiího Stacha
a za dramaturgického dohledu ·tûpána Otãe-
ná‰ka s brnûnsk˘m souborem nastudovala hos-
tující reÏisérka Hana Bure‰ová. Podrobnosti 
o inscenaci této u nás dosud neznámé hry pfii-
ná‰í ve své recenzi  David Kroãa. 
Nûmecká premiéra hry V‰emocn˘ pan Krott
s podtitulem Rekviem za nesmrtelného pro-
bûhla uÏ na konci roku 1963, tedy ve stejné
dobû, kdy na ãeské jevi‰tû poprvé vstoupila Za-
hradní slavnostVáclava Havla. Oba tituly spo-
juje nejen doba vzniku, ale i poetika absurdní
dramatiky. Na jevi‰ti Mûstského divadla v Brnû
jako by znovu oÏila zlatá ‰edesátá léta s jejich
umûleckou nespoutaností a smyslem pro spo-
leãenskou satiru.  
ReÏisérka Hana Bure‰ová inscenuje text Mar-
tina Walsera jako groteskní parabolu, v níÏ jde
o nadãasovou karikaturu spoleãnosti, která si
zakládá na blahobytu. Modelov˘ obraz svûta, 
v nûmÏ vládne kapitalismus, pfiedstavuje terasa
luxusního vysokohorského hotelu. Pod alp-
sk˘mi vrcholky tu tráví své stáfií finanãní mag-
nát Krott. Spoleãnost mu dûlají manÏelka
Elfiãka, její sestra a nejspí‰ i sokynû v lásce Ma-
falda a ãí‰ník Ludvík se svou rodinou. Absur-
dita situace spoãívá v tom, Ïe Krott vlastnû jen
ãeká na smrt, která v‰ak ne a ne pfiijít. Aãkoliv
investuje do nesmysln˘ch projektÛ a cel˘ den
pasivnû proleÏí na skládacím lÛÏku, rozjet˘ byz -
nys funguje a podlomené zdraví slouÏí. Krott si
zkrátka mÛÏe dovolit cokoliv, a tak Ïije v bla-
hobytu, zatímco jeho ideoví odpÛrci konãí v ra-
kvích, které se na hotelové terase pováÏlivû
hromadí. 
Ironii a ãern˘ humor cítíme uÏ z v˘tvarné po-
doby inscenace. Autor scény Tomá‰ Rusín 
akcentoval malebnost a exkluzivitu dûji‰tû fo-
tografií alpsk˘ch ‰títÛ na horizontu, kost˘mní
v˘tvarnice Zuzana ·tefunková�Rusínová mas-
kuje zbohatlíky do podoby Ïiv˘ch mrtvol, je-
jichÏ nezbytn˘mi doplÀky jsou monumentální
paruky nebo na krku chrastící ‰perky. Zásadní
porci absurdity ov‰em servíruje reÏisérka Bu-
re‰ová s pomocí stylizovaného herectví, v nûmÏ
se komika rodí z napohled váÏn˘ch situací.

V‰emocn˘ Krott Jana Mazáka má energii ne-
zdolného investora, aãkoliv jeho bohorovné
monology obãas skonãí srdeãním záchvatem 
a bûhem více neÏ dvouhodinové inscenace tak-
fika nevstane z lehátka. On opravdu mÛÏe co-
koliv, ale jsou okamÏiky, kdy je nám ho líto 
a spí‰ jej litujeme, neÏ obdivujeme. Platí to
zvlá‰tû pfii pohledu na jeho spoleãnice. Man-
Ïelka Elfiãka v podání Ireny Konvalinové 
a ‰vagrová Mafalda Lucie Zedníãkové jsou ob-
ludné stafieny, jejichÏ vizáÏ prozrazuje, Ïe ani
sebelep‰í péãe stárnutí nezastaví, ba nûkdy
mÛÏe pÛsobit i kontraproduktivnû. Nejzajíma-
vûj‰í postavu inscenace vytváfií Michal Isteník
v úloze ãí‰níka Ludvíka. To není u‰lápnut˘ po-
skok, jehoÏ úkolem je pouze nosit jídlo a pití,
ale hotov˘ manaÏer. Jakkoli musí obãas sklopit
hlavu a zahodit pocit dÛstojnosti, je to on, kdo
má na Krotta nejvût‰í vliv a aÏ nebezpeãnû tak
zasahuje do osudÛ jin˘ch. A právû Ludvík de-
monstruje hofikou a nadãasovou pravdu, Ïe b˘t
sluhou na správném místû se zkrátka vyplácí.
Hofiká komedie V‰emocn˘ pan Krott je nepo-
chybnû dramaturgick˘ objev a na jevi‰ti Mûst-
ského divadla v Brnû také vkusná a pouãná
zábava. 

David Kroãa, 
âRo3 – Vltava, 22. 10. 2013
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RECENZE: 
ZORRO DOB¯VÁ DIVAâKY V PRAZE.
HYBERNIA SE NO¤Í 
DO CIKÁNSK¯CH RYTMÒ
Praha se koneãnû doãkala, z Brna dorazil
maskovan˘ kavalír. Zorro se pokou‰í vrátit
pofiádek a spravedlnost do rodného mûsta 
i získat srdce své dûtské lásky. I kdyÏ ne-
dostává pfiíli‰ prostoru, charisma mu roz-
hodnû neschází.
Kdo by neznal nesmrteln˘ pfiíbûh muÏe 
v ãerné masce. PÛvodní námût Isabel Allende
získal bûhem let mnoho adaptací jak v di-
vadle, tak na stfiíbrném plátnû. Jeden z nej-
novûj‰ích poãinÛ, pÛvodem z Lond˘na, se
právû pokou‰í oslovit praÏské publikum.
Zorro je naprosto jin˘ typ muzikálu, neÏ na
jak˘ jsou ãe‰tí diváci zvyklí. Neãekejte moc
sladk˘ch duetÛ ani prostoru pro jednotlivce.
Po této stránce se jedná spí‰ o ãinoherní kus.
V˘raznou pûveckou sloÏku ale zastává po-
ãetná, skvûle sehraná company.
Ani v ohledu kost˘mÛ se hlavní postavy pfiíli‰
neli‰í od zbytku obsazení. Jedin˘ jin˘ je sa-
mozfiejmû Zorro. A to i ve v˘stupech jako
Diego. Jak by také ne, potfiebuje pfieci bratra
pfiesvûdãit o svém podivínství. A jak jinak na
to, neÏ s obfiími dámsk˘mi náu‰nicemi, lesk-
l˘m zelen˘m kabátkem a námofinick˘m klo-
boukem.

V roli Diega/Zorra jsem mûla moÏnost vidût
Roberta Urbana. A i kdyÏ se nejedná o jed-
niãkové obsazení, musím fiíct, Ïe mû by tedy
sv˘m ‰armem dostal. Hodn˘ chlapec, mstitel
a romantick˘ milovník v jednom. Tak pfiesnû
takov˘ je Zorro v Urbanovû podání.
Se v‰emi sv˘mi dubléry je Urban natolik se-
synchronizovan˘, Ïe nûkter˘m divákÛm
opravdu trvalo, neÏ si v‰imli, Ïe je jich víc.
Jeden herec by pfieci jen nemohl b˘t na tolika
místech najednou, ale Urbana pravdûpo-
dobnû prozradil aÏ plá‰È, kter˘ jeden z pfied-
stavitelÛ ztratil bûhem souboje. Ale kdyÏ se
objevil na druhé stranû jevi‰tû, plá‰È znovu
mûl.
Toto je ale drobnost, která nemûla na celkov˘
kladn˘ dojem pfiíli‰ vliv. Hudba Gipsy Kings
se nese v cikánsk˘ch rytmech a pomalej‰ích
songÛ se objevuje poskrovnu. Zkrátka
opravdu se nejedná o tradiãní muzikál. Pro
praÏské diváky je neobvyklé i obsazení.
Ze sv˘ch muzikálov˘ch stálic mohou vídat
Moniku Absolonovou, Radku Pavlovãinovou
a Romana Vojtka. Zbytek obsazení tvofií
herci Mûstského divadla Brno. Pro PraÏany
vût‰inou neznámé tváfie a hlasy, ov‰em s v˘-
razn˘mi kvalitami.
Robert Jícha v roli Ramóna byl natolik pfie-
svûdãiv˘, Ïe jsem ho nesná‰ela uÏ po druhém
v˘stupu. A co teprve v pfiímé konfrontaci 
s uvûznûn˘m otcem. Zloba z nûho sálala aÏ
do zadních fiad a touha po moci byla snad sil-
nûj‰í neÏ touha po samotném Ïivotû.
Zhlédnuté obsazení bylo obecnû velice kva-
litní. Herci divákÛm zprostfiedkovali nev‰ed -
ní záÏitek. Pfiála bych si více takov˘ch
poveden˘ch muzikálov˘ch inscenací na ães-
k˘ch jevi‰tích.
Hudbu z velké ãásti tvofiil kytarista a dva
trumpetisté pfiímo na scénû. I v tomto ohledu
jde o pomûrnû inovativní kus. Scéna sice není
niãím moc nová, ale do celkového konceptu
sedí, stejnû jako kost˘my. Niãím pfiekvapivé,
ov‰em maximálnû úãelné a praktické.
Brnûn‰tí tvÛrci potvrdili, Ïe na muzikály mají
skuteãnû talent a svûtového muzikálu se cho-
pili se v‰í dÛstojností.

Katefiina Valalik âermáková, 
www.divadelni-magazin.cz, 18. 10. 2013 

Pokraãování na str. 32
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Zdenûk Helbich,
Stano Slovák,

Andrea Kuãerová,
Dalo âernák Bettina Migge, 

Stanislav Mo‰a

Xavier Naido,
St. Mo‰a

St. Mo‰a,
Aneta Majerová,
Georg Heckel

Elisabeth Sikora,
Andrea Kuãerová
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Premiéra

timm thaler  –staatstheater darmstadt

Ve svûtové premiéfie uvedlo nûmecké Staats -
theater Darmstadt pohádkov˘ muzikál Timm
Thaler, kter˘ vznikl v koprodukci s Mûstsk˘m
divadlem Brno, v reÏii Stanislava Mo‰i. Nad-
‰ené premiérové obecenstvo odmûnilo autory,
realizaãní t˘m i herce boufiliv˘m dvacetiminu-
tov˘m potleskem vestoje. Brno se mÛÏe na kou-
zeln˘ pfiíbûh o chlapci, kter˘ prodá svÛj zvoniv˘
smích ìáblu, tû‰it jiÏ pfií‰tí sezónu! 

Franz Negler, St. Mo‰a, 
John Dew, Xavier Naidoo

reÏie: Stanislav Mo‰a
scéna: Christoph Weyers

choreografie: Aneta Majerová

Xavier Naidoo, Markus Heitz, Michael Herberger
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„ZORRO“ ZAZÁ¤IL 
V PRAÎSKÉM DIVADLE HYBERNIA 
Po úspû‰ném uvedení muzikálu Mary Poppins
Mûstské divadlo Brno opût spojilo své síly s di-
vadlem Hybernia a poslalo do hlavního mûsta
muzikálovou komedii Zorro. V hlavních rolích
opût uvidíme ãleny brnûnského souboru i nové
tváfie, známé z praÏsk˘ch muzikálov˘ch jevi‰È.
Bfieznovou premiéru Zorra v Brnû jsme nav‰tí-
vili. AÏ na malé detaily je inscenace v Praze
stejná jako v Brnû a podílel se na ní i stejn˘ tvÛrãí
t˘m. Pfiece jen ale musíme uvést struãná fakta:
Zorro mûl premiéru v Lond˘nû v roce 2008 
a jeho autor John Cameron se rozhodl v pfiíbûhu
pouÏít známé hity kapely Gipsy Kings, jako napfi.
Djobi Djoba, Bamboleo a Baila Me. Z toho ply-
nula i podmínka, Ïe pfii uvedení musí b˘t pouÏita
hudba nahraná samotn˘mi Gipsy Kings, takÏe
Ïivou kapelu neãekejte. âásteãnû se toto nafiízení
produkãní agentury vlastnící licenci na Zorra po-
dafiilo obejít reÏisérovi Petrovi Gazdíkovi, kter˘
momentálnû patfií k reÏisérsk˘m ‰piãkám muzi-
kálového Ïánru. Na jevi‰tû umístil po stranách
dva trumpetisty a pfiímo do dûje kytaristu.
O tohle a o dal‰í reÏisérské nápady nebudou
praÏ‰tí diváci ochuzeni, stejnû jako o kouzelnické
triky, sviÏné souboje Josefa Juráska a dechbe-
roucí choreografii Lucie Holánkové a Pavla
Lhotského, pod jehoÏ vedením podstoupili só-
listé i company intenzivní kurz flamenca, kter˘
je nedílnou souãástí pfiedstavení.
Kromû pfievzat˘ch hitÛ usly‰íme i pÛvodní písnû,
na jejichÏ povedeném pfiekladu se podílel reÏisér
s Janem ·otkovsk˘m. V˘razn˘m plusem je, Ïe
písnû Gipsy Kings byly pfieloÏeny pouze ãás-
teãnû, nebo vÛbec.
Men‰ích zmûn se ale doãkala scéna, v Praze uvi-
díme spí‰e odlehãenou verzi kulis. Je to pocho-
pitelné, obû divadla jsou jiná. Vyznûní pfiíbûhu
to nijak neubliÏuje, aÏ na scénu, kdy se masko-
van˘ Diego alias Zorro setkává s Luisou. Pfies-
nûji fieãeno jí pfies balkon vtrhne do koupelny,
kde dívka odpoãívá ve vanû. V Brnû byl pokoj 
s vanou umístûn skuteãnû tak, aby musel Zorro
na balkon vy‰plhat, tady je vana umístûna dole,
stejnû jako na West Endu. Musíme uznat, Ïe
efektnûj‰í byl pÛvodní nápad.
Toho, Ïe panuje jisté napûtí mezi muzikálov˘mi
fanou‰ky z Brna a Prahy, si jistû v‰iml kaÏd˘, kdo
proãítá na‰e komentáfie. T˘ká se to hlavnû zmûn

v obsazení, kdyÏ  se inscenace z Brna stûhuje do
Prahy, proto se tentokrát budeme vûnovat hlavnû
hereck˘m, taneãním a pûveck˘m v˘konÛm. Aã
má Zorro pomûrnû jednoduch˘ pfiíbûh, je do jisté
míry velkou v˘zvou pro sólisty i company, a to
kvÛli nároãné choreografii, velkému mnoÏství ãi-
noherních scén a také kvÛli pÛvodním písním.
Tûch sice není mnoho, ale ukr˘vají v sobû dost
zrádn˘ch nízk˘ch i vysok˘ch tónÛ.
Jak se s tím v‰ím popasovaly praÏské muzikálové
tváfie? Obstály ve srovnání s brnûnsk˘mi kolegy?
V‰echny zraky se samozfiejmû s napjat˘m oãeká-
váním upínaly k Monice Absolonové. Ta má
celou fiadu fanou‰kÛ i odpÛrcÛ a soudû podle ko-
mentáfiÛ nic mezi tím neexistuje. OdpÛrci ji
budou vÏdy spílat a fanou‰ci milovat, aÈ pfiedvede
jak˘koliv v˘kon.
Monika Absolonová urazila ve své muzikálové
kariéfie velmi dlouhou cestu a je vidût, Ïe jejím
cílem je pfiekonávat samu sebe. Role Inéz v Zor-
rovi je nároãná taneãnû, herecky i pûvecky 
a pfiedstavovala pro Moniku snad vût‰í v˘zvu neÏ
Mary Poppins. Sami jsme byli zvûdaví, protoÏe
Ivana VaÀková nasadila laÈku skuteãnû velmi vy-
soko a hlodaly v nás pochybnosti, zda Monika
Inéz zvládne.
Jakmile se ale Absolonová dostane do pádn˘ch
a schopn˘ch reÏisérsk˘ch rukou, podává ty nej-
lep‰í v˘kony. Pro ni oãividnû platí, Ïe ãím tûÏ‰í
role, tím oslnivûj‰í v˘kon a pfiesnû takov˘ pfied-
vádí jako Inéz a za VaÀkovou vÛbec nezaostává.
Jako Inéz pÛsobí tak, jak má, tedy jako femme
fatale, hybatelka dûje, rozená vÛdkynû, Ïivelná,
empatická Ïena, která je zároveÀ moudrá a má
dobré srdce. V hereck˘ch i taneãních ãástech je
Absolonová velmi pfiirozená a pûvecky naprosto
suverénní. Závûreãné ovace si zaslouÏila. AÈ uÏ
patfiíte do tábora jejích odpÛrcÛ, ãi obdivovatelÛ,
uznáte, Ïe Moniãina Inéz je královnou jevi‰tû 
a Monika sama je velk˘ dfiíã, kter˘ nikdy nebude
nic dûlat poloviãatû. Tû‰íme se, ãím nás pfiekvapí
pfií‰tû.
Nejvût‰ím muÏsk˘m hrdinou pro nás na premi-
éfie nebyl paradoxnû Zorro, ale Roman Vojtek 
v roli Ramóna, Diegova bratra. Vojtek si v mé-
diích liboval, Ïe koneãnû dostal ‰anci se vyloup-
nout ze ‰katulky dobrákÛ a milovníkÛ a je na
nûm vidût, Ïe si svou první ryze zápornou roli
velmi uÏívá. Je to zkrátka vlk v rou‰e beránãím,
bude vás z nûj mrazit v zádech a v závûru vám ho

Pokraãování ze str. 29
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bude i líto. Jeho Ramón je tak smûsicí velmi
dobfie zahrané krutosti, ‰ílenství, ale i zoufalství,
které se zrodilo z hluboko zakofienûné Ïárlivosti
na vlastního bratra.
Postava  nemá pfiíli‰ pûveckého prostoru, má jen
jednu nároãnou píseÀ, Vojtek ale záludné v˘‰ky
vyzpíval. U nûj mÛÏeme jen litovat toho, Ïe nemá
více taneãních scén, kdyÏ víme, jak˘ je Roman
Vojtek schopn˘ taneãník.
S Du‰anem Vitázkem nejde Vojtka srovnávat,
protoÏe kaÏd˘ je jin˘. ZáleÏí na vás, jak˘ Ramón
vám vyhovuje, zda maniak s andûlskou tváfií
nebo drsÀák s tvrd˘m pohledem, za kter˘m se
ukr˘vá jen chlapeãek, kter˘ pouze touÏil po po-
zornosti otce.
Role Zorra je typovû o individuálních preferen-
cích. Pokud si pfiedstavujete tajemného mstitele
jako ãernovlasého ·panûla ala Antonio Bande-
ras (coÏ je i moje pfiedstava), tak tuhle podobu
rychle pusÈte z hlavy, jinak budete mít se svûtlo-
vlas˘m Markem Hol˘m problém, minimálnû na
zaãátku. Pokud ale Hol˘ nenaplní va‰e pfiedstavy
o tom, jak má Zorro vypadat, tak vás pfiesvûdãí
herectvím a navíc má i potfiebné charisma. 
Radka Pavlovãinová mûla na ãeskou muzikálo-
vou scénu pfiímo raketov˘ nástup. Hned první
role ãarodûjnice v muzikálu Robin Hood ji vyka-
tapultovala mezi umûlce, ktefií dokáÏou na jevi‰ti
skloubit v‰echny dÛleÏité sloÏky, které muzikál
vyÏaduje, tedy tanec, herectví a zpûv. 
Radka zvládá taneãní v˘stupy v Zorrovi bez-
chybnû a s potfiebn˘m temperamentem, kter˘ 
k flamencu patfií. SnaÏí se i v ãinoherních scé-

nách, ov‰em tady ji válcují herecky zku‰enûj‰í
kolegové, ale nutno podotknout, Ïe pfiímoãará
role Zorrovy milé, bojující neohroÏenû proti bez-
práví, nedává pfiíli‰ mnoho prostoru k nûjaké in-
venci.  
V roli kapitána Garcíi jsme na premiéfie vidûli
Milana Nûmce. García je sice vedlej‰í role, ale
prochází nejvût‰ím charakterov˘m v˘vojem.
Nejdfiíve smû‰ná figurka a RamónÛv poskok,
pak zamilovan˘ muÏ, kter˘ v sobû hledá hrdinu
– to v‰echno je García a Nûmcovi se podafiilo jej
takto vystihnout a zahrát. 
Oldfiich KfiíÏ ve dvojroli starého cikána a Dona
Alejandra doplÀuje skvûlé v˘kony ostatních,
navíc má jako vypravûã velmi pfiíjemn˘ hlas. SvÛj
pûveck˘ um pfiedvede pfii jednom emocionálnû
vypjatém sólu, a tak zamrzí, Ïe nemá více pro-
storu. 
V company se také objevují jména brnûnská 
i praÏská, nûktefií jsou aktivní na obou scénách.
Company tanãí, zpívá, nûktefií mají i sólové pû-
vecké v˘stupy. ObtíÏné to mají pánové, ti pfied-
vádí i pár akrobatick˘ch kouskÛ, kdyÏ se na
scénû vyskytuje více ZorrÛ najednou a dûti v pu-
bliku se diví, jak to ten Diego stíhá, Ïe bûhem
vtefiiny zvládne vybûhnout z pravé ãásti jevi‰tû 
a hned pak zase z levé. 
Zorra doporuãujeme. KaÏdopádnû vás musíme
varovat, Ïe po skonãení pfiedstavení budete trpût
pfiíznaky neodolatelné touhy tanãit. TakÏe …
BAILA BAILA BAILA BAILA BAILA ME!

Andrea Ulagová, 
www.musical.cz, 20. 10. 2013
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jako BIgor Ondfiíãek

Bohumil Vitula,
Hana Kováfiíková

Jakub Uliãník
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kaBaretní Představení na činoherní scéně2. a 3. listoPadU 2013

o Brno
Jako novinku jsme pro vás pfiipravili jiÏ druhou ãást
kabaretního veãera plného zábavn˘ch scének, fil-
mov˘ch dotáãek, taneãních a pûveck˘ch vystoupení,
která reagují na aktuální dûní kolem nás. První dvoj -
díl jsme vûnovali dovolen˘m a vínu a tentokrát si
vzali na pa‰kál autofii Michal Isteník, Alan Novotn˘,
Igor Ondfiíãek, Jakub Uliãník volby a Vánoce. Záz-
nam pofiídila âeská televize. Celkem uvedeme 10
kabaretních pfiedstavení ve dvou mû síãních inter-
valech. 

Vojtûch Blahuta, Marta Matûjová,
Miloslav âíÏek, Lucie Zedníãková
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PřiPravUjeme dvojitá  rezervace

Ray Cooney je kritikou ãasto 
a právem oznaãován za nekoru-
novaného krále (nejen) britské
fra‰ky, za v pravém slova smyslu
národní poklad. Jeho fra‰ky
jsou dokonale sestrojené „ma-
‰iny na zábavu“, roztáãející ‰í-
len˘ kolotoã pfievlekÛ, zámûn,
v˘mluv, skr˘vání a komick˘ch
nedorozumûní pfiímo s matema-
tickou pfiesností. Na ãesk˘ch je-
vi‰tích zdomácnûly jiÏ skoro
v‰echny jeho vrcholné komedie
(1+1=3, Peklo v hotelu Westmin-
ster, Dvouplo‰ník v hotelu West-
minster, Prachy? Prachy!, Ro-
dina je základ státu atd.) a doãkaly se fiady uve-
dení profesionálních a amatérsk˘ch. Cooneyho
raná tvorba v‰ak doposud skr˘vala pro ãeská
jevi‰tû mal˘ klenot – s Johnem Chapmanem,
s nímÏ pÛsobili po sedm let jako autorská dvo-
jice (v Mûstském divadle byla pfied nûkolika
lety k vidûní jejich dal‰í spoleãná komedie
VydrÏ, miláãku!), sepsali jiÏ v roce 1969 v˘teã-
nou komedii Move Over, Mrs. Markham (tedy
zhruba Udûlejte místo, paní Markhamová),
kterou pod názvem Dvojitá rezervace uvádíme
v MdB v ãeské premiéfie.
Pfiíbûh, jak uÏ to b˘vá u dobré fra‰ky obvyklé,
je roztomile dÛvtipn˘: Philip Markham je
úspû‰n˘ nakladatel dûtské literatury, kter˘ v‰ak
má v poslední dobû dost starostí. Jeho man-
Ïelka mu dává stále dÛraznûji najevo, Ïe ji ne-
baví manÏel, kter˘ za romantick˘ veãer
povaÏuje spoleãné proãítání korektur Med -
vídka Pú. Nadto jejich byt zafiizuje módní 
designér – extravagantní Alistair Spenlow,
jehoÏ v˘stfielky Philipovu konzervativnímu
vkusu pfiíli‰ nelahodí. A je‰tû navíc si jeho ko-
lega, úspû‰n˘ svÛdce Ïen Henry Lodge, chce
pÛjãit právû onen byt bûhem úãasti Markhamo-
v˘ch na jisté slavnostní veãefii – a samozfiejmû
pro nic jiného neÏ pro nemanÏelské zálety. 
Philip mu byt nakonec pÛjãí, netu‰í ov‰em, Ïe
k veselému dostaveníãku jej slíbila dát k dispo-

zici i jeho Ïena Joanna – a to ni-
komu jinému neÏ Henryho Ïenû
Lindû. A aby toho nebylo dost,
bûhem nepfiítomnosti Markha-
mov˘ch si na byt brousí zuby 
i designér Spenlow, aby v nûm
koneãnû svedl Markhamovic
sluÏku Sylvii. Tfii páry a dvojí
nevûra v jediném apartmá, uÏ
tím je na kaskádu omylÛ, nedo-
rozumûní, pfiedstírání, vydávání
se za nûkoho jiného atd. zadû-
láno. Cooney s Chapmanem
v‰ak mají v rukávu je‰tû jeden
trumf – autorku dûtsk˘ch knih
Olive Harriet Smytheovou,

která pfiichází v tu nejménû vhodnou chvíli na-
bídnout k vydání dal‰í díly své bestsellerové
série Hafíci. Opustila totiÏ b˘valého naklada-
tele, protoÏe zaãal vydávat nemravné knihy, coÏ
prudérní paní Smytheová s odporem k sexu ne-
snese...
ReÏie inscenace se ujal Stano Slovák, kter˘ má
s komediálním Ïánrem v na‰em divadle jiÏ bo-
haté zku‰enosti (Dokonalá svatba, Dobfie roze-
hraná partie, Mûsíãní kámen, Zkrocení zlé Ïeny,
Donaha!), a to se sv˘m tradiãním t˘mem – scé-
nografem Jaroslavem Milfajtem, kost˘mní v˘-
tvarnicí Andreou Kuãerovou, skladatelem
Karlem Albrechtem a dramaturgem Janem
·otkovsk˘m (ten je tentokrát i autorem pfie-
kladu). Do ústfiední dvojice zálety ostatních
zmítaného manÏelského páru Markhamov˘ch
reÏisér obsadil Viktora Skálu a Markétu Sed -
láãkovou, které doplÀují Petr ·tûpán (Henry
Lodge), Hana Kováfiíková (Linda Lodgeová),
Alan Novotn˘ (Alistair Spenlow), Irena Kon-
valinová (Olive Harriet Smytheová), Andrea
Bfiezinová nebo Marta Matûjová (Sylvie), Ras-
tislav Gajdo‰ (Walter Pangbourne) a Svetlana
Janotová (sleãna Wilkinsonová). Premiéra in-
scenace probûhne na âinoherní scénû 14. a 31.
prosince 2013.

-j‰-

Ray Cooney
John Chapman

Ray Cooney
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Na terase Velvyslanectví âeské republiky v PafiíÏi 
Jaroslav Matûjka, Jana Musilová, Lucie Zedníãková, Eva Ventrubová a Martin Havelka s pfiáteli.

Mnoho úspûchu mu pfii‰la popfiát 
i Magda Vá‰áryová a Bettina Migge.

Veãer v Théâtre de l’Alliance française 
zahájil reÏisér komedie Stanislav Mo‰a.

Jana Musilová s Vojtou Blahutou 
byli v PafiíÏi jako doma.

Milan Kundera ne‰etfiil díky.

Jifií Závi‰ a TGM na ãeském velvyslanectví.S Viktorem Skálou na ãeském velvyslanectví.

Choreografka Hana Kratochvilová mûla na 
vele trhu tance „Dance Life Expo“ pfiedná‰ku 

o divadelní choreografii.

Lucie Zedníãková s Vojtou Blahutou 
a veãerní PafiíÏ.

Akce se zúãastnilo mnoho pfiíznivcÛ divadla.V rámci 1. roãníku mezinárodní akce Noc divadel
uspofiadala brnûnská divadla lampiónov˘ prÛvod,

kter˘ vyrazil z na‰eho Divadelního dvora.

Na prÛvod vyrazila i Janika Koláfiová 
se sv˘mi blízk˘mi.

Noc divadel ale patfiila i dûtem – na lampiónov˘ prÛ-
vod své potomky vzali Jifií Mach a Radka Coufalová.

Nûktefií  si na‰li ãas (Zdenûk Helbich a Andrea
Kuãerová) zaskoãit koupit nûjakou drobnost i na

Montmartre.

Lucie Zedníãková a Jana Musilová 
pro jistotu nahlédly do mapy.
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Napûtí, emoce, pfiekvapivé zvraty a pfiedev‰ím jedineãn˘ pfiíbûh:
v MdB usedne na papeÏsk˘ stolec Ïena! Stfiedovûká legenda vy-
práví o neobyãejnû talentované dívce, která se svou touhou po
vzdûlání, odvahou a odhodláním naprosto vymyká uspofiádání
svûta v 9. století. Nenechte si ujít muzikál ovûnãen˘ tolika cenami
– v Nûmecku byl vyhlá‰en muzikálem roku, v âR nejoblíbenûj‰ím
muzikálem v anketû portálu i-divadlo.cz, Hana Holi‰ová získala
za svoji Janu Cenu Thálie 2012 a zároveÀ byla zvolena nejv˘-
znamnûj‰í muzikálovou osobností âR! ·árka Mitevová
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v leto‰ním roce nám vánoãní svátky, louãení se se star˘m rokem a vítání nového pfiinesou neobvy-
klou spoustu voln˘ch dnÛ. A s tím souvisí základní otázka, kterou si zajisté klade kaÏd˘: „Jak uÏi-
teãnû a zároveÀ krásnû toho ãasu vyuÏít?“ Pfiece nelze podlehnout dnes jiÏ dlouholetému rituálu,
kter˘ nám nabízejí v‰echny ty nejroztodivnûj‰í televizní stanice, a nechat je bûÏet podobnû, jako te-
ãe voda z kohoutku, a zhlédnout v‰echny ty „zaruãenû vánoãní“ Mrazíky apod.

âlovûk si za svou existenci vymyslel nepfiebernou fiadu ãinností, nûkdy proto, aby se kvalitnû
bavil, jindy zase proto, aby jen tak zabíjel ãas… (Stra‰né slovní spojení a je‰tû hrÛzostra‰nûj‰í lid-
ská ãinnost – „zabíjení ãasu“!) Nechci v‰ak b˘t moralistou a tvrdit, Ïe tfieba já sám nikdy nepotfie-
buju jen tak lelkovat, byÈ si vzpomínám na snad jediné mé dûtské trauma, se kter˘m jsem neustá-
le obtûÏoval svou maminku, kdy jsem u ní Ïadonil o odpovûì na otázku: „Co mám, prosím Tû, dû-
lat, kdyÏ se zrovna teì tak stra‰livû nudím!“ Nuda byl mÛj úhlavní ran˘ dûtsk˘ nepfiítel, kterého
jsem aÏ posléze dokázal porazit ãetbou. I kdyÏ dnes uÏ dobfie vím, Ïe ono prosté lelkování je v po-
fiádku i z hlediska osobní du‰evní a fyzické hygieny a Ïe ke kvalitnímu Ïivotu patfií. 

Lidská bytost obvykle touÏí po rozliãn˘ch záÏitcích, ráda stfiídá maximální klid (tfieba  spánek,
kter˘ byl mj. v jednom sociologickém prÛzkumu oznaãen za nejv˘znamnûj‰í lidsk˘ fyzick˘ poÏitek
– napfi. sex skonãil aÏ na 4. místû…) s maximální adrenalinovou aktivitou. A mezi tûmito extrémy
leÏí v‰echny ty ãinnosti, které se nám ze v‰ech moÏn˘ch stran nabízejí.  A kouzelné na nich v‰ech
je to, Ïe ani jednomu z nich nelze holdovat nekoneãnû! Nelze nekoneãnû spát a nekoneãnû jíst 
a nekoneãnû sportovat atd. atd.! I proto nelze ani jeden z nich naordinovat jako ten nejv˘znam-
nûj‰í a nejdÛleÏitûj‰í a nejvíce potfiebn˘. VÏdyÈ, jak fiíkal moudr˘ Sokrates: „NejdÛleÏitûj‰í vûcí ze
v‰ech vûcí je míra tûch vûcí.“  MoÏná se dá ode mû oãekávat, Ïe to bude právû divadlo, které 
oznaãím za tu nejkrásnûj‰í lidskou zábavu, ale to bych lhal. Patfií zajisté mezi ty nejstar‰í a nejkva-
litnûj‰í lidské zábavy, je dokonce oznaãováno za biologickou potfiebu ãlovûka, ale znovu i zde pla-
tí to, Ïe zábava v lidském Ïivotû nemÛÏe a ani nesmí b˘t jednostranná a má b˘t co moÏná nejkom-
plexnûj‰í, co nejpestfiej‰í a má se navíc vÏdy odehrávat na humánní bázi. 

âesky fieãeno, nikdy bychom se nemûli bavit nad tím, co ãiní kohokoliv jakkoliv ne‰Èastn˘m.
To jsou tfieba karty, nebo jin˘ hazard – tedy zábava, která skuteãnû „zabíjí ãas“, a pfiitom pfii ní ti,
ktefií vyhrávají, niãí ty, ktefií musí zákonitû prohrávat. (Nemluvím o desetníkovém mariá‰i apod.)
Obdobnû zlá zábava pak spoãívá tfieba v pomlouvání tûch druh˘ch a pfii ní uÏ nevyhrává vÛbec ni-
kdo. Doporuãuju naslouchat tûm, ktefií mají zku‰enosti a vûdí, Ïe napfi. jednou z tûch nejlep‰ích zá-
bav je uãení se – tfieba cizím jazykÛm… A kdyÏ mají pro ten jeden den uÏ „dost nauãeno“, jdou
tfieba na koncert, nebo do divadla, nebo aktivnû sportují atp. Kvalitní zábavu charakterizuje ak -
tuální zaujetí z probíhajícího záÏitku i pocit racionálního i emocionálního naplnûní po nûm.   

A o Vánocích je dobré si pfiipomenout i ono lidské konání, které ani za zábavu nelze povaÏo-
vat, nûco, co ãiní na‰e Ïivoty skuteãnû smyslupln˘mi, a to je láska. Láska k na‰im bliÏním, která se
projevuje na nekoneãnû mnoha úrovních i vãetnû té, Ïe ãas, kter˘ bychom jinak tfieba „zabíjeli“,
vûnujeme plnohodnotnû tûm, které máme rádi. Nepromarnûn˘ dar Ïivota kaÏdého z nás je vizit-
kou na‰eho moudrého rozhodování, jak nakládat s ãasem nám vymûfien˘m – vÏdyÈ Ïijeme jen jed-
nou, a to definitivnû!

Za v‰echny své kolegy v Mûstském divadle Brno pfieji Vám i Va‰im blízk˘m nádhernû dlouhé
a pro bohatství záÏitkÛ nezapomenutelné svátky vánoãní i ‰Èastn˘ nov˘ rok!  

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

PAPEÎKA 3. – 7. prosince 2013
na Hudební scénû
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