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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
v oblasti literatury a tedy i divadla se po staletí odehrává na prv˘ pohled nev˘-
znamn˘ souboj mezi dvûma zpÛsoby zpracování umûleckého díla. Na jedné
stranû stojí epika a na stranû druhé lyrika. Nechci je proti sobû v tomto zamy‰-
lení odívat do brnûní a pou‰tût pak do sebe, av‰ak rád bych poukázal na nû-
které efekty, které se v souãasnosti kolem nás pfii jejich uÏívání odehrávají. Îiji
ve mûstû Brnû, ve mûstû, které se honosí tím, Ïe zde tvofiili dva z nejv˘znam-
nûj‰ích básníkÛ poslední doby Jan Skácel a Oldfiich Mikulá‰ek. (A nyní probíhá
dokonce v˘bûr oficiálního básníka na‰eho mûsta.) Tedy, dá se fiíci, mûsto poe-
zie! Ov‰em obdobnû jako je to v jin˘ch oblastech na‰ich ÏivotÛ, stává se poe-
zie disciplínou, která je ãím dále tím ãastûji a snad jiÏ i v˘hradnû pûstována pro-
fesionály a tak, jako se posunují svûtové rekordy v atletice skrze ty nejlep‰í je-
dince k tomu od narození pfiipravované a prÛmûrná rychlost bûÏn˘ch lidsk˘ch
obyvatel na‰í planety klesá, je to obdobné i s uÏíváním a vnímáním poezie – ly-
riky kolem nás. Stále ménû básní! Nechci zde lamentovat nad tím, Ïe se poe-
zie z na‰ich ÏivotÛ vytrácí, chci jen upozornit na nûkteré její zázraãné krásy, kte-
ré jsou v souãasnosti ubíjeny tup˘m voyersk˘m stylem pûstovan˘m pfieváÏnû
v novinovém, filmovém a televizním prÛmyslu. Vyprávûní, poslouchání ãetby
i ãtení samotné, které rozvíjelo na‰i fantazii, bylo vystfiídáno v‰udypfiítomn˘m
vodopádem rÛzn˘ch seriálov˘ch zpráv, filmov˘ch a televizních "story", u nichÏ
je tím nejpodstatnûj‰ím odevzdaná úãast na Ïivotních osudech a dobrodruÏ-
stvích jiné lidské bytosti. Konstrukce tûchto dûl je natolik jednoduchá, Ïe je dnes
vlastnû moÏné vytvofiit takov˘ pfiíbûhov˘ model, kter˘ funguje opakovanû stej-
nû, i kdyÏ v nûm vystupují jiné postavy. Jednodu‰í vnímatelé takov˘ch historek
je absorbují s logick˘m v˘sledkem, kter˘m je ztotoÏnûní se s nimi aÏ do té mí-
ry, jako by se ve skuteãnosti odehrávaly kolem nich. A tak se ty pfiíbûhy stáva-
jí jakousi virtuální souãástí jejich osobních osudÛ. Co je v‰ak pro mne hor‰í, po-
sunují akcenty témat na‰ich ÏivotÛ ne na to, jak kvalitnû tyto Ïivoty v kaÏdém 
okamÏiku proÏít, ale na to, jak tyto Ïivoty pfies rÛzné dobrodruÏné peripetie do-
padnou. A tím nám je vlastnû kradou! Toho samozfiejmû vyuÏívají v‰echna bul-
vární média, která tyjí z této lidské primitivní aÏ zvífiecí chuti kochat se z ne‰tûstí
druh˘ch a která ve sv˘ch titulcích lákají slab‰í duchem na dramatické osudové
promûny od „potkali se“ - „chodí spolu“ – „porvali se“ - „roze‰li se“ aÏ po „zabi-
li“. Úãelem tûchto zpráv, které jsou osou jim tolik podobn˘ch duchaprost˘ch fil-
mov˘ch a televizních dûl, je prodat tûch pár gramÛ poti‰tûného papíru a ne po-
dat nûjakou konkrétní zprávu. Ono je to jejich „tvÛrcÛm“ totiÏ jedno. Po léta 
opakují stejn˘ mustr této ubohé epiky: „potkali se“ - „chodí spolu“ – „porvali se“
- „roze‰li se“ aÏ po „zabili“. Kvalitní poezie se zab˘vá okamÏikem nyní. SnaÏí se
evokovat nepopsatelné a pfiitom jasnû existující – koncentruje na‰i pozornost
ke kvalitû aktuálního proÏitku, k nepfiebernému mnoÏství v˘kladÛ jediného zá-
Ïitku, kter˘m mÛÏe b˘t tfieba zdánlivû nekoneãné pozorování jednoho listu vel-
kého stromu. PouÏívám-li toto pfiirovnání, není to proto, abych deklasoval kva-
litní epiku – sám jsem fanatick˘m ãtenáfiem.âtete-li napfiíklad romány Milana
Kundery (taky z na‰eho kraje), zji‰Èujete, Ïe jeho pfiíbûhy jsou plné, vedle fas-
cinujících filosofick˘ch úvah, i poezie. 
KdyÏ zpíváte malému dítûti v post˘lce ukolébavku, pfiem˘‰líte nad dûjem? A ja-
k˘ má úãinek! Nemyslím ten epick˘ fakt, Ïe dítû usne, myslím to, proã usne.
Usíná, proto, Ïe skrze onen zpûv obklopujeme dítû láskou a klidem. KdyÏ dítû
povyroste, pfiicházejí na fiadu epické, mnohdy hororové pohádky vyprávûné za
úãelem pouãení, Ïe zlo má b˘t potrestáno. Napfiíklad pohádka o Karkulce je pfií-
kladem takového „krváku“. Zdá se mi v‰ak, Ïe nûktefií u této úrovnû ustrnou
a i dále v pokroãilém vûku vyÏadují obdobné historky, které v koneãném dÛ-
sledku odvádûjí ãlovûka od krásy okamÏiku, od té kaÏdé jedné chvíle, pro kte-
rou jsme povinováni spoluvytváfiet atmosféru klidu, porozumûní a lásky. Proã?
ProtoÏe jsme byli obdarováni darem Ïivota. Îivota, du‰e a rozumu. 
Dnes jsem se pfii ranní ãetbû nebulvárního tisku zachvûl hrÛzou. Svûtoznámá
tenistka v plné síle mûla vyhroÏovat kfiehké rozhodãí za její verdikt tím, Ïe ji za-
bije. A moÏná se to stalo jinak… Ale kdyÏ, tak co ta tenistka asi tak ãte? A jest-
li uÏ neãte, tak kdy pfiestala ãíst? A ãetla vÛbec nûjakou pofiádnou literaturu?
A ãetla poezii?  
Vstávám od stolu a mífiím ke knihovnû…   

Tak tedy na shledanou pfii pfiedstaveních pln˘ch dobrodruÏné poezie ve Va‰em
Mûstském divadle se za v‰echny kolegy tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB
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STATUTÁRNÍ  MùSTO BRNO
F I N A N â N ù  P O D P O R U J E
MùSTSKÉ D IVADLO BRNO,
P¤ÍSPùVKOVOU ORGANIZACI
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MUZIKÁL MICHAELA KUNZEHO A SYLVESTERA LEVAYE
PÛvodní inscenace a celosvûtová práva k jevi‰tnímu provozování: Vereinigte Bühnen Wien GmbH

Hrají

Du‰an Vitázek
Ale‰ Slanina

Luká‰ Janota

Pfiebásnûní

Michael Prostûjovsk˘

ReÏie 

Stano Slovák

Snímky ze zkou‰ek
rockového muzikálu
Mozart!,
reÏie: Stano Slovák,
choreografie: Igor Barberiç
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Ivana VaÀková, Svetlana Slováková, Markéta Sedláãková, Petr ·tûpán, Vojtûch Blahuta

Anton Pavloviã âechov
T¤I SESTRY
reÏie: Stanislav Mo‰a
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Radka Coufalová

Petr Gazdík,
Du‰an Vitázek,

Luká‰ Vlãek

Radka Coufalová

Pavla Vitázková

Luká‰ Vlãek, Johana Gazdíková, Petr Gazdík, Pavla Vitázková, Du‰an Vitázek, Eva Hrbáãková, Sylva Smutná, Pavla Vitázková, Johana Gazdíková, Jana Musilová, Radka Coufalová

Martina Severová,
Luká‰ Vlãek

Petr Gazdík
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Zlatá stfiední cesta je vy‰lapaná, 
ale tráva kolem ní je vyÏraná, 

neb v‰ichni osli, co tu ‰li, 
vypásli v‰echno, co na‰li, 

poslední stéblo trávy zhltly krávy.
JeÏek+Voskovec+Werich
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…takÏe, Stanko, fle‰kuji ti otázky, protoÏe
nemám tvÛj mail a protoÏe i mÛj mail je mo-
mentálnû komplikovan˘, tak tû prosím o od-
povûì zase pfies fle‰ku a to na otázky, kte-
ré uzná‰ za vhodné, a pak to je‰tû já upra-
vím a Standa upraví a zase to chytí tu
správnû impresionistickou skvrnu ãasopisu
Dokofián a budeme v lajnû a v‰ichni nás
‰Àupnou…
Otázky do plátku Dokofián pro
STANKO SLOVÁKA

„V‰echno uÏ tu bylo! Utvofite kruh!“
…zaãínám ná‰ rozhovor fieãnick˘mi v˘kfii-
ky, protoÏe otázky, které budu klást, uÏ
jsem kladl jinde a jinde byly kladeny na mne
a my spoleãnû se ãtenáfii na‰eho plátku
jsme zvûdaví, jak se s nimi vyrovná‰ ty,

Stanko, kolego herãe a velkomoÏn˘ pán re-
Ïisér…
Vzal bys svého synka na ragbyové utká-
ní? /…hele, tak to tady nebylo z obou
stran!/
Mil˘ môj kamo‰ko! So synom sme na rugby
uÏ boli a neminul nás dokonca ani baseball.
KdyÏ se fiekne Mozart, tak ti naskoãí
Salieri, jako kdyÏ fiekne‰ párek… a v pu-
se má‰ zároveÀ chuÈ hofiãice, proã v pfii-
pravovaném muzikálu Mozart, kter˘ reÏí-

ruje‰, Salieri není?
PretoÏe páni autori, Michael Kunze
a Sylvester Levay sa rozhodli úpl-
ne inak ako páni Pu‰kin, Shaffer, ãi
ujo Forman.   
Je‰tû sis svoje neodehrál a uÏ

reÏíruje‰? Jsi zlodûj koní, nebo konûj
z lodí?
Velebn˘ pánko! Ja som Zobar, Lujko Zobar,
najväã‰í KONEJ Z LODÍ pod slnkom...
Jednou jsem dûlal danû a potfieboval
jsem si napsat cesÈák a za Boha jsem si

NENAHRADITELNÍ

LELKOVÁNÍ
MARTINA 
HAVELKY

se STANO 
SLOVÁKEM
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nemohl vzpomenout, na ãem jsem to
vlastnû byl v tom Mostû, a to se nûkdy
stane i v Brnû, a tak jsem si na internetu
na‰el portál s premiérami divadel v re-
publice a zjistil jsem, Ïe to, co jsem vi-
dûl, se dává v jiném mûstû a po ãase za-
se v jiném mûstû a tak to s tím reÏisérem
a dramaturgem obletí celou republiku.
Integrované divadlo. Chce‰ se Snûhur-
kou taky udûlat invazi a obdûlat celou
republiku? Vesmír?

Samozrejme! Veì preto sme
Snehulienku ukradli bratom
Grimmovcom, aby sme ju
mohli poriadne vylep‰iÈ a po-
tom podsunúÈ do dramaturgic-
k˘ch plánov v‰etk˘ch divadiel,
kulturákov a ‰kolsk˘ch jedální.
Porodí‰ syna, postaví‰ dÛm
a zasadí‰ strom, jak jsi na
tom ty?
Strom je jasn˘! S t˘m domom
sa e‰te uvidí, no a syna uÏ asi
nikdy neporodím, ale dúfam, Ïe
e‰te pár ich splodím.
Kolik mûfií‰, váÏí‰, pije‰, koufií‰?
184

89-95
dostatoãne            
40/denne
Vûfií‰ na zázraky? 
Sú v‰ade okolo nás...
Vûfií‰ v divadlo?
Neochvejne!
Kolik se vejde mal˘ch hercÛ do velkého
divadla a kolik velk˘ch do malého?
Mal˘ch hercov vo veºkom divadle nenájde‰
a naopak.

S Radkou Coufalovou
v muzikálu Peklo,

reÏie: Stanislav Mo‰a

S Martinem Havelkou
v muzikálu Peklo,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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KdyÏ pfieloÏí‰ bulvární tisk tisíckrát, do-
stane‰ se na mûsíc?
Staãí iba raz a si v peknej ka‰iãke. 
ReÏíruje‰ velkou sekyrou, nebo mal˘m
pilníkem, nebo to nechává‰ jenom ply-
nout?
Tak, tak, tak i tak
Letí vãielka
Letí vták
Kvitnú biele margarétky
Kvitnú v‰etky 
lúãne kvietky
Blãí vlãí mak
Tak i tak i tak
Pfiedstav si kilometr
krychlov˘ vody a dole
je otvor, kter˘m vyteãe
za vtefiinu jeden hek-
tolitr vody. Otázka zní,
za jak dlouho vyteãe
ta voda?
Nemám ani ‰ajnu...
Jak dlouho bys byl
schopen udrÏet tak
velké divadlo, jako je
Mûstské v Brnû, nad
vodou, kdybys byl ‰é-
fem takového tûlesa?
Îe by Archimedes?

Jednou jsem se roz-
hodl, Ïe svému ‰éfo-
vi do telefonu nûco
fieknu, a on to zvedl
a fiekl:“ Jsi ‰Èast-
n˘?“, a já jsem od té
doby ‰Èastn˘. Vûfií‰
na ‰tûstí, Stanko?
Na to, aby si postavil
funkãn˘ most, staãia
dva piliere. Ten môj
má tieÏ iba dva.
Volajú sa ·Èastie
a Láska.
Poslední fiádek je je-
nom tvÛj a napi‰
tam, co chce‰, jestli
chce‰, jen jedno je‰-
tû…  „Neotvírej ústa
pfiíli‰ do‰iroka, ale

fiekni nûco..“
…Sam útoãící had z kmene VinebagÛ.
A to ti radil náãelník kmene SiouxÛ
a 707m˘ obãan obce Radostice a herec
z Brna a tvÛj kolega, Martin Havelka
a dûkuji za rozhovor.

Kto sa sp˘ta, ten sa dozvie... 

Se ZdeÀkem âernínem
v muzikálu
Cikání jdou do nebe,
reÏie: Petr Kracik

S  Hanou Kovafiíkovou
v muzikálu

Cikáni jdou do nebe,
reÏie: Petr Kracík
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Jsme pouãení, nepouãitelní.
Vladimír Michálek. Po absolvování FAMU nato-
ãil dokumenty: V chrámu pfiírody, Ticho, které
bolí, Barrandov, The Junkies, O, Mr. Anderson.
V roce 1992 získal cenu âeské hudební akade-
mie za klip skupiny Lucie âerní andûlé. 
Debutem byla v roce 1994 Amerika, celoveãer-
ní film na motivy novely F. Kafky Amerika
(Nezvûstn˘). V roce 1996 natoãil
Zapomenuté svûtlo, podle scénáfie âechoa-
meriãanky Mileny Jelinek. Za film byl nomi-
nován na âeského lva v 6 kategoriích. Dále
získal Cenu Asociace ãesk˘ch kamerama-
nÛ a za âeskou republiku byl nominován do
v˘bûru Ceny Americké filmové akademie -
Oscar '97. Na MFF Karlovy Vary 1997 dostal
Cenu ekumenické poroty, Cenu divákÛ a Cenu
za nejlep‰í hereck˘ v˘kon. O 2 roky pozdûji na-
toãil drama Je tfieba zabít Sekala. Film získal
ceny: 34. MFF Karlovy Vary: Nejlep‰í herec,
Zvlá‰tní cena ekumenické poroty; Festival

Amerického filmového institutu (AFI Fest)
1998: Cena kritikÛ; XXIII. Festival hran˘ch
filmÛ v Gdyni: Cena za nejlep‰í scénáfi; âes-
ká nominace âFTA na cenu Americké filmo-
vé Akademie (Oscar); Kristián '98 - v˘roãní
cena ãesk˘ch kritikÛ; 13 nominací na âes-
kého lva, 10 âesk˘ch lvÛ; Syrena
Warszawska: Cena za nejlep‰í zahraniãní
film udûlovaná Klubem kritikÛ pfii Polské 
asociaci ÏurnalistÛ; V roce 2000 vznikl filmo-
v˘ experiment Andûl exit, celoveãerní film
podle scénáfie, kter˘ Michálek napsal
s Jáchymem Topolem. Snímek byl 7x nomi-
nován na cenu âesk˘ lev 2000, získal 2 
ocenûní. Nepfiehlédnuteln˘ a kritikou vítan˘
a velmi cenûn˘ je i jeho  film Babí léto.
V posledních desetiletích nevznikl Ïádn˘
stûÏejní velk˘ románov˘ pfiíbûh, neuchy-
lují se autofii pohodlnû k technicky jed-
nodu‰‰ím filmov˘m a televizním scéná-
fiÛm, kde s autorem spolupracuje reÏisér
a korekce se dûlají i pfii nátáãení na pla-
ce?
Nevím, jestli té otázce zcela rozumím, ale 
obecnû není velké porozumûní ze strany in-
vestorÛ o podporu  velk˘ch románov˘ch pfií-
bûhÛ. Je téÏ otázkou, jaké románové pfiíbû-
hy myslíte. Jestli klasické, ãi souãasné. Sám
se o takové adaptace ãas od ãasu pokou-
‰ím. Naposledy ve filmu O rodiãích a dûtech.
K filmovému scénáfii téÏ slouÏila stejno-
jmenná pfiedloha Emila Hakla. Jinak nevím,
k ãemu se autofii uchylují. Spolupracoval
jsem napfiíklad s panem Josefem ·kvorec-

k˘m a Petrem Jarchovsk˘m na scénáfii
ZbabûlcÛ a myslím, Ïe ve finále se podafiilo vy-
tvofiit velmi zajímav˘ a nadprÛmûrn˘ scénáfi.
Nicménû film se nepodafiilo zafinancovat ani
spojením soukrom˘ch i vefiejnoprávních zdrojÛ.
Nakonec jsme stáli obklopeni opravdov˘mi zba-
bûlci souãasného vrhu a stfiihu.
Jak by se dala chakterizovat spolupráce re-
Ïiséra s kameramanem, jde o mimomy‰len-

kové vnímání, sugesci nebo o naprosto to-
toÏn˘ pohled na problematiku pfiíbûhu?
Mám moÏná ‰tûstí, Ïe jsem mohl s takov˘mi ka-
meramany spolupracovat. Je to jednodu‰e
vztah. Nedovedu si pfiedstavit, Ïe bych mohl
spolupracovat jinak. Musí to b˘t stra‰né utrpení

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

VLADIMÍR
MICHÁLEK

HOST DO DOMU
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s filmy Pfielet pfies kukaããí
hnízdo, Hair, Ragtime
a Amadeus?
Proã ne? Budu mu drÏet pal-
ce.
Toãíte teì v Brnû jiÏ del‰í
ãas, je nûco v tomto mûstû,
co vás mimofiádnû zaujalo?
Nikdy jsem v Brnû nebyl del-
‰í dobu, takÏe se v nûm roz-
koukávám. Zajímá mû archi-
tektura a urbanismus a i pfies
to, Ïe jsem mûl stra‰nû má-
lo ãasu, tak mne jiÏ nûkolik
vûcí velmi zaujalo.
Není to pfiíli‰ zavazující,
kdyÏ natoãíte takové geni-

ální filmové skvosty jako byly filmy Je tfieba
zabít Sekala nebo Zapomenuté svûtlo?
Obvykle, kdyÏ ãlovûk nûco udûlá, tak se sna-
Ïí, aby jeho dal‰í práce pfiekonala jiÏ hotové.
Jak na to?
Nemám potfiebu ani naturel se pomûfiovat sám
se sebou. KaÏd˘ film je pro mne uzavfiená kapi-
tola, ke které se jiÏ nevracím. Pamatuji si z nû-
ho jenom chyby, ale o tom jsem mluvil jiÏ v˘‰e.
Vypadá to sice, Ïe kaÏd˘ film je úplnû jin˘. Jsou
to v‰ak jenom jiné formální postupy, jiné kulisy.
Intuitivnû si vybírám témata, která mû zajímají
dlouhodobû. TakÏe se moÏná motám na jed-
nom místû, ale mnû to aÏ tak nevadí.
Máte je‰tû nûjakého jiného koníãka neÏ
film? Pûstujete tfieba kaktusy, závodíte na
jachtách, sbíráte známky s nûjakou temati-
kou, ‰ermujete, mu‰kafiíte nebo rád vafiíte?
Nevím, jestli ãtení je koníãek. To je ãíslo jedna.
To se prolíná s focením. TakÏe je to spojeno
s mou prací. A ta je tak ãasovû nároãná, Ïe kdy-
by nebyla i koníãkem, tak bych ji asi nemohl dû-
lat. Rád jezdím na kole, to je rychlost, jeÏ mi vy-
hovuje, pfii které se nenudím.

pracovat s nûk˘m, kdo má úplnû jiné vidûní pfií-
bûhu. 
Uplynulo ‰edesát let od okamÏiku, kdy se
nad Hiro‰imou rozprostfiel atomov˘ hfiib.
Zachránil tento vûdeck˘ zázrak lidstvo pfied
sebezniãením?
MoÏná, nicménû historie nás nabádá k velké 
obezfietnosti. JiÏ mnohokrát si lidstvo bylo na-
prosto jisté, Ïe hrÛzu, kterou zaÏilo, jiÏ nikdy ne-
povolí, aby se opakovala. Ona se sice neopa-
kovala, ale pfii‰la hrÛza je‰tû daleko stra‰nûj‰í.
Co k tomu fiíct: jsme pouãení nepouãitelní.
Stává se, Ïe i kdyÏ je, slangem ‰tábu, „zábûr
hotov“, tak jej nakonec ve stfiiÏnû definitivnû
vyfiadíte? A naopak stalo se, Ïe jste ve stfiiÏ-
nû zjistil, Ïe vám chybí stûÏejní zábûr a uÏ
nebyla moÏnost to napravit?
Samozfiejmû, Ïe ve stfiiÏnû vyfiadím i tzv. stûÏej-
ní zábûr. Pokud nefunguje, tak tam nemá co po-
hledávat. Otázka spí‰ zní, proã jsem ho vlastnû
toãil. Není to tedy spí‰ otázkou zábûru, ale scé-
ny-obrazu, celého. Zku‰enostmi to jiÏ dokáÏi
rozpoznat  ve scénáfii. Nûkdy si tam nûco ne-
chám s otazníkem a tûsnû pfied
natoãením se rozhodnu, jestli
ho budu potfiebovat, ãi ne.
KdyÏ toãím, tak si jiÏ stfiihám
v hlavû. Vím pfiesnû, Ïe tfieba
z jednoho jetí-klapky bude ve fi-
nále ‰est zábûrÛ. TakÏe uÏ vím,
co do závûreãné skladby budu
ãi nebudu potfiebovat. To, 
abych na nûco zapomnûl, se
stává téÏ. ¤íká se tomu chyba.
Dobfie si ji pamatuji a uÏ ji pfií‰-
tû neudûlám. Udûlám v‰ak ji-
nou, novou a tak to jde dál.
Nûkdy i chyba mÛÏe vytvofiit
styl. 
Myslíte si, Ïe je‰tû nûkdy do-
stane nûjak˘ ãesk˘ reÏisér
moÏnost v Hollywoodu nato-
ãit takov˘ velkofilm, jako se
to povedlo Milo‰i Formanovi

8

S Jaroslavem Matûjkou
pfii natáãení filmu Okno do hfibitova

S reÏisérem ZdeÀkem Tro‰kou 
a kameramanem Davidem Plojharem

pfii natáãení filmu První casting
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Jak by se dal definovat vztah mezi reÏisérem
a hercem obsazen˘m do stûÏejní role a co
se s tímto vztahem stane, kdyÏ klapne po-
slední klapka?
Nemohu mluvit obecnû o vztahu mezi reÏisé-
rem a hercem v hlavní roli. U mne to je velmi
dlouh˘ proces. Dost dlouho se rozm˘‰lím, neÏ
nûkoho konkrétnû oslovím: snaÏím se herce
dlouhodobû sledovat, a to jak na divadle, tak
i v TV a filmu. Nûkdy prostû hledám. DÛleÏité je
pro mne jak si padneme lidsky. ZaÏil jsem mno-
hokrát, je‰tû jako asistent, kdy se reÏisér s her-
cem nesná‰eli a byla to hrÛza. HrÛza v práci
a ve v˘sledku hrÛza ve filmu. Proto jsem se za-
fiekl, Ïe takto bych pracovat nemohl. Mám her-
ce rád a rád s nimi pracuji. Je to v podstatû to,
co mû ve filmu nejvíc baví. Proto se snaÏím, aby
vzájemná spolupráce byla potû‰ením a zába-
vou pro obû strany. Nejsem moc extrovertní ãlo-
vûk, ani moc nevyhledávám spoleãnost. I proto
je mÛj vztah k herci jaksi intimní a tak to pokra-
ãuje i po poslední klapce. Prostû to pfietrvává, 
alespoÀ pro mne.
Jsou vám rodiãe smûrodatn˘mi kritiky, nebo
uÏ jen shovívavû shlíÏejí na úspûchy svého
syna?
U rodiãÛ je to tak: otec jiÏ neÏije. Zemfiel mûsíc
pfied premiérou Zapomenutého svûtla.
Matka mi velmi fandí, ale dokáÏe mít
i svÛj názor a nemusí to b˘t vÏdy sou-
hlasné.
Jak se vybírá nebo skládá hudba k fil-
mu? Máte hotov˘ scénáfi, vybrané
herce, sestaven˘ ‰táb, nosíte v hlavû
v té dobû uÏ pfiedstavu hudebního
podkresu, nebo toto vzniká aÏ ve
stfiiÏnû?
Hudba je královská disciplína a hudba fil-
mová je specifikum samo o sobû. Nechci
se nikoho dotknout, ale v na‰í republice
není mnoho lidí, ktefií opravdovou sklad-
bu filmové hudby zvládají.  Spolupracuji
s nûkolika skladateli, pro které platí stej-
né jako pro kameramany. Nepotfiebuji

nûkoho, kdo svou hudbou exhibuje, ãi jenom 
opisuje to, co jiÏ vidíme. Pracuji s lidmi, ktefií  mi-
mo to, Ïe jsou skvûlí hudebníci, jsou téÏ velmi
kvalitní a citliví lidé. Pfiiná‰ejí do filmu svou 
emoci, kterou poloÏí do dal‰í vrstvy a to v‰e spo-
lu vytváfií kompaktní celek. Nikdo se neprosazu-
je nad druhé, v‰ichni ctí pouze v˘sledek celku.
Jak trávíte Vánoce, kupujete dárky, máte
stromeãek a pod ním postaven˘ betlém?
Vánoce ‰krtám. Nemám je rád.
K fiadû vûcí, na které jsme si po listopado-
v˘ch událostech v roce 89 zaãali zvykat, ne-
pfiehlédnutelnû patfií  bulvární tisk stavící
své informace na lÏi, polopravdách, prostû
na snaze svÛj produkt za kaÏdou cenu pro-
dat. ¤ada umûlcÛ mu vyhlásila nesmifiitel-
nou válku, jak˘ je vá‰ vztah k bulváru?
Bulvár nesleduji. Nijak programovû. Nikdy jsem
se nezajímal o drby a vím, jak je tûÏké jim ãelit.
Prostû respektuji soukromí kaÏdého. Ani kama-
rádÛm nedávám otázku: Jak se má‰?
Ktefií ze souãasn˘ch ãesk˘ch autorÛ si zís-
kali vá‰ zájem?
Emil Hakl, Petra HÛlová, Jáchym Topol, a po-
kud to nebude znít, Ïe se chci zalíbit, tak Jifií
Kratochvil...
Jak je moÏné, Ïe politiku pfieváÏnû dûlají ne-
pfiíli‰ vzdûlaní lidé? Mezi politiky najdete
málo filosofÛ, vûdcÛ, myslitelÛ.
Politika je specifická profese. Politik je i urãit˘ fe-
notyp, coÏ je genotyp + pfiostfiedí. CoÏ si mys-
lím, Ïe vysvûtluje dost vûcí. Zvlá‰tû pak, kdyÏ si
pfiedstavuji Nûmecko v pÛlce ‰edesát˘ch let,
tak se bohuÏel aÏ tak nic v˘jimeãného nedûje.
Lidé se je‰tû nepfiejedli, ale uÏ brzy to musí pfii-
jít. VÏdyÈ i denacifikace pfii‰la aÏ na pfielomu se-
dmdesát˘ch let... UÏ se na to tû‰ím.
Jak si pfiedstavujete premiéru „svého“ filmu?
Ideální premiéru si pfiedstavuji, Ïe z kina odchá-
zejí spokojení lidé a míjejí frontu na lístky, kde jiÏ
stojí dal‰í... No a já se klidnû ‰ourám na kole
v polabské rovinû.

Za moÏnost fotografovat
pfii natáãení a za rozhovor dûkuje jef Kratochvil

Se skriptkou 
Haniãkou Inemanovou

a dramaturgem 
Jaroslavem Krafkou

pfii natáãení filmu
Psací ko‰

S Martinem Havelkou
pfii natáãení filmu 

MÀoukov˘ hotel
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klad West Side Story, Svût pln˘ andûlÛ, atd. Mám
ráda lidi, co tu pracují a celkovou atmosféru divadla.
Jsem ráda, Ïe mohu b˘t jeho souãástí.
KdyÏ jsem tû s tv˘mi b˘val˘mi spoluÏáky pfied
ãasem vidûl, je‰tû za dob studií v Martû, napfií-
klad v Godspellu, slavném, ale u nás málo zná-
mém muzikálovém souãasníkovi Jesus Christ
Superstar, nebo v Shakespearovském a-capella
projektu Veãer tfiíkrálov˘, u kterého jsem byl, mi-
mochodem, pfiítomen va‰í velmi pfiíjemné roãní-
kové derniéfie na festivalu Dokofián, vÏdy jste na
mne pÛsobili jako neskuteãnû sehran˘ t˘m lidí,
co na sebe úÏasnû sly‰í. Jsi tedy asi ráda, Ïe se
budete ãasto potkávat i tady, kupfiíkladu na
Hudební scénû.
Ano, jsem ‰Èastná, Ïe s nimi mohu i nadále spolu-
pracovat, mám je totiÏ moc ráda, jsme velmi dobfií
kamarádi. 
Podívejme se na tvé minulé i souãasné role.
Godspell, Tfii sestry, pfiipravuje se Mozart!
Pfiipadá mi to jako doslova snov˘ start kariéry... 
Nestaãím se divit. Je to o mnoho víc, neÏ jsem si pfiá-
la. Je pro mne velká ãest, Ïe tak brzo po dokonãení

12

Svetlanko, jelikoÏ spolu dûláme rozhovor do
rubriky, která se jmenuje V oslnûní, první otázka
se pfiímo nabízí. âím a kdy tû oslnilo divadlo?
Oslnilo mû uÏ v mladém vûku, protoÏe pocházím
z divadelní herecké rodiny. Mûla jsem k nûmu
vÏdycky blízko, jen jsem si nikdy nechtûla pfiiznat, Ïe
bych i já mohla b˘t hereãkou, tak jako tfieba mí rodi-
ãe nebo bratr. Byla jsem ti‰‰í dítû, velmi jsem se sty-
dûla. Odmaliãka jsem pouze tancovala, ale nikdy
jsem nechodila na zpûv, ani na recitaãní soutûÏe.
Nebyla jsem exhibicionista. Ale kvÛli tomu, Ïe muzi-
kál a divadlo jsou vûci blízké mému srdci, kdyÏ jsem
se rozhodovala pro vysokou ‰kolu, po vzoru mého
bratra jsem podala pfiihlá‰ku na JAMU a zkusila pfii-
jímaãky. To byl velik˘ zlom v mém Ïivotû. UÏ jenom
vystoupit pfied komisi s monologem a pak pfied ní
i zpívat, byla opravdu velká zkou‰ka, ale zvládla
jsem to. Na JAMU jsem se utvrdila v tom, Ïe divadlo
mÛÏu a chci dûlat, ale blízk˘ vztah jsem k nûmu mû-
la uÏ od dûtství.

Má‰ v muzikálovém Ïánru nûjaká oblíbená díla,
která tû ovlivnila?
Je jich spousta, West Side Story, Chicago, Vlasy

a tak dále, muzikál byl vÏdycky mou srdeãní záleÏi-
tostí. Jsou i díla, jako tfieba Jesus Christ Superstar,
na která bych chodila opakovanû uÏ jen kvÛli skvûlé
hudbû.
Teì jsi v Mûstském divadle Brno v angaÏmá, jak
se ti v nûm líbí? Zvlá‰tû kdyÏ tu má‰ doslova ro-
dinné zázemí...
(smích) Mnû se v Mûstském divadle líbilo uÏ od do-
by, kdy jsem sem s rodiãi jen jezdila na pfiedstavení,
ve kter˘ch hrál Stanko. Vidûla jsem tu tehdy napfií-

V OSLNùNÍ

S Petrem Gazdíkem
v muzikálu Peklo,

reÏie: Stanislav Mo‰a

SVETLANA
SLOVÁKOVÁ
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‰koly tady mÛÏu pÛsobit v tolika krás-
n˘ch rolích. Nesmírnû si toho váÏím.
Splnila sis sama v nedávné dobû
nûjak˘ osobní sen?
Úspû‰nû jsem dokonãila ‰kolu, dûlám
práci, která mû baví, bydlím v hezkém
bytû a jsem velmi ‰Èastná! Celkovû
mám za sebou moc hezké období,
shrnula bych to tak, Ïe Ïádn˘ kon-
krétní sen se mi nesplnil, ale spí‰e víc
pfiání najednou.
Musím se pfiiznat, Ïe do Ïensk˘ch
snÛ pfiíli‰ nahlíÏet neumím, ale pfii-
jde mi, Ïe kaÏdá holka chce b˘t 
alespoÀ na chvíli princeznou. A ty
jsi rovnou Snûhurka!
Ano, jsem a je to moc pfiíjemné! Je
krásné vidût ty dûtské tváfiiãky, jak
vás zboÏÀují jenom proto, Ïe jste ta
hodná Snûhurka. Dûti na pfiedstave-
ních jsou úÏasné a ãím víc je jich
v publiku, tím vytváfií lep‰í a lep‰í at-
mosféru. V‰ichni na jevi‰ti si to pak víc uÏíváme.
TakÏe jsem moc ráda, Ïe mÛÏu hrát ve Snûhurce
a zároveÀ vidût nad‰ení mal˘ch dûtí.
Snûhurka je pfiedstavením, v nûmÏ se ãasto im-
provizuje a provádûjí se neãekané legrácky
a vtípky. Povedlo se nûkterému z kolegÛ tû „od-
bourat“, pfiípadnû „odbourala“ jsi ty nûkoho?
V improvizacích jednoznaãnû vévodí trpaslíci. Já
je‰tû nejsem natolik zku‰ená a odváÏná hereãka, Ïe
bych si dovolila nûjaké velké improvizace. Nedûlám
je a ani nemám potfiebu je dûlat. Ráda se drÏím scé-
náfie a reÏie. Ale vnímám rÛzné atmosféry, které pro-
bíhají, aÈ uÏ mezi trpaslíky, nebo s Macechou, v po-
dání Honzy Apolenáfie nebo Milana Nûmce, ti dva
mají ãasto nûjakou perliãku. Pokud mám b˘t kon-
krétní, v poslední dobû mû pfiímo na jevi‰ti rozesmá-
la v jeden moment sv˘m expresivním pádem
Macecha Milana Nûmce. Na‰tûstí to nebylo mimo,
Ïe jsem se rozesmála, ale v tu chvíli jsem se víc
smála za Svetlanu neÏ za Snûhurku. Zrovna
s Macechou, aÈ uÏ v Apikovû nebo Milanovû podá-
ní, neboÈ jsou obû dvû úÏasné, mám obãas co dûlat,
abych zÛstala v roli. 
A teì nám Snûhurka nabízí takov˘
pfiíjemn˘ mÛstek, v ní tû totiÏ reÏíro-
val tvÛj bratr Stano Slovák. Jak˘ on
je reÏisér? V civilu pÛsobí coby na-
prost˘ „pohodáfi“ a fie‰í v‰e v klidu.
Takov˘ on se snaÏí b˘t i jako reÏisér, dr-
Ïet v‰e v klidu a b˘t ke v‰em pfiátelsk˘.
Myslím, Ïe nûkdy se musí snaÏit hodnû,
aby tu pohodu udrÏel, protoÏe jakkoli on
fiíká, Ïe je v‰echno v pohodû, tak sám
má v sobû ãastokrát velké napûtí.
Vnímám, Ïe má tûÏkou pozici, jelikoÏ
s herci, které reÏíruje, je kamarád, ale
zároveÀ je pro nû i tou autoritou na 
opaãné stranû. Podle mû to pro nûj mu-
sí b˘t tûÏké, ale zvládá to.
Není to tedy typ reÏiséra, kter˘ by
vás teì pfii pfiípravách Mozarta! nutil
jeho tvorbu dennodennû poslou-
chat, ãi by Ïádal o nastudování si
Köchlova seznamu Amadeov˘ch
skladeb?

To ne, oãekává od kaÏdého stoprocentní nasazení
jako kaÏd˘ reÏisér, ale aÏ tak pfiísn˘ není.
Ná‰ rozhovor probíhá na zaãátku záfií, dovedla
bys mi v tuto chvíli pfiiblíÏit proces zkou‰ení
Mozarta!? Bude‰ hrát Josefu Weber, Mozartovu
‰vagrovou.
Hraji Josefu a jsem taky v company. Zkou‰ení zatím
probíhá velmi pfiíjemnû, aspoÀ pro mne. Osobnû si 
uÏívám zkou‰ky choreografií s Igorem Barberiãem,
také korepetujeme s Karlem ·karkou. UÏ jsme ve
fázi, kdy dáváme ãísla dohromady. Máme postave-
nou první polovinu, na druhé teprve zaãneme pra-
covat. Máme ale hodnû práce, je to opravdu tûÏk˘
kus.
Máte i velkou zodpovûdnost, jelikoÏ to bude prv-
ní dílo ve svûtû renomovan˘ch autorÛ – libretis-
ty Michaela Kunzeho a skladatele Sylvestera
Levaye, uvedené tady v âesku. 
Právû o to víc jsem v napûtí, protoÏe ta reÏijní zod-
povûdnost je na mém bratrovi, ale snad budou spo-
kojeni jak samotní autofii, tak i diváci.
Se Stankem se potkává‰ kromû reÏisérské práce
taky na jevi‰ti v ambiciózním projektu Zdenka

S Veronikou Poláãkovou a Michalem Matûjem
v muzikálu Peklo, reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu Snûhurka,
reÏie: Stano Slovák
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Merty a Stanislava Mo‰i Peklo. Hrajete tam v zá-
sadû mileneckou dvojici a nechybí ani nûkolik 
emocionálnû vypjat˘ch scén. Jak se vám spolu-
pracuje v této herecké rovinû?
Hodnû lidí se na tuhle vûc ptá, za sebe mohu fiíct, Ïe
se nám spolu hraje moc dobfie. I kdyÏ je zvlá‰tní, Ïe
Stanko hraje, Ïe je do mne jako sochafi David zami-
lovan˘ a máme tam pár emotivních nebo intimnûj-
‰ích scén, nedívám se na nûj v tu chvíli jako na bra-
tra. A moÏná tím, Ïe máme tak blízk˘ vztah v sou-
kromí, jsou na‰e emoce na jevi‰ti je‰tû silnûj‰í.
Celkem ãerstvû má‰ za sebou skuteãnû velkou
ãinoherní pfiíleÏitost – Irinu ve Tfiech sestrách...
Pro mne to byla velká v˘zva, neãekala jsem, Ïe tak
brzy po ukonãení ‰koly dostanu hned ãinoherní na-
bídku. Jsem ale velmi ‰Èastná, Ïe jsem mohla na té
roli pracovat. Cel˘ t˘m pracující na Tfiech sestrách
byl úÏasn˘, velmi dobfie jsme si sedli, zkou‰ení bylo
pfiíjemné i zábavné a mnohému mû nauãilo.
Vyhovuje ti âechovem sam˘m zam˘‰len˘ posun
ke tragikomedii, kter˘ pan reÏisér Mo‰a vyuÏil?
UÏ ãtené zkou‰ky naznaãovaly, Ïe ta tragikomika je
tam skuteãnû dÛleÏitá a jasná, je z textu cítit, byla by
tedy ‰koda, kdyby vûty, které jsou napsané schvál-
nû tak, jak jsou napsané, by nebyly vyuÏité a pod-
chycené. Jsem tedy ráda za formu, kterou to pfied-
stavení má, je zajímavûj‰í, zábavnûj‰í, bliÏ‰í lidem
a mne, jako hereãce, nabízí víc zajímav˘ch poloh.
KdyÏ jsme se se‰li krátce pfied rozhovorem, na-
bídl jsem ti, Ïe mÛÏe‰ pohodlnû pfiecházet mezi
ãe‰tinou a tvou rodnou sloven‰tinou. Napadá
mû otázka, jak se ti vlastnû uãí ãeské texty a pís-
niãky a zdali uÏ jsi schopná tfieba v ãe‰tinû auto-
maticky pfiem˘‰let. Sloven‰tina je totiÏ jazyk ne-
smírnû chytlav˘...
Uãení textÛ problém není. Pravdou v‰ak je, Ïe slo-

ven‰tinu stále ãasto pouÏívám a stfiídám s ãe‰tinou,
kdyÏ jsem tfieba unavená a nechce se mi mluvit ães-
ky. Ale na jevi‰ti, v emocích, musím myslet na správ-
nou v˘slovnost a co nejvíc zakr˘t nûjaké slovenské
akcenty. TakÏe tûÏ‰í, neÏ nauãit se text, je pak na je-
vi‰ti udrÏet ãe‰tinu tak, aby nebylo poznat, Ïe jsem
Slovenka. A to mû stojí je‰tû veliké úsilí.
Poslední mírnû záludná otázka: Má‰ vÛbec
strach z novináfiÛ – kritikÛ?
Já jsem v podstatû ráda, kdyÏ kritik vÛbec ohodnotí
mÛj v˘kon. KaÏdá kritika je v nûãem dÛleÏitá, je za-
jímavé pfieãíst si pohled druhé osoby, popfiem˘‰let
o nûm a tfieba ho pak v dal‰í práci vyuÏít.
Díky za nesmírnû pfiíjemné popovídání.
Já dûkuji tobû! 

Ondfiej Doubrava
Foto jef Kratochvil a Tino Kratochvil

V muzikálu Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a

V muzikálu Snûhurka,
reÏie: Stano Slovák
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Z mailové po‰ty:
Jeden e-mail od pfiítele aÏ z New Yorku, aby
mi pfiipomnûl pouãnou scénku, jeÏ byla ve sta-
nici metra hlavního mûsta USA zinscenována
deníkem The Washington Post jako souãást
experimentu o vnímání, vkusu a prioritách lidí
v dobû hospodáfiské recese. Na stanici metra
ve Washingtonu DC se posadil muÏ a zaãal
hrát na housle; bylo nevlídné studené ráno.
Hrál asi tfii ãtvrtû hodiny virtuózní Bachovy
skladby. Bûhem této doby, jelikoÏ byla ‰piãka,
pro‰lo stanicí odhadem asi pût tisíc lidí, vût‰i-
na z nich cestou do práce. Po prvních tfiech
minutách ‰el kolem muÏ stfiedního vûku, kter˘
si jako zatím jedin˘ v‰iml hrajícího muzikanta.
Zpomalil krok a na pár minut se zastavil, pak
ale dál spûchal za sv˘mi povinnostmi. O mi-
nutu pozdûji dostal houslista svÛj první dolar:
nûjaká útlocitná Ïena vhodila „Ïebrajícímu
bezdomovci” peníze do rozevfieného futrálu
a bez zastavení pokraãovala v chÛzi. Po nû-
kolika dal‰ích minutách se nûjak˘ mladík opfiel
o zeì a poslouchal, pak se podíval na hodin-
ky a rychle odkráãel. Evidentnû rovnûÏ spû-
chal do práce. Nejvíce pozornosti vûnoval mu-
Ïi 3let˘ chlapec. Matka jej vlekla kolem a spû-
chala, ale dítû se zastavilo a dívalo se uchvá-
cenû na houslistu. Nakonec jej matka postrãi-
la a dítû pokraãovalo v chÛzi, ale celou dobu
se fascinovanû za hrajícím muÏem ohlíÏelo.
Toto se opakovalo s nûkolika jin˘mi dûtmi
a v‰ichni rodiãe, bez v˘jimky, je nutili pokraão-
vat v chÛzi. Za cel˘ch 45 minut hry se na oka-
mÏik zastavilo pouze ‰est lidí. Asi 20 mu dalo
peníze, aniÏ by zpomalilo svÛj krok. Vybral 32
dolarÛ. KdyÏ skonãil a nastalo ticho, nikdo si

toho nev‰iml. Nikdo nezatleskal, nikdo jej ne-
poznal. Nikdo nevûdûl, Ïe tím umûlcem byl
dvaaãtyfiicetilet˘ americk˘ houslov˘ virtuos
Joshua Bell, jeden z nejlep‰ích hudebníkÛ na
svûtû. Hrál jedny z nejtûÏ‰ích skladeb, které
byly kdy zkomponovány, navíc geniálním hu-
debním skladatelem J. S. Bachem. Hrál na
houslích za 3,5 milionu dolarÛ, model Gibson
ex Huberman Stradivarius z roku 1713. Dva
dny pfied tím, neÏ hrál v metru, vyprodal
Joshua Bell divadlo v Bostonu za prÛmûrnou
cenu sedadla 100 dolarÛ. V metru ãinil jeho
hodinov˘ plat cca 32 USD… Jedním z moÏ-
n˘ch závûrÛ tohoto experimentu je, Ïe jestliÏe
nemáme ani chvilku se zastavit a naslouchat
jednomu z nejlep‰ích hudebníkÛ na svûtû,
hrajícímu tu nejlep‰í napsanou hudbu, kolik
dal‰ích vûcí, krás a neopakovateln˘ch proÏit-
kÛ nám uniká? TûÏko fiíct, jestli ve vyproda-
ném hledi‰ti bostonského divadla sedûli bû-
hem zmínûného koncertu jenom snobové,
ktefií nikdy nejeli metrem, anebo v nás jen po-
zvolna mizí v tomto odcizeném svûtû plném
násilí a amorálních dûjÛ smysl pro skuteãné
hodnoty. Je to dÛkaz toho, jak civilizace deva-
stuje základní lidské hodnoty a niãí je kariéris-
mem, depresemi, anachronismy, paranoiou ãi
prahnutím po moci, penûzích a hlavnû frustra-
cí z nezamûstnanosti a v‰eobecného úpadku
morálky. To jen Nietsche tvrdil, Ïe morálka ne-
existuje, pouze osobní disciplína. Ale vûfite
chorému excentrikovi… Jestli o nûco v tom
spûchu za prací a penûzi nepfiicházíme. My,
nesmrtelní hrdinové Ïivota, o nûmÏ je‰tû neví-
me, nebo nechceme vûdût, Ïe je smrtelnou
chorobou…
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â I N O H E R N Í  S C É N A

Thomas Bernhard: SÍLA ZVYKU
Dûj hry novodobého rakouského klasika, v posledním dese-
tiletí ãasto hraného a ãteného i u nás, se odehrává v marin-
gotce cirkusového  fieditele Caribaldiho. Ten si kdysi dávno
usmyslel, Ïe nacviãí se sv˘mi zamûstnanci ve volném ãase
SchubertÛv smyãcov˘ kvintet Pstruh. A tak se uÏ dvaadva-
cet let snaÏí pfiinutit Îongléra, Krotitele, Vnuãku a Klauna,
ktefií nemají k hudbû Ïádn˘ vztah, aby se nauãili hrát na kla-
vír, housle, violu a basu... 
Síla zvyku je o touze po absolutní dokonalosti, která je v‰ak
v nesluãitelném rozporu s banální, v‰ední a poniÏující reali-
tou. Hra má svou komikou blízko k fra‰ce a varírováním 
opakování rÛzn˘ch situací i ke klauniádû, ãi filmové grotes-
ce. Protagonistou tohoto absurdního divadla, podobnû jako
i v jin˘ch Bernhardov˘ch hrách, je dominantní muÏská po-
stava, jíÏ se její megalomanská a tedy nenaplnitelná touha
po dokonalosti stává krutou i smû‰nou posedlostí, s níÏ ty-
ranizuje a deprimuje své okolí a nakonec i sebe. 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Jan Mazák, Viktor Skála, Barbora Jelenová, Igor
Ondfiíãek, Michal Isteník

Tennessee Williams:
KOâKA NA ROZPÁLENÉ PLECHOVÉ ST¤E·E
Mimofiádná hra je dílem Tennessee Williamse, jednoho
z nejv˘znamnûj‰ích dramatikÛ 20. století. Jeden z jeho

nejv˘znamnûj‰ích textÛ (ovûnãen˘ i prestiÏní Pullitzerovou
cenou) jistû netfieba zvlá‰tû pfiedstavovat. Staãí jen pfiipo-
menout ‰kálu svûtov˘ch hercÛ od Paula Newmana pfies
Kathleen Turnerovou k Laurenci Olivierovi, ktefií v této hfie,
proslulé mimofiádn˘mi hereck˘mi pfiíleÏitostmi, dosahovali
vrcholÛ své kariéry.
Podtitul „Koãky“ by mohl znít „rodinná oslava s tajemstvím“.
Pan Pollitt, miliardáfi a jeden z nejvût‰ích vlastníkÛ pozem-
kÛ na americkém Jihu, slaví své pûta‰edesáté narozeniny
ve velkém stylu. V‰ichni se veselí s ním, kromû syna Bricka,
kter˘ se osamûle upíjí ve svém pokoji. Navíc „taÈka Pollitt“
dostává jeden neãekanû velkolep˘ dárek navíc: jeho pode-
zfiení, Ïe má rakovinu, bylo mylné. Nebo ne? Mistrná psy-
chologická pitva napjat˘ch vztahÛ v rámci jedné jiÏanské ro-
diny, kofienûná navíc nastávajícím bojem o pfiípadnou pozÛ-
stalost...
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Hana Brie‰Èanská, Luká‰ Hejlík, Pavla Vitázková,
Jana Gazdíková, Zdenûk Junák, Karel Mi‰urec, Patrik
Bofieck˘, Milo‰ Kroãil a dal‰í.

Carlo Goldoni: POPRASK NA LAGUNù
Existuje jen málo komedií, které dosahují úrovnû tohoto dí-
la. V‰echna legrace, zábava ãi humor, jak kdo chce, se ve
v‰ech po tomto autorovi následujících veselohrách odvíjí od
toho, jak geniálnû to právû on ukázal v této komedii. A moÏ-
ná jiÏ ani neexistuje nic zábavnûj‰ího, neÏ tato hra.
Roztodivn˘ fietûz roztomil˘ch nevraÏivostí a svárÛ, klevet
rozdm˘chávajících v du‰ích jednoduch˘ch rybáfiÛ drama
Ïárlivosti... Rozvá‰nûné hlavy, tupí stráÏci vefiejného pofiád-
ku… Láska a nenávist  -  dvû nádoby se stejn˘m dnem…
A pfiitom svût poctiv˘ch, prost˘ch a dobrosrdeãn˘ch lidiãek,
jaké známe z kaÏdodenního Ïivota. A ten nám pfiiná‰í ab-
surdní, smû‰né, rozum i smysly  provokující situace, kter˘m
nezb˘vá neÏ se smát, neÏ se vysmát…
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Zdenûk Junák nebo Zdenûk âernín, Irena

Konvalinová, Tereza ·efrnová, Patrik Bofieck˘, Martin
Havelka, Erik Pardus, Jana Glocová, Veronika Poláãková,
Marta Ondráãková, Alan Novotn˘ nebo Vojtûch Blahuta,
Luká‰ Hejlík, Jaroslav Zádûra, Michal Nevûãn˘, Zdenûk Kopp.

Anton Pavloviã âechov: T¤I SESTRY
Vrcholné drama jednoho z nejv˘znamnûj‰ích svûtov˘ch au-
torÛ pro divadlo. Na pfiíbûhu sester Prozorovov˘ch Olgy,
Iriny, Má‰i a jejich bratra Andreje, které osud zavál do ma-
lého provinãního mûsteãka, âechov sugestivnû zachycuje
období konce 19. století se v‰emi protiklady. Sestry touÏí
pfiestûhovat se do Moskvy, kde proÏily své dûtství. Jejich Ïi-
votní podmínky se v‰ak natolik mûní, Ïe sourozenci ztrácejí
moÏnost realizovat svoje plány. Bratr Andrej se oÏení
s mû‰Èaãkou Nata‰ou a postupnû se smifiuje se sv˘m bez-
perspektivním osudem i Olga. Tragicky konãí láska Iriny
a barona Tuzenbacha, neradostn˘ je Má‰in rodinn˘ Ïivot.
Tyto matné «krásné du‰e» samy sebe zo‰klivují drásavou
v˘ãitkou, Ïe neumûjí uÏiteãnû Ïít.  Na jejich stescích a tr˘z-
nivé bezmocnosti âechov dokáÏe umûlecky zobrazit nejen
celou etapu v˘voje ruské spoleãnosti, ale i celou etapu v˘-
voje lidstva. Proto si jeho hra dodnes uchovává svou Ïivot-
nost. Jednoduch˘ dûj gradující aÏ k napûtí blíÏící se ka-
tastrofy rámcují vnitfiní konflikty psychologicky propracova-
n˘ch postav, sráÏky mezi skuteãn˘mi a domnûl˘mi hodno-
tami. DÛleÏitou úlohu hraje lyrismus. Jednotlivé detaily, v˘-
roky i celková atmosféra dûje mají úÏasn˘ symbolick˘ cha-
rakter a dodávají  mimofiádn˘ zev‰eobecÀující a nadãasov˘
ráz jedné z nejlépe napsan˘ch her svûtové divadelní litera-
tury. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Michal Isteník, Lenka Janíková, Markéta Sedláãková,
Ivana VaÀková, Svetlana Slováková, Milan Nûmec, Petr
·tûpán, Vojtûch Blahuta, Jaroslav Matûjka, Jan Mazák,
Jakub Przebinda, Radek Novotn˘, Pavel Kunert, Eva
Jelínková

Dmitrij MereÏkovskij: SMRT PAVLA I.
Jeden z nejv˘znamnûj‰ích pfiedstavitelÛ ruské moderny
Dmitrij S. MereÏkovskij psal své nejlep‰í jevi‰tní dílo za po-
hnuté atmosféry první ruské revoluce 1905. Mistrnû v nûm vy-
stihl dvojí tváfi nemilovaného syna Katefiiny Veliké, cara Pavla
I. - bezskrupulózního tyrana, fiádící bestie, i nûÏného milence
a sentimentálního snílka. Na ruskou scénu se drama dostalo
aÏ po pádu samodûrÏaví a posléze ve dvacát˘ch letech, kdy
bol‰evick˘ reÏim pfiinutil autora odejít do emigrace, pro‰lo ús-
pû‰nû evropsk˘mi jevi‰ti. Historicky vûrné, psychologicky v˘-
stiÏné a dramaticky strhující podání pfiízraãného ovzdu‰í des-
pocie a její krutosti v kontrastu s kfiehkostí ãlovûka – to v‰e vy-
tvofiilo z MereÏkovského hry jeden z nejsugestivnûj‰ích obra-
zÛ rusk˘ch dûjin. ZároveÀ se jedná i o mimofiádnû silné dílo
plné nadãasov˘ch dimenzí. Na pÛdorysu spoleãenské tragé-
die rozvíjí se i tragédie rodinná, v závûru nab˘vající mohut-
nosti antick˘ch tragédií. 
ReÏie: Hana Bure‰ová
Hrají: Erik Pardus, Petr ·tûpán, Igor Ondfiíãek, Oldfiich Smysl
nebo Jaroslav Matûjka, Irena Konvalinová, Pavla Vitázková,
Mária Lalková, Ladislav Koláfi, Jan Mazák, Viktor Skála,
Zdenûk Junák, Alan Novotn˘, Tomá‰ Sagher, Zdenûk Bure‰
nebo Karel Mi‰urec a dal‰í.

H U D E B N Í  S C É N A

Michael Kunze, Sylvester Levay: MOZART!
rockov˘ muzikál 
Muzikál Mozart! pochází z pera nejúspû‰nûj‰ího libretisty
kontinentální Evropy Michaela Kunzeho, kter˘ je ãesk˘m ro-
dákem, a amerického skladatele Sylvestera Levaye. Ve
svûtové premiéfie jej v roce 1999 uvedly Spojené scény ví-
deÀské, aby ho pak dále s úspûchem hráli napfi. 
i v Hamburku, Budape‰ti, Tokiu... Jde nejen o biografick˘
pfiíbûh slavného skladatele, n˘brÏ boj génia s prÛmûrností, 
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ãtvrtek Thomas Bernhard C4
19.30 Síla zvyku
pátek Thomas Bernhard A5
19.30 Síla zvyku
nedûle Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pondûlí Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
úter˘ Thomas Bernhard AB2
19.30 Síla zvyku
stfieda Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
nedûle A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
pondûlí A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
úter˘ A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
stfieda Eduardo Rovner A2009 
19.30 Vrátila se jednou v noci
ãtvrtek A. P. âechov
18.00 Tfii sestry
pátek A. P. âechov
18.00 Tfii sestry
sobota Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
nedûle Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
pondûlí Dmitrij MereÏkovskij
18.00 Smrt Pavla I.
úter˘ Dmitrij MereÏkovskij derniéra
19.30 Smrt Pavla I.
pátek Thomas Bernhard E5
19.30 Síla zvyku
sobota Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
nedûle Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pátek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ vefi. generálka 
14.00 Betlém
pátek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ C5 
19.30 Betlém
sobota V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ premiéra, P 
19.30 Betlém

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

10.10.
11.10.
12.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
21.10.
22.10.
26.10.
28.10.
29.10.
30.10.

ãtvrtek Michael Kunze, Sylvester Levay zakoupeno
18.30 Mozart!
pátek Michael Kunze, Sylvester Levay vefi. generálka
14.00 Mozart! 
pátek Michael Kunze, Sylvester Levay C5/E5
19.30 Mozart!
sobota Michael Kunze, Sylvester Levay premiéra, P
19.30 Mozart!
nedûle Michael Kunze, Sylvester Levay D/E7
19.30 Mozart!
pondûlí Michael Kunze, Sylvester Levay A1/AB1
19.30 Mozart!
úter˘ Michael Kunze, Sylvester Levay C2/E2
19.30 Mozart!
stfieda Michael Kunze, Sylvester Levay A3/AB3
19.30 Mozart!
ãtvrtek Michael Kunze, Sylvester Levay A4/AB4
19.30 Mozart!
pátek Michael Kunze, Sylvester Levay A5/AB5
19.30 Mozart!
sobota Michael Kunze, Sylvester Levay A6/AB6
19.30 Mozart!
nedûle Michael Kunze, Sylvester Levay
19.30 Mozart!
pondûlí Michael Kunze, Sylvester Levay
19.30 Mozart!
ãtvrtek J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pátek J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
sobota J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
nedûle J. Dempsey, D. P. Rowe          
19.30 âarodûjky z Eastwicku
stfieda J. Bock, S. Harnick, J. Stein
19.30 ·umafi na stfie‰e
ãtvrtek J. Bock, S. Harnick, J. Stein
19.30 ·umafi na stfie‰e
pondûlí K. Gärtner, E. Bryll
19.30 Jáno‰ík aneb Na skle malované
stfieda A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita
ãtvrtek A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita
pátek A. L. Webber, T. Rice
19.30 Evita

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

11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
20.10.
23.10.
24.10.
25.10.
30.10.
30.10.
31.10.

Zájezdy: 9. a 10. fiíjna hostuje MdB s komedií Charleyova teta 
v Ko‰icích, 14. 10. s muzikálem Cikáni jdou do nebe v Jablonci nad
Nisou, 22. 10. s komedií Charleyova teta v Praze a 24. 10. 
s Rendez-vous s operetou v Kladnû.

Markéta Sedláãková,
Svetlana Slováková, Vendula JeÏková

v  tragikomedii Tfii sestry,
reÏie: Stanislav Mo‰a

Radka Coufalová
v muzikálu Evita,
reÏie: Pavel Fieber
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nedûle V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ premiéra
19.30 Betlém
pondûlí V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ A1
19.30 Betlém
úter˘ Thomas Bernhard E2
19.30 Síla zvyku
stfieda Thomas Bernhard AB3
19.30 Síla zvyku
ãtvrtek Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
pátek Carlo Goldoni derniéra
19.30 Poprask na lagunû
nedûle V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ E7
19.30 Betlém
pondûlí A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     PP1
18.00 Tfii mu‰ket˘fii
úter˘ A. Dumas st., H. Bure‰ová, ·. Otãená‰ek     
19.30 Tfii mu‰ket˘fii
stfieda Yasmina Reza PPP 
18.00 Kum‰t
ãtvrtek Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pátek Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
sobota Thomas Bernhard AB6
19.30 Síla zvyku
nedûle V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ D
19.30 Betlém
pondûlí V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ AB1
19.30 Betlém
úter˘ V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ C2
19.30 Betlém
stfieda V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ A3
19.30 Betlém
ãtvrtek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘ AB4
19.30 Betlém
pátek V. Cejpek, Zb. Srba, J. ·otkovsk˘
19.30 Betlém
nedûle Brandon Thomas R09
19.30 Charleyova teta
pondûlí Brandon Thomas Z09
19.30 Charleyova teta
úter˘ Brandon Thomas T09
19.30 Charleyova teta
stfieda Brandon Thomas X09
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Felix Mitterer
19.30 V jámû lvové
pátek Felix Mitterer
19.30 V jámû lvové
sobota A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
nedûle A. J. Lerner, F. Loewe
14.00 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
nedûle A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
pondûlí A. P. âechov
19.30 Tfii sestry

2.11.
3.11.
5.11.
6.11.
7.11.
7.11.

20.11.
20.11.
21.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek zakoupeno
19.00 Fantasy Musical Gala
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
14.00 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik vefiejná generálka   
14.00 Probuzení jara
pátek F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik A5/AB5
19.30 Probuzení jara
sobota F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik premiéra, P
19.30 Probuzení jara
nedûle F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
pondûlí F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
úter˘ F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik A2/AB2 
19.30 Probuzení jara
stfieda F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik
19.30 Probuzení jara
ãtvrtek F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik C4 
19.30 Probuzení jara
pátek F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik C5/E5 
19.30 Probuzení jara
sobota F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik A6/AB6 
19.30 Probuzení jara
nedûle F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik D/E7 
19.30 Probuzení jara
pondûlí F. Wedekind, S. Sater, D. Sheik A1/AB1 
19.30 Probuzení jara

1.11.
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
8.11.
9.11.

10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
22.11.
23.11.
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
29.11.
30.11.

Petr Gazdík
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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o jeho stfiet se spoleãností, o jeho snaze osvobodit se z pout
konvencí, penûz a moci, rodiny, vãetnû vlastního otce
Leopolda Mozarta, a stát se nezávisl˘m tvÛrcem. JakoÏto 
umûlecky zaloÏen˘ ãlovûk se stává snadn˘m terãem po-
mluv, lÏí i lákadlem k intrikám. S mlad˘m Wolfgangem vystu-
puje na jevi‰ti i mal˘ genius, zázraãné „porcelánové dítû", 
s nímÏ je umûlec neustále bûhem svého Ïivota konfrontován
– perfektní rokoková porcelánová figurka oproti ãlovûku 
a kontroverznímu umûlci, kter˘ hraje karty, holduje alkoholu,
miluje, sní, pere se o svou svobodu. V âeské republice pak
jde o vÛbec první nastudování a uvedení jednoho z titulÛ
dnes svûtovû proslulé autorské dvojice Kunze -  Levay.
ReÏie: Stano Slovák
Hrají: Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek nebo Luká‰ Janota,

Jan JeÏek nebo Michal ·ebek, Marta Prokopová nebo
Ivana Skálová, Petr Gazdík nebo Jifií Mach, Jan Apolenáfi
nebo Luká‰ Vlãek, Lenka Bartol‰icová nebo Monika
Havlíãková, Johana Gazdíková nebo Hana Holi‰ová, Jana
Musilová nebo Markéta Sedláãková, Katefiina Krejãová ne-
bo Lucie ·auerová, Tereza Martinková nebo Svetlana
Slováková, Eva Jedliãková nebo Andrea Bfiezinová a dal‰í. 

John Dempsey, Dana P. Rowe: 
âARODùJKY Z EASTWICKU
Román Johna Updika âarodûjky z Eastwicku se nejprve
stal filmov˘m hitem spoleãnosti Warner Brothers.
Vzpomínáte na tfii filmové pfiedstavitelky zoufal˘ch Ïen – na
Cher ãi Michelle Pfeiffer a Susan Sarandon - znudûné Ïitím
v malém mûsteãku Eastwicku v New England?  Rozhodnou
se proÏít nûco v˘jimeãného a pfiiãarovat si muÏe po v‰ech
stránkách dokonalého – zábavného, inteligentního, pozor-
ného, sexy etc. Zázraãn˘ ideál se jim skuteãnû zjeví, av‰ak
v podobû ìábla. Ve filmu tuto roli ztvárnil Jack Nicholson…
Úspûchy filmové adaptace zaujaly svûtoznámého produ-
centa Camerona Mackintoshe, jím pak byla oslovena autor-
ská dvojice John Dempsey (libreto a zpûvní texty) a Dana
Rowe (hudba), aby napsali jevi‰tní podobu díla. Dal tak pod-
nût ke vzniku v˘bornû napsaného muzikálového pfiíbûhu
s vtipn˘mi texty podnûcujícími podmanivou „ãarodûjnou“
hudbu, která úspû‰nû vtahuje posluchaãe do sv˘ch tenat.
Charaktery jsou zde podány s patfiiãnou ironií i nadhledem.
Tento muzikál, uveden˘ ve svûtové premiéfie 18. 7. 2000
v lond˘nském divadle Drury Lane, vychází z nejlep‰ích tra-
dic klasického broadwayského muzikálu, které rozvíjí do
vskutku souãasné podoby. Mûstské divadlo jej uvádí v pfie-
kladu Jifiího Joska.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Petr Gazdík nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán,
Ivana VaÀková nebo Yvetta Blanaroviãová nebo Jana
Musilová, Johana Gazdíková nebo Markéta Sedláãková,
Hana Holi‰ová nebo Alena Antalová nebo Jitka âvanãaro-
vá, Krist˘na ·ebíková nebo Marta Prokopová, Igor Ondfiíãek
nebo Milan Nûmec, Lenka Bartol‰icová nebo Michaela
Fojtová nebo Zuzana Maurery, Katefiina Krejãová nebo
Mária Lalková, Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek, Ján
Jackuliak nebo Tomá‰ Sagher, Monika Svûtnicová, Martina
Severová, Magda Vitková a dal‰í.
Spoluúãinkuje Orchestr Mûstského divadla Brno.

Jerry Bock, Sheldon Harnick, Joseph Stein: 
·UMA¤ NA ST¤E·E
·umafi na stfie‰e, ve svûtû hran˘ také pod názvem
Anatûvka, patfií k nejslavnûj‰ím muzikálÛm 60. let. Se sv˘mi
3242 reprízami se ve své dobû stal dokonce nejhranûj‰ím
dílem a získal celou fiadu cen. Jako pfiedloha k muzikálu, je-

hoÏ premiéra se konala v New Yorku roku 1964, poslouÏily
povídky Ïidovského spisovatele ·oloma Alejchema o mlé-
kafii Tovjem, kter˘ se snaÏí provdat tfii ze sv˘ch pûti dcer.
Podle tradice, kterou se v‰ichni obyvatelé malé ruské ves-
niãky Anatûvky fiídí, se rodiãe spoleãnû s dohazovaãkou
snaÏí sv˘m dcerám najít vhodné Ïenichy. Av‰ak dcery po-
ru‰í onu tradici a muÏe svého srdce si najdou samy. Cel˘
pfiíbûh je o to silnûj‰í, Ïe je zasazen do pfiedrevoluãního
Ruska poãátku 20. století, do období velk˘ch antisemitsk˘ch
pogromÛ. Na závûr musí také obyvatelé opustit své domovy
a jít vstfiíc sv˘m nejist˘m osudÛm, protoÏe celá oblast musí
b˘t od ÎidÛ vyãi‰tûna. Stále aktuální dílo, které nám nabízí
fiadu témat k zamy‰lení – to je muzikál ·umafi na stfie‰e.
ReÏie, úprava a scéna: Pavel Fieber
Hrají: Zdenûk Junák nebo Ladislav Koláfi, Miroslava
Koláfiová, Eva Jedliãková nebo Jana Musilová, Radka
Coufalová nebo Ivana VaÀková, Evelína Jirková nebo Mária
Lalková, Terezie Jurneãková nebo Petra ·imberová, Ján
Jackuliak nebo Alan Novotn˘ nebo Robert Musialek, Oldfiich
Smysl, Vendula ·eráková nebo Vendula Otisková, Jana
Gazdíková nebo Kvûtoslava Ondráková a dal‰í.

Katarzyna Gärtner, Ernest Bryll: 
JÁNO·ÍK ANEB NA SKLE MALOVANÉ
Svûtová premiéra hry polsk˘ch autorÛ, básníka a dramatika
Ernesta Brylla a hudební skladatelky Katarzyny Gärtner se
uskuteãnila v roce 1970 ve var‰avském Polském divadle.
Pfiíbûh legendárního zbojníka Juraje Jáno‰íka je autory citli-
vû pfieveden ve vzácn˘ hudebnû-dramatick˘ tvar pln˘ bás-
nické obrazotvornosti a laskavû-humorné stylizace lidového
divadla. Nápadit˘m pouÏitím symbolick˘ch postav lidov˘ch
her, jak˘mi jsou Andûl, âert a Smrt, se tento muzikál stává
ojedinûl˘m a divácky nesmírnû atraktivním jevi‰tním dílem.
Dominující sloÏkou Na skle malovaného jsou v‰ak kompozi-
ce Katarzyny Gärtner v jazz-rockovém stylu.  Kombinací
podmaniv˘ch melodií a lidov˘ch nápûvÛ s nápadit˘m jazz-
rockov˘m pozadím se tento muzikál nesmazatelnû zapsal
do dûjin hudebního divadla. Jen na Nové scénû v Bratislavû
se hrál nepfietrÏitû v hlavní roli s Michalem Doãolomansk˘m
od fiíjna 1974 aÏ do roku 2004 celkem 650x!  
ReÏie: Stanislav Slovák
Hrají: Du‰an Vitázek, Petr Gazdík, Petr ·mifiák, Mária
Lalková, Zdenûk Junák, Ladislav Koláfi, Erik Pardus, Tomá‰
Sagher, Hana Holi‰ová, Marta Prokopová, Pavla Vitázková,
Eva Jedliãková, Jan Apolenáfi, Pavel Kunert a dal‰í.

A. L. Webber, T. Rice: 
EVITA
Po svûtovém úspûchu muzikálu Jesus Christ Superstar se
oba autofii pustili do muzikálového zpracování Ïivotního 
osudu v˘znamné osobnosti novodob˘ch dûjin, Evy Perón.
Evita je manÏelka diktátora Juana Peróna, první dáma
Argentiny v letech 1946–1953 a obdivovaná davy. Proti Evû
a Perónovi stojí cynick˘ leviãák Che (Che Guevara) jako
chór o jednom hlasu, jehoÏ extravagantní dramatickou po-
dobu vytvofiil reÏisér svûtové premiéry v Prince Edward
Theatre v Lond˘nû  roku 1978 Ameriãan Harold Prince.
Tento muzikál  úspû‰nû pouÏívá dva hudební styly – soft-
rock, pfiíjemnû ozvlá‰tnûn˘ ‰panûlsk˘mi prvky a ten mistrnû
spojuje s dramaticky odli‰n˘m moderním hudebním jazy-
kem. Po dílech Jesus Christ  Superstar a Josef a jeho 
úÏasn˘ pestrobarevn˘ plá‰È (obojí v reÏii Stanislava Mo‰i)
uvedeme na Hudební scénû také Evitu opût v pfiekladu
Michaela Prostûjovského jako v pofiadí jiÏ tfietí dílo této snad
nejúspû‰nûj‰í svûtové autorské muzikálové dvojice.
ReÏie: Pavel Fieber
Úãinkují: Ivana Skálová nebo Hana Holi‰ová, Ján Jackuliak
nebo Du‰an Vitázek, Jifií Hork˘ nebo Igor Ondfiíãek, Robert
Jícha nebo Jifií Mach nebo Radek Novotn˘ a dal‰í.

HRAJEME
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Betlém
(Pastorála aneb Hry vánoãní.)

Vánoce. Pro nûkoho jen období obzvlá‰tního vyzdobení
v‰ech super- a hypermarketÛ, pro nûkoho moÏnost zklidnûní
a vychutnání zimní pohody, pro nûkoho naopak období zv˘‰e-
ného stresu, pro nûkoho stromek, kapr a bramborov˘ salát, pro
nûkoho jedny z nejdÛleÏitûj‰ích kfiesÈansk˘ch svátkÛ.
KaÏdopádnû jeden z pfiíbûhÛ, na kterém stojí na‰e civilizace,
pfiíbûh o narození JeÏí‰e Krista. Pfiíbûh, kter˘ nutká a vybízí
k znovuzpfiítomÀování i na divadelních prknech. Pfiíbûh, kter˘ si
Mûstské divadlo Brno nechtûlo a nemohlo nechat ujít, u které-

ho nemohlo dopustit, aby chybûl v jeho repertoárové nabídce.
Bylo jen logické, Ïe byl k inscenování „vánoãního titulu“ vy-

bídnut reÏisér Zbynûk Srba, kter˘ má k lidov˘m hrám dlouho-
dobû blízk˘ vztah – koláÏ z vánoãních lidov˘ch her inscenoval
jiÏ kdysi v mosteckém divadle, pfied nûkolika lety pfiipravil i in-
scenaci Pa‰ijí pro praÏské Národní divadlo. (Nadto po úspû‰né
inscenaci Odyssey je logick˘ i jeho reÏijní návrat do Mûstského
divadla.) Autorsk˘ t˘m (jehoÏ souãástí kromû reÏiséra byl i rek-
tor JAMU Václav Cejpek a dramaturg inscenace Jan ·otkov-
sk˘) se v‰ak rozhodl nesáhnout po existujících lidov˘ch hrách
a montáÏích z nich (vzpomeÀme jen Kopeckého Komedii
o hvûzdû), ale vykroãil cestou nepomûrnû riskantnûj‰í. A sice
cestou koláÏe, které nechce jen na divadle oÏivit líbeznost jes-
liãek (na které jiÏ dnes dostateãnû parazitují ony v úvodu zmí-
nûné chrámy konzumu), ale nahlédnout betlémsk˘ pfiíbûh z ví-
ce úhlÛ, zafiadit jej do ‰ir‰ího biblického kontextu, vzru‰ovat
souãasn˘m pohledem, provokovat montáÏí zdánlivû nesouro-
d˘ch prvkÛ. 

Tak se v textu inscenace Betlém (Pastorála aneb Hry vá-
noãní) kromû starozákonních a novozákonních motivÛ a frag-
mentÛ z ãesk˘ch lidov˘ch her objevují i pfieklady z lidov˘ch her
polsk˘ch, vala‰sk˘ písÀov˘ folklor, songy skupiny Cimbal
Classic (jejíÏ leader Dalibor ·trunc je autorem hudby k insce-
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ZRCADLENÍ

NEP¤EHLÉDNùTE!
Nenechte si ujít

muzikálov˘ hit tfií znudûn˘ch Ïen, 
které se pokusí pfiiãarovat si ideálního muÏe

âARODùJKY Z EASTWICKU
15. - 18. 10. vÏdy v 19.30 hodin

siln˘ pfiíbûh mlékafie Tovjeho a jeho pûti dcer v muzikálu
·UMA¤ NA ST¤E·E

s Ladislavem Koláfiem a ZdeÀkem Junákem v hlavní roli
21. a 22. 10. v 19.30 hodin

atraktivní hudební inscenaci o legendárním zbojníkovi
JÁNO·ÍK ANEB NA SKLE MALOVANÉ 

26. 10. v 19.30 hodin
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Du‰an Vitázek na skicách plakátu
k muzikálu Mozart!, reÏie: Stano Slovák

naci), texty Franze Werfela, Milana Rúfuse nebo Ladislava Fukse.
Cílem v‰ak není destrukce vánoãního pfiíbûhu – je jím sugestivní
záÏitek, bohatá a poutavá podívaná, která nahlédne onu historku,
kterou zdánlivû v‰ichni známe (ale známe ji opravdu?), ve vzru‰i-
vû neãekaném svûtle. (Narodil se Kristus pán ov‰em chybût
vskutku nesmí a nebude.)

Inscenace bude v MdB uvedena v reÏii ZbyÀka Srby, scénû
Jaroslava Milfajta, kost˘mech Andrey Kuãerové, dramaturgii
Jana ·otkovského a za pohybové spolupráce Martina Packa.
DluÏno je‰tû podotknout k hudbû Dalibora ·trunce, Ïe kromû na-
hrávky zazní v Ïivém provedení hned dvou „muzik“ – jedné v hu-
deckém, druhé v klezmer stylu – a navíc je‰tû dûtského sboru.
V hlavních rolích se pfiedstaví Ladislav Koláfi (Josef), Mária
Lalková (Marie), Petr ·tûpán (Andûl), Michal Isteník (âert)
a Viktor Skála (Herodes). Dále se mÛÏete tû‰it na Evu
Ventrubovou, Janu Musilovou, Luká‰e Hejlíka, Milana
Nûmce, Alana Novotného, Stano Slováka, ZdeÀka Bure‰e,
Karla Janského a Milo‰e Kroãila. Na prkna âinoherní scény
Mûstského divadla vstoupí Betlém premiérovû 31. fiíjna 2009.

Jan ·otkovsk˘
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chat ten správn˘ koktejl, ale i po-
dávat ho tak, aby si ho lidé kou-
pili. V divadle je to podobnû a to
je mÛj úkol v Mozartovi - vystou-
pit s tímhle apelem a oslovit
v‰echny kum‰t˘fie. TakÏe je to
zodpovûdn˘ úkol, i kdyÏ na malé
plo‰e.
O to nároãnûj‰í to potom je...
Ano, nemáte moÏnost to potom
nûkde napravit. Leda dÛstojn˘m
posvûcením krásn˘ch choreo-
grafií Igora Barberiçe, které máte
jako ãlen company ve skupinû
M6 taktéÏ autory pfiedepsané.
Vá‰ repertoár je pomûrnû ‰iro-
k˘, rozkroãen˘ od muzikálu
k operetû. Teì je na programu
rockov˘ muzikál, navíc o klasi-
cistním géniovi. Jak se vám to-
to spojení líbí?
Na zaãátku jsem tenhle kus vÛ-
bec neznal. TakÏe jsem si nechal
vypálit cédéãko s originální ra-
kouskou verzí, poslechl jsem si to
a v nûãem jsem byl velmi pfiíjem-

nû pfiekvapen˘. Muzika mi ale nepfiipadá ve v‰em ú-
plnû sourodá, zaslechl jsem, Ïe jednotlivé kusy jsou
vytahané ze ‰uplíkÛ a vzájemnû poslepované.
Nedám za to ruku do ohnû, ale v nûkter˘ch místech
mi to tak pfiijde. Nicménû jsou tam kousky, které jsem
si zamiloval, ãím dál víc mi lezou do u‰í i do hlavy.
Hlavnû ty, které jdou dohromady s mozartovskou mu-
zikou, pfiestoÏe jsou rockové. KdyÏ tam tenhle smûr
zazní, je mi to moc sympatické, tohle souznûní.
NejbliÏ‰í, ale nejen hudebnû, jsou mi ov‰em staré kla-
sické muzikály.
Kter˘ star˘ muzikálov˘ titul máte nejrad‰i?
Od Zpívání v de‰ti, pfies Loì komediantÛ aÏ tfieba po
My Fair Lady nebo Hello, Dolly, ve kter˘ch jsem mûl
to ‰tûstí taky postát.
Pfied dvûma lety jste pfii‰el z V˘chodoãeského di-
vadla Pardubice, kde jste byl pfiece jen asi více
zvykl˘ na hlavní úlohy. V Mûstském divadle jste
dostal velk˘ flák Célestina/Floridora v Mam'zelle
Nitouche, od té doby vám svûfiují role sice pod-

statné, nikoli v‰ak hlavní. Jak to vnímáte?
Musím fiíct, Ïe jsem o tom pfiem˘‰lel, protoÏe i spous-
ta lidí i kolegÛ na to naráÏí. Vedu si struãn˘ pfiehled
o tom, v jaké hfie a jaké roli jsem vystupoval - premi-
éra, derniéra a poãet repríz. A zjistil jsem, Ïe dosud
jsem udûlal asi padesát premiér. ZároveÀ jsem pfii‰el
na to, Ïe se sice mluví o stra‰nû velk˘ch divadelních
rolích, ale pozor - to zase tak nebylo. Byly to sice v˘-
razné a dÛleÏité role, ale tûch hlavních nebo titulních
nebylo zase tolik, abych teì mûl pocit, Ïe se posunu-
ju do nûjaké jiné kategorie, Ïe nejsem tak vytíÏen˘,
nebo Ïe pracuju míÀ.
Samotná  velikost role pro mne není dÛleÏitá. Spí‰
rozmûr. Samozfiejmû kdyby mé obsazování rezigno-

"Rodinné stfiíbro? Tak to se musím zasmát!" reagoval
na Ïádost o rozhovor do zmiÀované rubriky Milan
Nûmec. "Bûhem svého krátkého angaÏmá po absol-
vování JAMU jsem se hned dostal do rubriky
'Nenahraditelní', a teì, po dvou letech v souboru uÏ
jsem souãástí 'Rodinného stfiíbra'. To abych si za dva
roky nemusel hledat nové angaÏmá," smûje se herec,
kter˘ se na zaãátku fiíjna pfiedstaví v rockovém muzi-
kálu Mozart! Pfii jeho nastudování usedl na reÏisér-
skou Ïidli jeho dlouholet˘ kamarád Stano Slovák. "My
jsme byli nerozluãná dvojka uÏ od studií na JAMU -
Slovák a Nûmec," vzpomíná pfiedstavitel dvojrole
Floridor/Célestin z Mam'zelle Nitouche, Clyda z âaro-
dûjek z Eastwicku, Macechy ze Snûhurky a sedmi tr-
paslíkÛ a dal‰ích rolí.
V novém muzikálu Mûstského divadla Brno
Mozart! hrajete historickou postavu libretisty
Emanuela Schikanedera, autora Kouzelné flétny.
MÛÏete tuto postavu pfiiblíÏit?
Budu se snaÏit vám ji neoddálit… Její prostor je
v tomto hudebním díle skromn˘, zato v˘-
znamn˘. Schikaneder pfiedává Mozartovi
do ruky libreto Kouzelné flétny  s tím, Ïe je
ten správn˘ ãas uvést operu v nûmãinû.
Takovou, aby si ji lidé zpívali na ulicích.
A jedin˘, kdo ji podle Schikanedera mÛÏe
napsat, je právû Mozart.
Oproti pÛvodní pfiedloze jsme udûlali jednu zmûnu -
posunuli jsme jeho v˘stup ke konci hry, protoÏe je to
pro samotn˘ kus v˘hodnûj‰í a navíc i pfiesnûj‰í z hle-
diska chronologického. Kouzelná flétna je pfiece jed-
nou z posledních Mozartov˘ch oper. V pÛvodní, ví-
deÀské verzi, se Schikaneder objevil hlavnû v první
pÛlce.
Pokusili jsme se u jeho postavy udûlat alespoÀ mal˘
v˘voj, protoÏe je opfiena jen o jednu písniãku, která je
ov‰em vzácn˘m návodem k na‰í herecké práci, ales-
poÀ jak ji vidí Schikaneder - jak dûlat divadlo pro lidi.
Jsem rád, Ïe jsem se k téhle písniãce dostal, mluví mi
z du‰e, i kdyÏ se nûkter˘m bude urãitû jevit moÏná aÏ
pfiíli‰ vyhranûná. Herec ale zkrátka musí nejen namí-

MILAN 
NùMEC

RODINNÉ ST¤ÍBRO
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sledku mû pfiekvapí, Ïe dostanu víc. Asi je zdra-
vé mít to takhle nastavené, protoÏe u divadla
ãlovûk neví. Pak uvidíte za sklem na fermanu
obsazení a jste zklaman˘, protoÏe jste oãekával
nûco jiného.
V tomto smûru jsem vypofiádan˘ i s otázkou vy-
snûné role - tu nemám. Nemusí se to sejít...
...a pak je to jako âekání na Godota...
….mÛÏe vás to zastihnout ve ‰patném Ïivotním
období, mÛÏete mít zdravotní problémy, mÛÏete
do toho zkou‰et je‰tû nûco jiného, nebo se ná-
zorovû nepotkáte s realizaãním t˘mem… A vy-
snûná role se vám rozplyne pod rukama.
Naopak potom zjistíte, Ïe to, co se vám nezdá-
lo b˘t dÛleÏité, bylo vlastnû to nejkrásnûj‰í.
Která z rolí, jeÏ jste za dva roky v angaÏmá
ztvárnil, vám pfiirostla k srdci nejvíce? S ob-
rovsk˘m gustem hrajete napfiíklad Macechu
v muzikálu Snûhurka a sedm trpaslíkÛ.
Na Snûhurce jsem dûlal stra‰nû rád. Potkala se
tam spousta energie. Na zaãátku to byl nápad
tfií mlad˘ch klukÛ, ktefií to dali dohromady,
a spoleãnû s Karlem Cónem, kter˘ mezi mladí-
ky jiÏ sice nepatfií, ale duchem se jim vyrovná,
dokázali napsat svûÏí kus. Podezfiívám Stana
Slováka, Ïe to byl on, koho napadlo, Ïe roli
Macechy bude hrát chlap. Nebo komu se v hla-
vû zrodí nápad, Ïe trpaslíci jsou zakletí do nej-
vût‰ích trpaslíkÛ na svûtû, coÏ je stra‰ná ostu-
da, a proto se schovávají v lese? Kde cinkne
v hlavû takov˘ nápad, tam to zaãíná, a pak uÏ
se to veze. A pokud v t˘mu není ãlovûk, kter˘
by to tahal zpátky nebo to celé roz‰lapal, jde to,
vedle celé té dfiiny, úplnû samo.
VÛbec je pro mne stra‰nû tûÏké zavrhnout nû-
jaké pfiedstavení. Nemohl bych dûlat svou prá-
ci, kdybych si za ní nestál, to bych nemohl vy-

lézt na jevi‰tû. Samozfiejmû - jsem  v oboru ãásteãnû
vzdûlan˘ a do jisté míry citliv˘, takÏe kdyÏ hru vidím
jako divák, dokáÏu odhalit, Ïe to v nûjakém smûru
mezery má. Ale za tím, co dûlám, si musím stát.
Nad v‰echno ãní záÏitek z pfied prázdnin, nûco, ãemu
fiíkám divadelní svátek, kdy se potkal skvûl˘ t˘m v ãe-
le se Standou Mo‰ou na Tfiech sestrách. Zaãíná to od
textu a pokraãuje obsazením, reÏisérem... Nûktefií ko-
legové, ktefií nemûli moÏnost v tom hrát, dokonce 
otevfienû fiíkají, Ïe nám závidí. Ale my sami jsme uÏ

valo na úroveÀ pouhé sluÏby divadlu, pfiem˘‰lel bych
o tom, jestli zÛstat. Ale i kdyby to tak bylo, urãitû bych
je‰tû chvilku vytrval, protoÏe Ïivot v angaÏmá má ur-
ãit˘ v˘voj – není to otázka dvou sezon, je to bûh na
del‰í traÈ. Lidi pfiicházejí do angaÏmá a skáãou rovnou
do obrovsk˘ch úkolÛ, pak to mÛÏe dopadnout v‰eli-
jak, jiní si zase pozici budují pozvolna - kaÏd˘ to zkrát-
ka má nastavené jinak. Ale kdyby to opravdu bylo tak,
Ïe bych divadlu jen slouÏil, mrzelo by mû to. UÏ pro-
to, Ïe myslím, Ïe jsem se nûkam dostal a Ïe mû to dál
nerozvíjí. Posun by tu mûl b˘t, protoÏe po-
kud to není nutné, není tfieba dûlat kroky
zpátky.
TakÏe vám nevadí hrát men‰í úlohy?
Co je men‰í úloha? Ménû vût v textu?
Krat‰í pobyt na jevi‰ti? Nejsem z hercÛ,
ktefií touÏí hrát za sezonu tfii hlavní role.
Staãí tfieba jedna velká a dvû fieknûme
stfiední. Myslím, Ïe tfieba postava Kulygina
ve Tfiech sestrách plochou sice nepatfií
k nejvût‰ím, ale co je tam mezi muÏsk˘mi
rolemi za lep‰í? (PromiÀ Petfie ·tûpáne,
Vojto Blahuto, Jardo Matûjko, Honzo
Mazáku, Mí‰o Isteníku a pane Kunerte…)
Má v˘born˘ oblouk, v˘voj... TakÏe za tuhle
roli jsem rad‰i, neÏ kdybych se dfiel v hlav-
ní roli nûjakého pochybného kusu.
Tím chci fiíct, Ïe jsem s otázkou velikosti
role vypofiádan˘ a jsem spokojen˘.
VÏdycky jsem byl s prací, která mi pfii‰la
pod nos, spokojen˘. âekám míÀ a ve v˘-
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S Robertem Jíchou
v muzikálu Bídníci,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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pfii zkou‰ení vûdûli, Ïe si to mÛÏe-
me závidût. Proto jsme si to taky
tak h˘ãkali. Bûhem jednoho mûsí-
ce jsme pak navíc mûli extrémní
‰tûstí uÏít si dvaadvacet repríz. To
se dá s udrÏením dobré psychické
kondice ustát jen tak, Ïe to máte
hroznû rád. A já se opravdu kaÏd˘
den nemohl doãkat, aÏ budu hrát
veãer Sestry. A nebyl kolem mne
nikdo, kdo by otrávenû fiíkal: "Ach
jo, uÏ zase..."
Hra byla rozhodnû v˘jimeãná uÏ
sv˘m pojetím. Kdo ‰el na ryzí
tragédii, byl asi pfiekvapen.
Lidi se lekají  uÏ dopfiedu. Vidí na
plakátû âechov a Tfii sestry, navíc
s koncem ve 22.45, a uÏ se bojí.
Nelibuju si v divadelních rozbo-
rech, proto jsem vÛbec netu‰il, jak
âechova ãíst a co na nûm je tak v˘jimeãného, geniál-
ního a hlavnû zábavného. A to pfiesto, Ïe jsem se
s ním setkal na ‰kole. Díky Sestrám uÏ to ale vím.
TakÏe ho budu mít do budoucna rád a uÏ se tû‰ím, aÏ
Nûmec bude zkou‰et dal‰ího âechova.
Jak jste se sv˘m souãasn˘m angaÏmá spokoje-
n˘?
Zastihnout takového ãlovûka, jako je Stanislav Mo‰a,
v nejvût‰í Ïivotní síle, která uÏ trvá pfies deset let, je
záÏitek. ZaÏil jsem podobnou éru v Pardubicích
s Gustavem Skálou. Trvala sice jen tfii roky, ale jsem
hroznû rád, Ïe jsem u toho mohl b˘t. Stejnû tak jsem
rád, Ïe jsem zaÏil uvádûní BídníkÛ a Ïivot novû vznik-
lé Hudební scény. Tohle divadlo je zkrátka fenomén.
Proã u toho neb˘t? Nevím, jak to bude pokraãovat,
kdy to bude konãit a co se z toho vyvine, ale… MoÏná
uÏ dnes je v novodob˘ch muzikálov˘ch dûjinách
a ‰kolních osnovách Mo‰ova West Side Story z roku
1996! A já jsem v tom zaãínal - byl jsem u toho, kdyÏ
jsme na premiéfie dostávali kytky!
Jak se vyvíjí vá‰ sen stát se minipivovarníkem,
kter˘ jste pfiiznal v rozhovoru pro Dokofián pfied
dvûma lety?
Tak to je tedy skokem úplnû z jiného soudku...!
Samozfiejmû stále studuju, snaÏím se sbírat nové in-
formace a chutû, sonduju, v jaké hospodû se co dá 
ochutnat. V tomhle smûru se tedy zmûnilo jen to, Ïe se
to ve mnû posílilo. Opravdu bych si dovedl pfiedstavit,
Ïe aÏ nebudu dûlat divadlo, budu dûlat pivo. KdyÏ se
vám povede dobrá várka, kterou nûkomu udûláte ra-
dost, je to stejné, jako kdyÏ upeãete dobrou inscenaci.
Obojí je to sv˘m zpÛsobem umûní, do obojího
musíte dát nûco ze sebe a obojí je o zku‰enos-
tech.
Ano. Nûkdo si ale urãitû taky fiekne, Ïe to jsou jen ta-
kové kecy ochmelky Nûmce, kter˘ hledá odÛvodnûní
pro to, aby mohl legálnû vysedávat po hospodách a lít
do sebe spodnû kva‰ené leÏáky plzeÀského typu…
Kdyby to tak bylo, mohl byste pfiece pohodlnû se-
dût kaÏd˘ veãer v té stejné hospodû...
...a lámat do sebe jedno europivo za druh˘m jen pro-
to, abych se motal, to máte pravdu. No uvidíme.
Tfieba na ten minipivovar nûkdy dojde, je to takov˘
mÛj sen. Mne tahle problematika totiÏ zajímá i z toho
pohledu, co se v pivovarnictví dûje - jak nás válcuje
globalizace a europiva. Je mi sympatické opfiít se
o nûjakou tradici. Urãitû nemusíme toho piva vypít

nejvíc na svûtû, to ne, ale mÛÏeme ho mít tak dobré,
Ïe nám ho bude cel˘ svût závidût.
Máme v tom se Ïenou takov˘ rozpor. Hanba by mû
fackovala, kdyby mû pfii castingu vybrali  do hlavní ro-
le reklamy na nûjaké europivo... Ale na druhou stranu
Ïivím dvû dûti... Opravdu nevím, jak bych se s tím po-
pasoval. Muselo by to b˘t za hodnû penûz a musel
bych si to nûjak umûlecky odÛvodnit, tfieba, Ïe ten
pán z reklamy je herec a Ïe jeho názor jako ãlovûka
se nesluãuje s jeho názorem jako herce... No, ono to
tak ve skuteãnosti vlastnû je. Nefiíkal bych, Ïe já, jako
Milan Nûmec, doporuãuju tohle pivo, ale Ïe je to nû-
jak˘ chlápek z reklamy... Zkrátka práce. To patfií  k to-
mu.
¤ada hercÛ se na hraní v reklamách dívá skrz prs-
ty...
Dfiív se nad tím v‰ím, co nebylo vysoké herectví, ohr-
noval nos, ale dnes uÏ to podle mne tak není. Gérard
Depardieu taky toãí televizi, reklamy i béãkové tele-
vizní seriály, protoÏe je to jeho práce. Toãí se v tom od
rána do veãera a bere to, proã ne? A to by mohl brát
jen áãkové velkofilmy a byl by z toho dobfie Ïiv. Stejnû
tak u nás Leo‰ Mare‰ taky dûlá spoustu vûcí, ale pfii-
tom si stále udrÏuje svou práci v rádiu. Pfiitom za ve-
ãer odmoderuje tfii akce, za které dostane tolik, kolik
mu v rádiu nezaplatí za cel˘ rok. Ten je mi mimocho-
dem celkem sympatick˘. Teì nedávno na SuperStar
mû dostal sv˘m v˘rokem smûrem ke své kolegyni ze
Slovenska: "Pojìme to rychle odmoderovat a vydûlat
stra‰n˘ prachy, neÏ poznají, Ïe to neumíme!". No co,
nemÛÏe to b˘t druh˘ Marek Eben…
Jaké máte herecké vzory?
To bych se musel zamyslet... Z ãesk˘ch hercÛ mám
rád tfieba Josefa Abrháma. Vidûl jsem teì na DVD
film Karamazovi, kde je úÏasn˘ Ivan Trojan, Radek
Holub a fiada dal‰ích. Ale i tady v Brnû a v Mûstském
divadle jsou skvûlí herci - Martin Havelka, Erik
Pardus, Viktor Skála, Honza Apolenáfi… Radost po-
hledût! Nemusí to b˘t hned nûkdo typu Depardieu.
Nebo Petr Gazdík v roli Jeana Valjeana, to je svûtov˘
v˘kon! Je to mÛj spoluÏák z konzervatofie a z JAMU,
je mu ‰estatfiicet let a dává tuhle roli naprosto nesku-
teãn˘m zpÛsobem. A v neposlední fiadû si váÏím i ko-
legy Vojtûcha Blahuty, kter˘ klepe i do vlastní ‰atny.

Honza ·mikmátor
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S Radkou Coufalovou
a ZdeÀkem Junákem
v operetû Mamzelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála
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RECENZE PRO âESK¯ ROZHLAS 3 VLTAVA
- ANTON PAVLOVIâ âECHOV: T¤I SESTRY
MùSTSKÉ DIVADLO BRNO, PREMIÉRA 
30. A 31. KVùTNA 2009 NA âINOHERNÍ SCÉNù
Inscenace âechovov˘ch Tfií sester na jevi‰ti
Mûstského divadla v Brnû je jiná, neÏ jak hru kano-
nizovala inscenaãní tradice. Zatímco uãebnicové
v˘klady tvrdí, Ïe u âechova je tfieba jádro v˘povûdi
hledat více ve vnitfiním svûtû postav neÏ v drama-
tickém dûní, inscenace Stanislava Mo‰i vsadila na
pfiímoãarost. Ta hra je „ãirá jako horská fieka“, pí‰e
sám reÏisér v programu a v˘mluvnû dodává: „Nic
v ní není skryté! Jen umût ãíst!“
A dramaturg Jifií Závi‰, kter˘ v programu soustfiedil
fiadu zásadních textÛ o ãechovovské dramatice, si
tentokrát dovolil v˘rok je‰tû upfiímnûj‰í: „ Názory ve
v˘‰e uveden˘ch statích nevyjadfiují zámûry insce-
nátorÛ“. Jeho slova lze pfieãíst také takto: ano, my

víme, Ïe ten âechov je docela komplikovan˘, ale
my si ho udûláme po svém.
Inscenaãní t˘m vsadil na komediální rovinu slavné
hry. ZdÛrazÀuje její nadãasovost v tom smyslu, jak
odhaluje smû‰nost, malost a nadutost kaÏdého
z nás. DÛm sourozencÛ Prozorovov˘ch se pak stá-
vá panoptikem figurek, které parodují rozliãné lidské
typy:napfiíklad bratr tfií sester Andrej je tradiãní muÏ
pod pantoflem, Ver‰inin vyznívá jako snílek a Ïvanil,
Kulygin pfiedstavuje typ roztrÏitého a spoleãensky
nemotorného profesora. Tragick˘ rozmûr postav zÛ-
stává pak hlavnû v tom, jak jsou nám i po tûch dlou-
h˘ch letech, co uplynuly od vzniku hry, stále smû‰-
né. ReÏiséra Stanislava Mo‰u je tfieba pochválit za
to, Ïe v promy‰lené partitufie hry takfika ne‰krtal.
Jeho inscenace trvá více neÏ tfii hodiny, ale díky ne-
ãekanû sviÏnému tempu nenudí. ·edá rozvleklost
venkovského Ïivota Prozorovov˘ch, která je ov‰em
na místû, na nás d˘chne snad jen v úvodu prvního
dûjství, kdy Má‰a, Olga a Irina lelkují v hale svého
domu.Scénograf Emil Koneãn˘ jí dal podobu cukr-
kandlovû vyhlíÏejícího salonu, jehoÏ základním vy-
tvarn˘m prvkem je bílá gázovina, která pokr˘vá
v‰echen nábytek a v podobû záclon lemuje jevi‰tû.
Atmosféru vy‰‰ích kruhÛ dotváfií také kost˘mní v˘-
prava, v níÏ Andrea Kuãerová odráÏí hlavnû cha-
rakteristiku jednotliv˘ch postav.
Jak uÏ bylo fieãeno, herci ztvárÀují své figury vût‰i-
nou jako typy, coÏ jim neãiní potíÏe. U‰lápnut˘
Andrej Michala Isteníka, upovídan˘ Ver‰inin Petra
·tûpána i uãitelstvím deformovan˘ Kulygin Milana
Nûmce jsou vdûãné figurky, jimiÏ se publikum baví.
NejblíÏe k ãechovovskému sváru snÛ a Ïivotní rea-
lity v‰ak má nejmlad‰í sestra Irina v podání
Svetlany Slovákové. Talentovaná hereãka dokáza-
la vtisknout své figufie touhu po lep‰ím Ïivotû, kte-
rou pro ni symbolizuje návrat do Moskvy, ale sou-
ãasnû uhnûtla Irinu ze smûsi vnitfiní nervozity, dût-
ské naivity i permanentního rozãarování. V postavû
prostfiední Má‰i alternují Ivana VaÀková a Vendula
JeÏková. Vidûl jsem Má‰u v podání JeÏkové, která

akcentovala hlavnû touhu provdané Ïeny po atrak-
tivním milenci. Zajímavûj‰í byla nejstar‰í ze sester
Olga, jak ji hrála Markéta Sedláãková: také ona tou-
Ïí po milostném citu, ale vÏdycky jej dokáÏe skr˘t za
peãlivû hlídanou masku upjaté profesorky dívãího
gymnázia. 

âesk˘ rozhlas, kvûten 2009, David Kroãa

O VÁ·NIVOSTI, KRUTOSTI I VELKÉ LÁSCE
M˘tÛ, legend a balad o lásce vytvofiila lidská histo-
rie fiadu. Lidé si je pfiedávali z generace na genera-
ci, neboÈ ztûlesÀovaly jejich touhy, pfiedstavy a pfiá-
ní v nadosobní a nadãasové rovinû, podobnû jako
pohádky.
Hudební scéna Mûstského divadla Brno pfied t˘d-
nem uvedla nov˘ titul s krásn˘m názvem Balada
o lásce - pÛvodnû nazvan˘ Singoalla, tedy podle
jména Ïeny pohanské krve, jeÏ tak jako v‰echny jí

podobné je souãástí pfiírody a disponuje
Ïenskou prasílou a schopnostmi. MoÏná se
z dne‰ního pohledu zdají nadpfiirozené, ale
v jevi‰tní podobû nás oslovuje silou neuvûfii-
telnû silné, aÏ ezotericky podmanivé imagi-
nace.  Asi jako zvûãnûlá Hikmetova Legenda
o lásce...

S pÛvodní my‰lenkou uvést podmaniv˘ seversk˘
pfiíbûh lásky, vá‰nû, zrady, pomsty a odpu‰tûní, po-
cházející nûkdy aÏ z 10. století, na moderní jevi‰tû
pfii‰el ‰védsk˘ reÏisér a libretista Rino Brezina spo-
leãnû se skladatelem Danielem Fikejzem. Jde o pfií-
bûh tragické lásky krásné Singoally a vizionáfisky
sm˘‰lejícího Erlanda kdesi v severním království,
v nûmÏ vládnou pohan‰tí bohové a kde se mísí ritu-
ály starého a novû nastupujícího vûku. Pfiíbûhy 
osudov˘ch milencÛ (oba mají jiÏ dávno pfiisouzeny
jiné Ïivotní partnery) jsou namnoze vá‰nivé a ãasto
kruté, mají vÏdy tragick˘ osten, vÏdy v‰ak v nás zá-
roveÀ zanechají prazvlá‰tní pocit nadûje.
ReÏie a úpravy díla pro nynûj‰í brnûnskou podobu
se neobyãejnû zdafiile ujal Petr Gazdík. „Vûfiím, Ïe
divák spoleãnû s herci proÏije napínav˘ pfiíbûh lás-
ky ãtyfi lidí, kter˘m kletba ovlivní Ïivot.  
Pfiíbûh pln˘ opravdov˘ch citÛ a emocí... To bych si
pfiál, aby bylo na 'baladû o lásce' to nejpfiitaÏlivûj‰í!“
uvedl je‰tû pfied premiérou reÏírující úspû‰n˘ muzi-
kálov˘ zpûvák a neménû zku‰en˘ ãinoherec
Gazdík.
·Èastná volba
Brnûnské muzikálové tradice patfií k nejv˘raznûj‰ím
ve stfiední Evropû, neboÈ nikdy jen bezmy‰lenkovi-
tû nekopírovaly cizí vzory, ani se nepoddaly ko-
merãní podbízivosti, n˘brÏ naopak na principech
transformace pfiedností jin˘ch ‰ly vlastní tvÛrãí ces-
tou. Na tûchto jistotách a pfiednostech nyní dlouho-
dobû staví souãasné Mûstské divadlo Brno. Svou
vynikající povûst provûfiilo i na zahraniãních festiva-
lech, takÏe dnes zaãínající pfiehlídka hudebního di-
vadelnictví  je opravdu pestrou a hodnotnou nabíd-
kou, jeÏ je naopak dostupná na‰í vefiejnosti.
KdyÏ se pfied pûti roky v Brnû rodil na pÛdû velmi 
agilního, nápaditého a umûlecky zfietelnû nadprÛ-
mûrného Mûstského divadla Brno festival hudební-
ho divadelnictví Dokofián pro hudební divadlo, byla
to tehdy vlastnû jakási hozená rukavice, aby mohlo
docházet ke vzájemnému porovnávání kvalit jedno-
tliv˘ch na‰ich i zahraniãních souborÛ a jejich pfied-

NAPSALI O NÁS
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stavení. Brnûn‰tí se totiÏ vzhledem ke své zfietelné
dokonalé profesionalitû nemusí obávat svého ohro-
Ïení. Naopak v takto ‰iroce pojaté mezinárodní kon-
kurenci mohou nacházet inspirativní kroky pro svou
dal‰í práci.
Uvedení nedávno premiérované muzikálové féerie
Balada o lásce v rámci dne‰ního zahájení festivalu
Dokofián pro hudební divadlo bude jistû pfiedzna-
mením vysok˘ch interpretaãních hodnot, jeÏ tato
pfiehlídka kaÏdoroãnû pfiedstavuje.

Haló noviny, ãerven 2009, (the)

BRNùN·TÍ MUZIKÁLOVÍ INSCENÁTO¤I MAJÍ
ÚSPùCHY I VE SVùTù
PfiestoÏe nûktefií ãe‰tí novináfii si produkce
Mûstského divadla Brno (MdB) ve srovnání s praÏ-
sk˘mi (hodnotovû ov‰em nesrovnatelnû hor‰ími!)
muzikálov˘mi scénami obvykle nev‰ímají, brnûn‰tí
inscenátofii mají v˘razné a netu‰ené úspûchy i ve
svûtû.  
Platí to i o souãasn˘ch úspû‰ích MDB s populárním
a stále obecnû úspû‰n˘m muzikálem Evita.
Brnûnské Mûstské divadlo se uÏ po víc neÏ deset
let stalo v na‰í kultufie v˘razn˘m a stûÏejním feno-
ménem a mezi skuteãn˘mi odborníky (nikoliv mezi
hrstkou jen nepfiejícn˘ch neodborn˘ch pisálkÛ, lec-
kdy dokonce nadto s podivn˘mi zámûry!) nespor-
n˘m fenoménem. Od roku 1995  má permanentnû
vyprodáno, a to i pfiesto, Ïe v jedné divadelní sezo-
nû dokáÏe odehrát pfies pût set pfiedstavení.
Nevídanému poãtu pfiispívají nemalou mûrou zahra-
niãní turné. A právû ve svûtû má díky sv˘m muziká-
lÛm toto brnûnské divadlo své fanou‰ky, ale i pfiíz-
nivce z fiad renomovan˘ch skuteãn˘ch znalcÛ také.
Zatímco v Brnû se o prázdninách na scénách MdB
nehraje, mnohá evropská mûsta vyuÏívají pfiívalu
turistÛ a organizují velké kulturní festivaly. Na jeden
z nich, do lucemburského mûsta Wiltz, se brnûnské
Mûstské divadlo pravidelnû vrací. Navíc pokaÏdé
s nov˘m, obvykle neuvûfiitelnû úspû‰n˘m titulem -
a to by mohla nejedna praÏská broadwayská scéna
jen závidût! Letos se brnûn‰tí umûlci na letní pfie-
hlídce divadel pfiedstavili zahraniãní verzí muzikálu
Evita.
Lucembursk˘ Festival de Wiltz byl zaloÏen uÏ v ro-
ce 1953 v pfiírodním amfiteátru s impozantní kulisou
lucemburského zámku v pozadí. V prÛbûhu let aré-
na pro‰la nûkolika modernizacemi. Jednou z nich
bylo napfiíklad nezbytné zastfie‰ení jevi‰tû v pfiípa-
dû de‰tû. Nemûnnou zÛstává kapacita hledi‰tû, od-
jakÏiva tu lze hrát pro bezmála tisíc divákÛ. KaÏdé
léto se tam po nûkolik dní pfiedstavují jen skuteãnû
nejlep‰í - divadla, známé orchestry, slavní umûlci
(ov‰em kromû nûkter˘ch proslul˘ch scén praÏ-
sk˘ch). Na program tamního festivalu je vÏdy zafia-
zována hudba, a to v jakékoli formû: hraje se tam
klasika, jazz, opera i muzikál. Akustika patfií v tom-
to amfiteátru k nejkvalitnûj‰ím na svûtû, takÏe si
tam kaÏd˘ fanou‰ek hudby pfiijde na své.
Bravo pro Evitu
Taneãní muzikál, zpracovávající Ïivotní osud v˘-
znamné osobnosti novodob˘ch dûjin, nûkdej‰í po-
pulární první dámy Argentiny v letech 1946-1953
Evy Perónové, zaãal zkou‰et renomovan˘ brnûn-
sk˘ reÏisér Stanislav Mo‰a v záfií loÀského roku -
tehdy s herci vybran˘mi konkurzem v Mnichovû.

Svou premiéru mûla tato verze s mezinárodním ob-
sazením, av‰ak s ryze ãesk˘m realizaãním t˘mem,
loni 18. fiíjna v nûmeckém Herfordu. Od té doby je -
s v˘jimkou dvou mûsícÛ - stále na cestách. Tleskali
jí diváci v Rakousku, Nûmecku, Dánsku i ·védsku.  
V lucemburském Wiltzu brnûnsk˘ soubor muzikál
Evita uvádûl ve dnech 24. do 26. ãervence.
V‰echny reprízy byly jiÏ pfiedem vyprodány a publi-
kum vÏdy odmûnilo své herce dlouhotrvajícím 
aplausem vstoje.  
„Mûstské divadlo Brno je skvûlou obchodní znaã-
kou. Na na‰em festivalu hraje jiÏ po‰esté a nikdy
nemûlo problém najít své diváky. ReÏisér Stanislav
Mo‰a má neuvûfiiteln˘ smysl pro v˘bûr hercÛ. Jsou
znamenití po stránce herecké, pûvecké a zároveÀ
jsou to úÏasní taneãníci. To se pak prodává samo,“
podotkl tiskov˘ mluvãí lucemburského mezinárodní-
ho festivalu Joss Scheer.
Jede se dál!
Svou pomyslnou jízdu po evropském kontinentu
muzikál Evita v brnûnské podobû neskonãil.
Inscenaci ãeká je‰tû dal‰ích osm pfiedstavení v nû-
meck˘ch mûstech a dvû v italském Bozenu. Tato 
etapa turné bude ukonãena posledního srpna
v Xantenu na festivalu Sommerfestspiele 2009
v nádherném prostfiedí archeologického parku.

Haló noviny, srpen 2009, (to)

TOUÎIL B¯T OCHRÁNCEM ÎEN, 
STAL SE HERCEM
ZdeÀka Junáka proslavily âetnické humoresky 
i Ordinace v rÛÏové zahradû. Jeho Ïivotní láskou
pfiesto zÛstává nadále divadlo.
Pfiijímací zkou‰ky na brnûnskou Janáãkovu akade-
mii múzick˘ch umûní se v roce 1970 konaly uÏ na
pfielomu ledna a února. Aby se na vysokou ‰kolu
mohly dostat i takzvané dûlnické kádry, byl pro pfii-
jetí rozhodující hereck˘ talent. Stfiedo‰kolské vzdû-
lání mohl úspû‰n˘ uchazeã dokonãit bûhem studia.
„Zaãátkem dubna mi z Brna pfii‰el dopis. Stálo
v nûm, Ïe mû pfiijímají, maturita není podmínkou
a mohu si ji dodûlat pozdûji,“ vypráví Zdenûk Junák.
Novopeãen˘ adept herectví byl tehdy studentem
posledního roãníku gymnázia v Uherském Hradi‰ti.
Mûl pár dní pfied maturitou.  
„Mami, nebudu maturovat,“ oznámil doma. Dostal
pohlavek. „Já ti dám, Ïe nebude‰ maturovat. Co by
tomu fiekli sousedi,“ odvûtila maminka a pro jistotu
pfiidala je‰tû jeden záhlavec. Budoucí pfiedstavitel
praporãíka AmbroÏe z âetnick˘ch humoresek na-
konec maturoval v fiádném termínu.
Uniformy jsou pro herce Mûstského divadla v Brnû
ZdeÀka Junáka ãímsi osudové. Díky sv˘m rolím uÏ
kromû ãetnické oblékl i vojenskou, policejní nebo
hasiãskou. Nejen o nich vypráví v dal‰ím díle seriá-
lu 15 minut slávy.
„Narodil jsem se v roce 1951 v KromûfiíÏi,“ vyvrací
Zdenûk Junák m˘tus o svém brnûnském pÛvodu.
Dûtství proÏil na Kyjovsku. „Bydleli jsme ve vesnici
Kelãany. Tam jsem poprvé pfiiãichl k divadlu.
Tatínek byl velk˘ milovník místního ochotnického
spolku a maminka, asi aby na nûj dohlíÏela, tam dû-
lala suflérku,“ vysvûtluje.
Povoláním byl JunákÛv otec potravináfisk˘ chemik.

Pokraãování na stranû 30
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KdyÏ se stal fieditelem cukrovaru ve Starém Mûstû
na Uherskohradi‰Èsku, rodina ho následovala. „Od
páté tfiídy jsem Ïil ve Starém Mûstû. Tam jsem do-
konãil základní ‰kolu a do Hradi‰tû zaãal chodit na
gymnázium.  
Rodiãe a bratr Ïijí na Slovácku dodnes.
O herecké kariéfie jako kluk nesnil. „Ani jsem ne-
chtûl b˘t Vinnetouem nebo kovbojem. M˘m hrdinou
byl Phil Marlowe z detektivek Raymonda
Chandlera. TouÏil jsem se stát právníkem a ochrán-
cem neboh˘ch Ïen, které sklouzly na ‰ikmou plo-
chu. To byl mÛj první klukovsk˘ sen.  Kromû toho se
mi líbili hasiãi. Byl jím jeden z maminãin˘ch bratrÛ.
Líbilo se mi, kdyÏ pfiijel na náv‰tûvu v uniformû,“
vzpomíná Junák.
Bavily ho básniãky
Mezi rodinné známé patfiil i herec Divadla
Vítûzného února v Hradci Králové Miroslav Such˘.
„Ptal se mû, co bych chtûl dûlat po ‰kole. Mne teh-
dy bavily jiné vûci neÏ herectví. Tfieba literatura a re-
citování básniãek holkám,“ smûje se teì Junák.
PfiestoÏe se nyní tû‰í pfiízni mnoha divaãek, tvrdí, Ïe
na gymnáziu ho dûvãata neobdivovala. „Byl jsem
tlust˘ a neohebn˘, nemûl jsem vztah ke sportu,“ fií-
ká.
Zku‰en˘ Miroslav Such˘ v‰ak v nemotorném gym-
nazistovi nejspí‰ odhalil talent. ZdeÀka Junáka vy-
zbrojil doporuãujícím dopisem a poslal do Brna. Za
nûkdej‰ím spoluÏákem, hercem Stanislavem
Zindulkou. „¤ekl, Ïe mû pfiipraví na pfiijímací zkou‰-
ky na Janáãkovu akademii múzick˘ch umûní. Na
vrátnici Divadla bratfií Mr‰tíkÛ jsem ãekal na
Zindulku a kolem procházeli takoví herci jako tfieba
Jifií Tomek, kter˘ hrál ve V‰ech dobr˘ch rodácích.
Nebo Dagmar Pistorová, známá z televizních pon-
dûlkÛ. âlovûk, kter˘ se objevoval na filmovém plát-
nû nebo v televizi, pro nás byl hvûzda,“ popisuje
tehdej‰í dojmy Junák.
Zindulka ho vzal do klubu. „Povûdûl jsem mu pár
historek ze ‰koly, on se smál a fiekl, Ïe to se mnou
zkusí,“ vzpomíná Junák. V roce 1970 nastoupil na
Janáãkovu akademii múzick˘ch umûní. Ukonãil ji
o ãtyfii roky pozdûji absolventskou rolí Antonína
Sommera v muzikálu âlovûk z pÛdy. „Nastoupil
jsem do prvního angaÏmá v Divadle pracujících ve
Zlínû. UÏ po roce jsem ale pfie‰el do Státního diva-
dla v Brnû a zÛstal tam aÏ do dvaadevadesátého,“
poãítá Junák.
Vojnu si odslouÏil v praÏském Armádním umûlec-
kém souboru Víta Nejedlého v letech 1976 a 1977.
„Jsem vyslovenû mûstsk˘ ãlovûk, pfiesto je pro
mne hlavní mûsto pfiíli‰ velké,“ pfiiznává Junák.
V minulosti koketoval s angaÏmá v Divadle S. K.
Neumanna, nynûj‰ím divadlem Pod Palmovkou, ãi
v Divadle Jifiího Wolkera. „VÏdycky se nakonec na-
‰lo nûco, co mû od Prahy odradilo. Buì jsem byl
zamilovan˘ nebo mûl zajímavou práci. Teì jsem
rád, Ïe jsem v Brnû zÛstal,“ fiíká.
V roce 1982 se v Brnû oÏenil. „S Ïenou jsme se se-
známili v Mahenovû divadle. Irena mûla krásné
vlasy a dlouhé prsty. Pfii‰la za svou kamarádkou,
oblíkaãkou Ivankou,“ vzpomíná na osudové setká-
ní Junák.  Po Ivance chtûl, aby ho s kamarádkou
seznámila. „Îenil jsem se pomûrnû pozdû. Brali
jsme se v ãervnu, v prosinci mi mûlo b˘t jedenatfii-

cet. KvÛli mému vûku jsme nedostali novomanÏel-
skou pÛjãku. Mám to na talífii dodnes,“ smûje se
Junák.
Divadlo bratfií Mr‰tíkÛ zahájilo poãátkem devade-
sát˘ch let novou etapu. Muzikálovou. „Dostal jsem
se na generálku SnÛ noci svatojánské. Hudební di-
vadlo je‰tû nestálo, byl tu jen dvÛr a pfiedstavení se
odb˘vala vpodveãer na poãátku léta venku,“ popi-
suje Junák dal‰í z osudov˘ch setkání.
Sledoval pfiedstavení a najednou vidûl, jak pfies
bránu pfielézá chlapík v montérkách s laclem, za
pasem má sekeru. Namífiil si to k pódiu. „ReÏisér
Stanislav Mo‰a dal pokyn zvukafii, aby stáhl zvuk.
Chlapík povídá: „Poslóchejte borci, nevím, kdo to
tady ‰éfuje. Ale já su ‰ofec, ráno vyráÏím na traÈ
a potfiebuju se vyspat. Jestli to je‰tû pustíte, tak
vám to rozmlátím.“ Byl tak pfiesvûdãiv˘, Ïe i Standa  
pochopil, Ïe není radno si s ním zahrávat. Tehdy
jsem si fiekl, Ïe do tohoto divadla bych chtûl,“ smû-
je se Junák.
ReÏisér Rudolf Tesáãek tenkrát pfiipravoval muzikál
Divotvorn˘ hrnec. Nabídl Junákovi roli Woodyho
Rychtarika. Divadlu bratfií Mr‰tíkÛ, pozdûji
Mûstskému divadlu Brno, zÛstal Junák vûrn˘ do-
dnes. „Divadlo je úÏasná vûc. Patfií k nûmu i jistá
nadstavba. Z mého jinak v‰edního hereckého Ïivo-
ta dûlá zábavu,“ poznamenává Junák. UÏ pût let
tak napfiíklad hraje fotbal za jedenáctku Bolka
Polívky.
Pfiivolal Sharifa 
„Zeptejte se mû, s jak˘m zajímav˘m ãlovûkem jsem
se kdy setkal,“  napovídá s temperamentem sobû
vlastním. A hned odpovídá: Loni v ãervnu uvádûl 
otevfiení kasina kamarádovi. „PoÏádal mû, abych
pro otevfiení namluvil rozhlasovou reklamu. Pozdûji
mi volali, Ïe je potfieba nahrávku pfietoãit, protoÏe
nastaly nûjaké zmûny. Tak jsem upoutávku pfieãetl
s dodatkem, Ïe vystoupí hollywoodská legenda
Omar Sharif. Nejdfiív jsem to pokládal za vtip. JenÏe
v ten den pfiijela prodlouÏená limuzína a on z ní vy-
stoupil,“ líãí nad‰enû Junák. S uhranãiv˘m EgypÈa-
nem si dokonce zahrál ruletu.
S Igorem Vavrdou a trojicí muzikantÛ z Janáãkovy
opery dal Zdenûk Junák dohromady kapelu Vinafi‰tí
romantici. „Ná‰ pfií‰tí cíl je natoãit desku roku. Zní to
py‰nû, ale fiekl jsem si, Ïe seÏenu peníze a vydáme  
album, které osloví v‰echny,“ tvrdí. O tom, co na
nûm bude, se pr˘ muzikanti stále dohadují. „Nejsem
skvûl˘ kytarista. Míval jsem v‰ak pofiad z dílny
Vladimíra Vysockého, kter˘ jsem teì trochu oprá‰il.
A mám také chuÈ pustit se do dal‰ích vûcí, inspiro-
van˘ch napfiíklad Ïidovskou kulturou,“ mhoufií oãi.
Charismatick˘ hlas vyuÏívá ve spolupráci s âesk˘m
rozhlasem, v dabingu ho propÛjãuje zahraniãním
hercÛm. Stihne i film. V roce 1992 strávil t˘den
v jednom z brnûnsk˘ch masáÏních salonÛ. Coby
masér Igorek tam s reÏisérkou Vûrou Chytilovou to-
ãil scény pro film Dûdictví aneb Kurvaho‰igutntag.
O sedm let pozdûji si zahrál policistu Vyskoãila
v Jire‰ovû Dvojroli. Uniformu oblékl i kvÛli natáãení
seriálu âerní baroni. „Natáãet s Jurajem Herzem
byla krásná práce, pfiestoÏe jsem hrál plukovníka
Vlãáka, ze kterého si kaÏd˘ dûlá legraci. Dokonce
jsem v rámci role spadl do vodního náhonu,“ upo-
zorÀuje Junák.
Humoresky a konec
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Nepfiekonatelné pro nûj zÛstaly âetnické humores-
ky. Antonín Moskalyk ho obsadil do role praporãíka
AmbroÏe. „Nikdo nepoãítal, Ïe se Humoresky tak
ujmou,“ fiíká herec. Seriál je podle nûj uzavfienou
kapitolou. „Do natáãení zasáhla reÏisérova smrt,
dokonãila je jeho dcera Pavlína. Seriálov˘ pfiíbûh
konãí nástupem fa‰ismu. Místo ãetníkÛ  tu najednou
byla Kriminal Polizei a gestapo. Humoresky skonãi-
ly v prav˘ ãas,“ poznamenává Junák.
Seriálové herce diváci obdivují a milují. „Nûjaké do-
pisy dostávám. Hlavnû jsou to Ïádosti o fotku
s podpisem,“ pfiiznává Junák. Na pochvaly divákÛ
si pfiitom dosud nezvykl. „Na jevi‰ti odehraji hodnû
rolí a BrÀané do divadla chodí. JenÏe na postavu
Jarka Barny v Ordinaci v rÛÏové zahradû, kterou
jsem natoãil loni v fiíjnu, se dívají desetitisíce lidí.
KdyÏ s Ïenou nakupujeme, obãas nás nûkdo za-
staví a fiíká: Jé, nazdar Barna, co ãervi? Pak vám
je‰tû vysekne  poklonu a vy nevíte, kam s oãima,“
popisuje Junák.
Divadlo zÛstává jeho celoÏivotní láskou. „MoÏná
bude to, co teì fieknu, kacífiské. Herce posuzuji
podle divadelního herectví. Vyzkou‰el jsem jak fil-
mové, tak televizní natáãení. Obojí mÛÏe diváka
podvést. Toãíte napotfietí, napoãtvrté. KdyÏ máte
hrát na klavír a nejde vám to, kamery zaberou ruce
klavíristy. To jsou jemné triky, které technika umoÏ-
Àuje. Divadlo ne. Nastoupíte na jevi‰tû, a jak jste se
pfiipravili, tak to zahrajete. NemÛÏete zaãít znova,“
vysvûtluje Junák.
V Mûstském divadle teì zkou‰í pfiedstavení Balada
o lásce v reÏii Petra Gazdíka. „Nejsem z hercÛ, na
kter˘ch stojí repertoár,“ konstatuje Junák. K ferma-
nu s obsazením pfiistupuje se stejn˘m napûtím jako
ostatní. „Zjistím, co si zahraji a na to se pfiipravím.
Vím, Ïe jednou mû divadlo kopne do zadku. Proto
se drÏím zásady, kterou tu‰ím fiekl Jack London:
KdyÏ jde‰ po schodech nahoru, zdrav v‰echny, co
jdou dolÛ. Neví‰, kdy tou cestou pÛjde‰ ty,“ fiíká
Junák.

Brnûnsk˘ deník, ãerven 2009, Lucia Hrabcová

·KRÁBAL JSEM LEGENDÁRNÍ BABIâKU 
NA ZÁDECH
Erik Pardus, herec Mûstského divadla Brno
Narodil se ve znamení Vodnáfie v Uherském
Hradi‰ti, od pûti let Ïije v Brnû. Proslavil se zejmé-
na v televizních filmech. Kupfiíkladu jako Jan
v Moskalykovû Babiãce po boku Jarmily Kurandové
a Libu‰e ·afránkové a také jako stráÏmistr Zahálka
v úspû‰n˘ch âetnick˘ch humoreskách. Získal Cenu
Alfréda Radoka a prestiÏní Cenu Thálie za svÛj mi-
mofiádn˘ hereck˘ v˘kon v roli cara v MereÏ-
kovského dramatu Smrt Pavla I.
Jak mnû Laìa Plocek dal pfies drÏku a tak obje-
vil mÛj hereck˘ talent
Tuhle jsem vidûl Kmotra s Al Pacinem a vidûl jsem
tam ty drastické scény, jak toho malinkého kluka t˘-
rali - tak takové dûtství jsem mûl já. Jako mal˘
Kmotr, jako Vito Corleone. Já totiÏ pocházím ze sta-
robrnûnsk˘ch slumÛ na Kopeãné ulici a tam jsem
jednou dostal pfies drÏku od Ladi Plocka. A byl to
právû on, kdo mû pfiivedl k herectví, protoÏe mû na-
uãil pfiedstírat. Hrozil mi totiÏ, Ïe kdyÏ na nûj tátovi
prásknu, Ïe otravuje moji sestru, tak dostanu. A já
fiekl. Táta pfii‰el, dal mu facku a sestru odtáhl domÛ.

Ov‰em druh˘ den si na mû Laìa Plocek s Jirkou
Rozmahelem poãkali. Tak jsem obe‰el cel˘ blok ba-
ráku, ale oni stáli pfiesnû na rohu, kter˘ byl u na‰e-
ho vchodu do domu, takÏe jsem jim neunikl. Vtáhli
mû do vedlej‰ího vchodu, Rozmahel mû chytl
a Plocek mû pûstí trefil do sanice. A já jsem uÏ teh-
dy projevil herecké nadání, protoÏe jsem okamÏitû
omdlel a pfiestal jsem d˘chat. To umím i teì.
Pamatuji si dodnes, co fiíkali: Tys ho zabil. Ty vole,
pryã!!! Kluci  zdrhli, jak nejrychleji mohli, a já jsem
poslouchal, aÏ se za nimi zavfiou dvefie. Pak jsem
sbalil ta‰ku a ode‰el jsem domÛ. Tehdy jsem zjistil,
Ïe pfiedstírání má své v˘hody.
Neumûl jsem plavat, a tak jsem se dostal k filmu.
Jednou pfii‰li do ‰koly filmafii. Byla tam paní pro-
dukãní a ptala se, dûti, kdo má kolo? V‰ichni se hlá-
sili a já  mlãel. A teì se vás, dûti, zeptám obrácenû,
kdo neumí plavat? To uÏ jsem mûl sólo - ruka na-
hofie. Právû nûkoho takového hledali. Já jsem byl
z chud˘ch pomûrÛ, na kolo jsme nemûli. Tak zaãa-
la moje televizní a filmová kariéra. 
Jak jsem ‰krábal legendární Babiãku na zádech
K natáãení dvoudílné televizní Babiãky nás PraÏáci
vozili autem. Paní Jarmilu Kurandovou vyzvedli
v Îidenicích, mne pak u hlavního nádraÏí a jeli jsme
do Orlick˘ch hor, kde se natáãelo. Paní Kurandová
si mû tak oblíbila, Ïe mi pofiád fiíkala Eríãku a po-
kaÏdé mi pfiinesla nûco ze zahrádky, tfieba jednou
hrníãek pln˘ borÛvek pro Eríãka a já je celou cestu
jedl. A prÛ‰vih byl na svûtû. Ten den jsme totiÏ uÏ
toãili, a kdyÏ jsem otevfiel pusu, mûl jsem absolutnû
modr˘ jazyk a Antonínu Moskalykovi nezbylo, neÏ
mi ru‰it jednu vûtu za druhou. Vzpomínám si, Ïe
Helenka Rohanová, asistentka reÏie, mi tehdy fiíka-
la: Eriãku, pfií‰tû mi uÏ ty borÛvky neÏer!
Se ‰krábáním to bylo tak, Ïe jsme jeli toãit do
Ratibofiic. Stra‰nû pr‰elo, a toãila se cesta od kos-
tela s Viktorkou a pak jsme ‰li k chaloupce, kde
jsem se podle scénáfie bil s Vilímem. A protoÏe pr-
‰elo moc, tak jsme sedûli ve ml˘nû a paní
Kurandová nás uãila vykládat karty. Pfiitom do‰lo na
to, Ïe se mû ptala, kde v tom Brnû vlastnû bydlím.
Nûjaká její pfiíbuzná totiÏ Ïila nûkde za námi na
Kopeãné ulici. Paní Kurandová se vÏdycky rozpoví-
dala, chytla mû za ruku a ‰li jsme po chodbû toho
ml˘nu, tam mû zavedla do svého pokoje, posadila
mû na kfieslo, dûcka si tam hrála v klubovnû a ona
povídala. Nûkdy mi koupila tatranku nebo Ïv˘kaãky.
Ona byla fakt moc hodná babiãka, i v civilu. Jednou
fiíká: Jejeje, Eríãku, mohl bys mnû tady. Já si tam
nedo‰áhnu. A tak jsem ji ‰krábal mezi lopatkami
a ona byla stra‰nû spokojená a ‰Èastná a fiíkala:
Eríãku, to je tak fajn. 
KdyÏ zahrál toho. .. Jaga, tak toho ... Zahálku
zahraje taky
âetnické humoresky - krásná role stráÏmistra
Zahálky. Pan reÏisér Moskalyk mû do role obsadil
na základû toho, Ïe mû vidûl v roli Jaga v Othellovi.
Jednou jsem ‰el po pfiedstavení do klubu, unaven˘,
dívám se, z jednoho kouta se valil d˘m jak z parní-
ho kotle a pak se ozvala slavná vûta z Babiãky: Co
jsem ti fiíkal, nepfiijede. A ten charakteristick˘ hlas.
Antonín Moskalyk. Tak jsem ho pozdravil. A on fiíká
kolegovi,  co s ním byl: Franti‰ku, kdyÏ zahrál toho
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S Tomá‰em Sagherem v inscenaci 
„Tfii mu‰ket˘fii“, reÏie: Hana Bure‰ová

Se ZdeÀkem Junákem ve ·vejkovi, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Irenou Konvalinovou, 
Helenou Dvofiákovou, 
Jitkou âvanãarovou, 

Evelínou Kachlífiovou 
v komedii „VydrÏ miláãku!“, 

reÏie: Zdenûk âernín

Se Zdenou Herfortovou a Karlem Jansk˘m 
v komedii „Vrátila se jednou v noci“, 
reÏie: Emil Horváth

S Viktorem Skálou v komedii 
„Jak je dÛleÏité míti Filipa“,

reÏie: Jana Kali‰ová

S Jifiím Tomkem 
v komedii 

„Jak je dÛleÏité míti Filipa“, 
reÏie: Jana Kali‰ová

S Danielem JirkÛ 
v muzikálu 

„Oliver!“,
reÏie: 

Stanislav Mo‰a

V muzikálu 
„Nana“, 
reÏie: Petr Kracik
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V komedii 
„Jak je dÛleÏité 
míti Filipa“, 
reÏie: Jana Kali‰ová

S Evelínou Kachlífiovou, 
Irenou Konvalinovou, 

Jitkou âvanãarovou 
v komedii 

„VydrÏ miláãku!“,
reÏie: Zdenûk âernín
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hajzla Jaga, tak toho debila Zahálku zahraje taky.
Já vÛbec nevûdûl, o ãem mluví. Teprve potom z nûj
vylezlo, Ïe chystá seriál, kter˘ Praha odmítla, proto-
Ïe se jim to zdálo neperspektivní. Ale on mûl ãich
a vûdûl, Ïe ti policajti a jejich pfiíbûhy budou lidi ba-
vit. A tak pfiivezl âetnické humoresky do Brna.
Vznikl jeden z nejúspû‰nûj‰ích televizních seriálÛ
v‰ech dob. Zase jednou mûl Antonín Moskalyk prav-
du. Ten pán byl pro mne hodnû dÛleÏit˘. 
Tak ti teda za rozhovor pûknû dûkujeme.
Jo. Je‰tû tam napi‰te, Ïe taky rád chodím do roz-
hlasu. Natoãil jsem tam hodnû pûkn˘ch pofiadÛ s ji-
st˘m Josefem Vesel˘m a Jaromírem Ostr˘m. Ti uÏ
budou asi v penzi, ne?
Tohleto nebudeme poslouchat.
Ale pánové, pfiece se neurazíte. Jsme pfiece jedna
rodina. Moravská rodina. Îe jo?

Noviny âeského rozhlasu Brno, ãerven 2009,
Jaromír Ostr˘, Josef Vesel˘

ROZHOVOR S JANEM APOLENÁ¤EM
Jméno Jana Apolenáfie patfií v okruhu muzikálo-
v˘ch pfiíznivcÛ k nejskloÀovanûj‰ím. Proto dal‰í vol-
ba, koho z oboru bychom pro ná‰ server mohli vy-
zpovídat, byla jasná.  Sedl jsem pfii nejbliÏ‰í pfiíleÏi-
tosti na autobus do Brna a s „Apikem“ si domluvil
schÛzku v pfiíjemné divadelní kavárnû v Lidické uli-
ci vedle scén Mûstského divadla.
Moje první otázka bude asi docela obyãejná, ale
jak vás  napadlo, Ïe byste se mohl stát hercem
a posléze zpûvákem?
Moje sestra zpívala, a to velmi dobfie, vyhrála nûja-
ké soutûÏe, takÏe mû maminka vÏdy vodila na její
vystoupení do lidové ‰koly umûní a já jsem od prv-
ní tfiídy s paní uãitelkou Nevûãnou chodil vítat ob-
ãánky. I kdyÏ jsme nebyli Ïádn˘ dramatick˘ krou-
Ïek, mûli jsme takové pásmo, kde jsme zpívali pís-
niãky a fiíkali básniãky. Také jsem po vzoru sestry
chodil do sboru.
V necel˘ch dvanácti letech jsem se zvlá‰tním omy-
lem dostal na konkurz filmu „Kufr pln˘ nadûjí“.
Nûjak˘m zpÛsobem jsem pro‰el a byl jsem vybrán
do jedné z hlavních dûtsk˘ch rolí. Zjistil jsem, Ïe je
mi to pfiirozené, a touÏil jsem v tom pokraãovat.
Hodnû jsem hrával fotbal a najednou mi do toho
vstoupila tato záleÏitost. KdyÏ jsem se pak mûl roz-
hodovat o svém povolání, chtûl jsem jít na konzer-
vatofi. JenomÏe tehdy za totality to moc ne‰lo bez
protekce, moje maminka byla v invalidním dÛchodu,
tatínek byl samostatn˘ v˘vojov˘ konstruktér, takÏe
mi moc pomoci nemohli a ani s tím moc nesouhla-
sili. AÈ to neprotahuji: Nakonec jsem ‰el na elektro-
prÛmyslovku po vzoru tatínka a bratra. S odfien˘ma
u‰ima jsem prÛmyslovku absolvoval, ale ve „tfieÈáku“
jsem zaãal chodit do dramatického krouÏku k paní 
uãitelce Henriettû Kohoutové, dneska Ctiborové,
a hrát amatérské divadlo. Tam jsem se rozhodl, Ïe
se po ‰kole budu hlásit na JAMU. CoÏ se stalo.  
Napoprvé jsem pfiijat˘ nebyl.  Moje stfiední ‰kola mi
doporuãení na umûleckou ‰kolu nedala. Pak jsem
dûlal rok uklízeãku  v Janáãkovû divadle, abych se
mohl hlásit podruhé a uÏ to doporuãení mûl.  
Napodruhé to vy‰lo, a tak jsem zaãal dûlat herectví –
syntetické Ïánry, protoÏe tehdy to nebylo rozdûlené
na muzikál a ãinohru, ale víceménû JAMU bylo víc

hudebnû zamûfiené a DAMU ãinohernû zamûfiené.
Potom pfii‰el takov˘ odrazov˘ mÛstek ve va‰í
kariéfie, kter˘ v podstatû pfiedznamenal dráhu
muzikálového umûlce jak v Brnû, tak v Praze. Je
jím spolupráce s autorskou dvojicí Zdenek
Merta – Stanislav Mo‰a, ktefií vám ve sv˘ch dí-
lech pfiidûlí nûjakou zásadní roli. Jak se s tímto
tandemem spolupracuje?
Ono to zaãalo tak, Ïe jsem uÏ na ‰kole hostoval
u „Mr‰tíkÛ“, v Divadle Na provázku a v Redutû. Po
‰kole jsem dostal ministerské stipendium a nastoupil
do divadla Radost, protoÏe jsem tehdy chtûl zÛstat
v Brnû. To bylo jedno z nejvût‰ích hudebních divadel,
co jsem kdy zaÏil. V‰ichni tam na nûco hráli,  zpívali,
tancovali. Byla to velká ‰kola. Stále jsem hostoval ve
v˘‰e jmenovan˘ch  divadlech. Po roce a nûco v an-
gaÏmá v divadle Radost mû oslovil Stanislav Mo‰a,
Ïe právû se Zdenkem Mertou pfiipravují muzikál „Sny
svatojánsk˘ch nocí“.  
Musel jsem se  rozhodnout, takÏe jsem dal v Radosti
v˘povûì a nastoupil v kvûtnu roku 1991 do angaÏmá
do Divadla bratfií Mr‰tíkÛ (dne‰ní Mûstské divadlo
Brno – pozn. aut.). A dvojice Mo‰a – Merta? S Ïád-
nou jinou dvojicí se mi nikdy tak nespolupracovalo
a není to jenom tím, Ïe by pro mû nûco vym˘‰leli,
i kdyÏ je pravda, Ïe v kaÏdém jejich díle jsem dostal
nûjakou podstatnou roli. Myslím, Ïe asi uÏ nevznikne
Ïádná takováhle dvojice, která by pro mne tolik pûk-
n˘ch rolí napsala, aã by to bylo dobfie. Neumím to ji-
nak fiíct. Jsem py‰n˘ na to, Ïe je znám, Ïe si s nimi
rozumím a mÛÏu hrát v jejich vûcech.
Puk ve „Snech svatojánsk˘ch nocí“ byl tedy va-
‰e první velká muzikálová role a dá se fiíct, Ïe je
moÏná i nejslavnûj‰í…
Asi máte pravdu. Nevím, jestli byl Puk tenkrát psa-
n˘ na mne, tam bylo víc adeptÛ, ale ti postupnû od-
padli, tak jsem zÛstal sám bez alternace a odehrál
jsem tak zhruba 200 repríz. (Posléze nastudoval ro-
li Puka i Roman Vojtek, repríz bylo odehráno zatím
300 – pozn. aut.) Je ale pravda, Ïe je  to takové mo-
je dítû, Ïe to byla první vût‰í role na profesionálních
prknech. KdyÏ jsem hrál amatérské divadlo, tak
jsme tam také mûli hry s písniãkami, anebo na JA-
MU, ve Studiu Marta rÛzná pfiedstavení, kde jsme
zpívali, nebo v Redutû v „Kytici“. Ale taková pod-
statná hlavní a nejvût‰í je opravdu Puk.
„Sny“ se je‰tû ãas od ãasu do programu MdB
nasadí, i kdyÏ jen velmi sporadicky. Li‰í se nû-
jak Puk z roku 1991 a Puk po osmnácti letech?
Jednoznaãnû. Scéna se musela udûlat nová, je
o tro‰ku vy‰‰í. Já jsem o x let star‰í, takÏe se  tro-
chu hÛfi vypofiádávám s tûmi momenty, kdy jsem
tam visel hlavou dolÛ, lezl a skákal po vûtvích. UÏ
to tfieba není úplnû ono, ale do kost˘mu se vejdu
stále, v poslední dobû jsem i zhubl více, neÏ bych si
pfiál, takÏe co se t˘ãe postavy jsem na tom stejnû.
Zkrátka, let nám neub˘vá.  A navíc, vÏdy, kdyÏ se to
hraje po dlouhé dobû, tak u toho, co jsem mûl o‰la-
páno a dûlal témûfi po pamûti, teì musím vzpomí-
nat, jak to dfiív bylo. Také se tam vystfiídala spousta
lidí. TakÏe roky jsou znát. Nevím, jak pro diváky.
KdyÏ jsme „Sny“ hráli naposledy, diváci byli nad‰e-
ní, ale pro nás, co jsme byli na premiéfie a do dne‰-
ního dne to hrajeme, uÏ to není tak samozfiejmé ja-
ko dfiív, to je jasné.
Které role v muzikálech tfieba právû dvojice
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Merta – Mo‰a máte nejradûji?
Jsou to „Sny“ a je to  „Bastard“, se kter˘m jsme ho-
stovali v Národním divadle a v Divadle na
Vinohradech.  Jsou dva tábory, nûkdo fiíká, Ïe
„Bastard“ byl lep‰í, nûkdo fiíká, Ïe „Sny“ byly lep‰í.
Tyto dvû klíãové mám jednoznaãnû nejrad‰i. I kdyÏ
„Zahradu divÛ“ jsem mûl taky rád.
A co tfieba „Svût pln˘ andûlÛ“?
Na nûj jsem zapomnûl. Je to téma, které se mi hod-
nû  tûÏko hraje, kdyÏ mi není psychicky moc dobfie.
Ale jinak bych ho zafiadil mezi ty první dva. Spousta
lidí si v nûm nachází vlastní pfiíbûh, napfiíklad záÏitky
z dûtství, takÏe z tohoto pohledu to téma velmi zasa-
huje.
KdyÏ se detailnûji podíváme na rejstfiík va‰ich
muzikálov˘ch rolí, ve  vût‰inû pfiípadÛ jsou to
role záporné, byÈ ãasto se ‰petkou humoru,  viz
tfieba slavn˘ Fagin v „Oliverovi!“ Pfiitom se ale
nezdá, Ïe byste v nich byl za‰katulkovan˘ -  jak
to dûláte?
To je tûÏká otázka. Nevím, zdali bych zvládl kladné
hrdiny typu   princ, moÏná, Ïe ano. Ale asi by mû to
tolik nebavilo. Zápornûj‰í role nebo takové, kde ãlo-
vûk neví, kam si dotyãnou roli má zafiadit, se hrají líp
a jsou zajímavûj‰í, alespoÀ pro mne. Víceménû do-
stávám role podle nûjaké vizáÏe a doufám, Ïe pod-
le schopností. VÏdycky se snaÏím postavu, i kdyÏ je
tfieba záporná, pojmout tak, aby v ní divák  na‰el
i nûco dobrého.
Role nejnovûj‰í - divácky opût nesmírnû vdûãná
- Macecha v pohádkovém  muzikálu "Snûhurka
a sedm trpaslíkÛ"
TotiÏ va‰e nejnovûj‰í role je „záporák“, tedy
vlastnû „záporaãka“ par excellence – Snûhur-
ãina macecha. Jak se vám „Snûhurka“ líbí a jak
se v Ïenské roli Macechy cítíte?
Jsem za tu roli stra‰nû vdûãn˘. KdyÏ to fieknu lido-
vû, opravdu se tam  vyblbnu. Ona je vyloÏenû zá-
porná, v‰ak Macechu ve Snûhurce zná témûfi  kaÏ-
d˘, ale tím, Ïe vytváfií humor komick˘mi prostfiedky,
coÏ diváci na  konci jednoznaãnû oceÀují, zápor-
nost sníÏí. Mûl jsem ze zaãátku z Macechy obavy,
z toho, jak ji pojmout, ale teì jsem moc a moc rád,
Ïe  jsem tu roli dostal.
Tady vás diváci mohou vidût i tanãit. Jak probí-
hala pfiíprava na  taneãní ãíslo na podpatcích?
Vypadá pomûrnû nároãnû…
V dobû zkou‰ení tohoto taneãního ãísla jsem mûl
trochu zdravotní problémy, ale chodil jsem na
zkou‰ky, nahrával jsem si je na telefon, pou‰tûl
jsem si je a pak jsme v‰e s Milanem Nûmcem kou-
síãek po kousku  tak nûjak pfiizpÛsobovali, aby to
vyhovovalo nám obûma a splnilo nûjak˘ úãel.
Upravovala se i hudba, pÛvodnû byla o dost del‰í
neÏ souãasn˘ „kus“. Potom zase byla moc krátká
na to, aby si mohl ãlovûk fiíct, Ïe jsem tancoval, tak
se pár taktÛ vracelo. Bylo to tûÏké a je to tûÏké na
kaÏdém pfiedstavení, protoÏe nikdy nevím, co mû
napadne, zdali úplnû dodrÏím krok nebo jestli udû-
lám podobn˘, jin˘.
VyuÏíváte toho, Ïe má „Snûhurka“ takov˘ vol-
nûj‰í scénáfi?
Tûch pár momentÛ jsem si dodal sám, teì, kdyby
se mûl psát scénáfi znova, asi by vypadal trochu ji-
nak. Je spousta vûtiãek nebo vsuvek, které v pÛ-
vodním scénáfii nejsou, ale v rámci situace pfii zkou-

‰ení ãlovûka napadaly rÛzné vûci, co uÏ tam teì za-
chovávám pravidelnû.
Logická otázka: Jak dlouho trvá, neÏ z vás
v maskérnû udûlají takovou krásnou Ïenskou,
kterou pak na jevi‰ti opravdu jste?
(smích) Chodívám do maskérny hodinu pfied zaãát-
kem, jestliÏe se hraje v ‰est veãer, b˘vám tam ko-
lem páté, pokud od pÛl osmé, tak kolem pÛl sedmé.
Zhruba tedy tu hodinu.
Jak vnímáte dûtského diváka? Pro nûj je totiÏ
Macecha velmi vdûãná postava, dûti vám snad
obãas i fandí…
To je právû to, co se mi líbí. Aã záporná role, tak tím,
Ïe je srandovní, ukáÏe dûtskému divákovi, Ïe i kdyÏ
je v podstatû zlá, není proã se jí bát, to zlo se jí tak
nûjak nedafií. Dûtsk˘ divák je du‰e otevfiená, mám
s tím zku‰enosti právû z loutkového divadla Radost.  
TakÏe s dûtsk˘ma oãima  jsem se uÏ mnohokrát
setkal a vím, Ïe dûti na konci zase aÏ tolik netles-
kají, ale vnitfinû to rozhodnû velmi proÏívají.

Musical.cz, ãerven 2009, Ondfiej Doubrava

BARVITù O MUZIKÁLU A JEHO TVÒRCÍCH
Napfiesrok to bude dvacet let, co do rozhlasového
éteru prvnû pronikl Muzikál expres, pofiad aktualit
a zajímavostí ze svûta hudebního divadla pfiipravo-
van˘ textafiem, libretistou, producentem a noviná-
fiem Michaelem Prostûjovsk˘m. Pfiední muzikálov˘
odborník nyní své znalosti a zku‰enosti úroãí ve
stejnojmenné kniÏní podobû rozhlasového cyklu.
Publikace vydaná brnûnsk˘m nakladatelstvím
Vûtrné ml˘ny je prvním ãesk˘m titulem mapujícím
historii relativnû mladého a dosud pfiekotnû se vyví-
jejícího Ïánru.
Kniha má sice v podtitulu oznaãení „Mal˘ prÛvodce
velk˘m muzikálem“, vzhledem k její v˘pravnosti je
to ov‰em od autora aÏ provokativní skromnost. Na
bezmála pûti stech stránkách se seznámíme s více
neÏ tfiemi tucty nejslavnûj‰ích muzikálÛ od Lodi ko-
mediantÛ, Îebrácké opery a Porgy a Bess pfies ·u-
mafie na stfie‰e, Funny Girl, Hello, Dolly!, Jesus
Christ Superstar ãi Cats aÏ po Polibek pavouãí Ïe-
ny, âarodûjky z Eastwicku a Producenty. Kdo by
snad ãekal suchá encyklopedická hesla, bude záhy
pfiesvûdãen o opaku - vÏdyÈ osudy velké ãásti pro-
slul˘ch muzikálov˘ch kusÛ jsou ãasto stejnû barvité
jako jejich jevi‰tní provedení. Obdobnû atraktivní,
souãasnû v‰ak zasvûcená a hutná je i druhá ãást
knihy, pfiiná‰ející portréty dvacítky nejv˘znamnûj-
‰ích skladatelÛ, choreografÛ, producentÛ a libretis-
tÛ, ktefií více neÏ osmdesátiletou historii Ïánru vy-
tváfieli. Nalezneme mezi nimi George Gershwina
i Camerona Mackintoshe, Leonarda Bernsteina
i Boba Fosseho. Závûr publikace ocení puntiãkáfii,
pro které jsou zafiazeny Ïebfiíãky nejdéle uvádû-
n˘ch dûl na Broadwayi a West Endu, Slovníãek po-
jmÛ, rejstfiík jmenn˘ i titulov˘. PfiestoÏe muzikálov˘
boom, kter˘ v âesku v devadesát˘ch letech odstar-
tovala domácí verze Schönbergov˘ch BídníkÛ, je jiÏ
nûjakou dobu minulostí, hudební divadlo se u nás
stále tû‰í znaãné oblibû. Pro ty, ktefií se o své oblí-
bené kratochvíli chtûjí dozvûdût víc, neÏ se pí‰e
v divadelních programech, je Prostûjovského kniha
krásnou nezbytností.

T˘denník Rozhlas, duben 2009, Milan ·efl
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Michael Kunze, Sylvester Levay

Mozart!
Jak pfiekroãit svÛj vlastní stín,
jak z jeho spárÛ uniknout?
Jak pfielstít osud bez pfiíãin,
jak z bodu mrtvého se hnout?

Osobnost Wolfganga Amadea Mozarta láká
tvÛrce rÛzn˘ch umûleck˘ch odvûtví odnepa-
mûti. A jak by ne! Îivot geniálního skladatele,
kter˘ od dûtství okouzloval celou Evropu, je
pln˘ dech beroucí hudby, rodinn˘ch potyãek,
milostn˘ch avant˘r, úmrtí blízk˘ch i tajemn˘ch
historek. 

Nûmeck˘ libretista Michael Kunze, kter˘ se
v roce 1943 narodil v Praze, ale hned po vál-
ce byla jeho rodina vysídlena do Nûmecka
a dnes Ïije v Hamburku, se chopil známého
tématu novû, v duchu své koncepce „drama-
muzikálu“. Pro Kunzeho je v muzikálu nejdÛ-
leÏitûj‰í dramatická sloÏka, vût‰inou epick˘
pfiíbûh, mající v centru hlavního hrdinu, jemuÏ
se v‰echny ostatní muzikálové sloÏky, dokon-
ce i hudba, podfiizují. Hlavní my‰lenka je zpro-
stfiedkovávána prostfiednictvím vyprávûní osu-

du zde konkrétnû nejslavnûj‰ího skladatele
18. století. Pfiesto Kunze nestaví libreto strikt-
nû na biografick˘ch faktech. Na pozadí sku-
teãn˘ch reálií se rozvíjí pfiíbûh génia, kter˘ se
kaÏdodennû stfietává s prÛmûrností svého o-
kolí. Nepochopení, intriky, lsti a vûãn˘ boj
o uznání je ukazován pfiedev‰ím na vztahu
Wolfganga a jeho otce Leopolda, kter˘, aã si
plnû vûdom synovy v˘jimeãnosti, vyÏaduje po
nûm poslu‰nost a podfiízení spoleãenské kon-
venci. Mozartova svobodomyslná du‰e vûã-
ného dítûte se ale nedokáÏe sklánût pfied své-
voln˘mi mocipány, ktefií jej chtûjí omezovat
a vlastnit.
Mozart! je tfietím muzikálem, na nûmÏ Kunze
spolupracoval se skladatelem Sylvestrem
Levayem. Premiéra probûhla 2. fiíjna v roce
1999 na scénû Theater an der Wien a násled-
nû se hrála v Hamburku, Budape‰ti, Tokiu
a nyní koneãnû bude uvedena v ãeské premi-
éfie i u nás. 
Na jevi‰ti se v rychlém sledu stfiídají mûsta
a místa, která Amadeus za svého Ïivota na-
v‰tívil, rozkr˘vají se sloÏité vztahy mezi otcem
a synem, ktefií k sobû pfies nepopiratelnou lás-
ku jen tûÏko hledají cestu, mezi bratrem
a sestrou, jeÏ spolu vyrostli a spojují je stejné
záÏitky, a koneãnû i milostn˘ vztah mezi
Mozartem a jeho Ïenou, múzou a oddanou
podporovatelkou Konstance. To v‰e jakoby
zpovzdálí a pfiitom z centra dûní sleduje
Mozartovo alter ego, mal˘ chlapeãek Amadé,
zhmotnûní génia v porcelánovou postaviãku,
v takovou, jak si ho v‰ichni pfiedstavují, jak by
ho chtûli mít. 
Libreto pro na‰e divadlo pfiebásnil Michael
Prostûjovsk˘, scénu vytvofiil Jaroslav Milfajt
a kost˘my vznikly podle návrhÛ Andrey
Kuãerové. Do hlavní role obsadil reÏisér
Stano Slovák Du‰ana Vitázka a Ale‰e

Slaninu (s understudy Luká‰em
Janotou). Jako Leopold se pfiedstaví
Michal ·ebek nebo oblíben˘ host diva-
dla Jan JeÏek. Konstance alternují
Johana Gazdíková a Hana Holi‰ová,
Mozartovu sestru Nanny Marta

Prokopová a Ivana Skálová. V dal‰ích rolích
vystoupí Petr Gazdík nebo Jifií Mach ãi Jana
Musilová nebo Markéta Sedláãková.
Choreografie byla svûfiena chorvatskému
hostu Igoru Barberiçovi, kter˘ s na‰ím di-
vadlem spolupracoval jiÏ pfii inscenaci Hair. 

Premiéra probûhne na Hudební scénû
Mûstského divadla Brno v sobotu 3. fiíjna 
v 19.30.

Klára Latzková
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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
v oblasti literatury a tedy i divadla se po staletí odehrává na prv˘ pohled nev˘-
znamn˘ souboj mezi dvûma zpÛsoby zpracování umûleckého díla. Na jedné
stranû stojí epika a na stranû druhé lyrika. Nechci je proti sobû v tomto zamy‰-
lení odívat do brnûní a pou‰tût pak do sebe, av‰ak rád bych poukázal na nû-
které efekty, které se v souãasnosti kolem nás pfii jejich uÏívání odehrávají. Îiji
ve mûstû Brnû, ve mûstû, které se honosí tím, Ïe zde tvofiili dva z nejv˘znam-
nûj‰ích básníkÛ poslední doby Jan Skácel a Oldfiich Mikulá‰ek. (A nyní probíhá
dokonce v˘bûr oficiálního básníka na‰eho mûsta.) Tedy, dá se fiíci, mûsto poe-
zie! Ov‰em obdobnû jako je to v jin˘ch oblastech na‰ich ÏivotÛ, stává se poe-
zie disciplínou, která je ãím dále tím ãastûji a snad jiÏ i v˘hradnû pûstována pro-
fesionály a tak, jako se posunují svûtové rekordy v atletice skrze ty nejlep‰í je-
dince k tomu od narození pfiipravované a prÛmûrná rychlost bûÏn˘ch lidsk˘ch
obyvatel na‰í planety klesá, je to obdobné i s uÏíváním a vnímáním poezie – ly-
riky kolem nás. Stále ménû básní! Nechci zde lamentovat nad tím, Ïe se poe-
zie z na‰ich ÏivotÛ vytrácí, chci jen upozornit na nûkteré její zázraãné krásy, kte-
ré jsou v souãasnosti ubíjeny tup˘m voyersk˘m stylem pûstovan˘m pfieváÏnû
v novinovém, filmovém a televizním prÛmyslu. Vyprávûní, poslouchání ãetby
i ãtení samotné, které rozvíjelo na‰i fantazii, bylo vystfiídáno v‰udypfiítomn˘m
vodopádem rÛzn˘ch seriálov˘ch zpráv, filmov˘ch a televizních "story", u nichÏ
je tím nejpodstatnûj‰ím odevzdaná úãast na Ïivotních osudech a dobrodruÏ-
stvích jiné lidské bytosti. Konstrukce tûchto dûl je natolik jednoduchá, Ïe je dnes
vlastnû moÏné vytvofiit takov˘ pfiíbûhov˘ model, kter˘ funguje opakovanû stej-
nû, i kdyÏ v nûm vystupují jiné postavy. Jednodu‰í vnímatelé takov˘ch historek
je absorbují s logick˘m v˘sledkem, kter˘m je ztotoÏnûní se s nimi aÏ do té mí-
ry, jako by se ve skuteãnosti odehrávaly kolem nich. A tak se ty pfiíbûhy stáva-
jí jakousi virtuální souãástí jejich osobních osudÛ. Co je v‰ak pro mne hor‰í, po-
sunují akcenty témat na‰ich ÏivotÛ ne na to, jak kvalitnû tyto Ïivoty v kaÏdém 
okamÏiku proÏít, ale na to, jak tyto Ïivoty pfies rÛzné dobrodruÏné peripetie do-
padnou. A tím nám je vlastnû kradou! Toho samozfiejmû vyuÏívají v‰echna bul-
vární média, která tyjí z této lidské primitivní aÏ zvífiecí chuti kochat se z ne‰tûstí
druh˘ch a která ve sv˘ch titulcích lákají slab‰í duchem na dramatické osudové
promûny od „potkali se“ - „chodí spolu“ – „porvali se“ - „roze‰li se“ aÏ po „zabi-
li“. Úãelem tûchto zpráv, které jsou osou jim tolik podobn˘ch duchaprost˘ch fil-
mov˘ch a televizních dûl, je prodat tûch pár gramÛ poti‰tûného papíru a ne po-
dat nûjakou konkrétní zprávu. Ono je to jejich „tvÛrcÛm“ totiÏ jedno. Po léta 
opakují stejn˘ mustr této ubohé epiky: „potkali se“ - „chodí spolu“ – „porvali se“
- „roze‰li se“ aÏ po „zabili“. Kvalitní poezie se zab˘vá okamÏikem nyní. SnaÏí se
evokovat nepopsatelné a pfiitom jasnû existující – koncentruje na‰i pozornost
ke kvalitû aktuálního proÏitku, k nepfiebernému mnoÏství v˘kladÛ jediného zá-
Ïitku, kter˘m mÛÏe b˘t tfieba zdánlivû nekoneãné pozorování jednoho listu vel-
kého stromu. PouÏívám-li toto pfiirovnání, není to proto, abych deklasoval kva-
litní epiku – sám jsem fanatick˘m ãtenáfiem.âtete-li napfiíklad romány Milana
Kundery (taky z na‰eho kraje), zji‰Èujete, Ïe jeho pfiíbûhy jsou plné, vedle fas-
cinujících filosofick˘ch úvah, i poezie. 
KdyÏ zpíváte malému dítûti v post˘lce ukolébavku, pfiem˘‰líte nad dûjem? A ja-
k˘ má úãinek! Nemyslím ten epick˘ fakt, Ïe dítû usne, myslím to, proã usne.
Usíná, proto, Ïe skrze onen zpûv obklopujeme dítû láskou a klidem. KdyÏ dítû
povyroste, pfiicházejí na fiadu epické, mnohdy hororové pohádky vyprávûné za
úãelem pouãení, Ïe zlo má b˘t potrestáno. Napfiíklad pohádka o Karkulce je pfií-
kladem takového „krváku“. Zdá se mi v‰ak, Ïe nûktefií u této úrovnû ustrnou
a i dále v pokroãilém vûku vyÏadují obdobné historky, které v koneãném dÛ-
sledku odvádûjí ãlovûka od krásy okamÏiku, od té kaÏdé jedné chvíle, pro kte-
rou jsme povinováni spoluvytváfiet atmosféru klidu, porozumûní a lásky. Proã?
ProtoÏe jsme byli obdarováni darem Ïivota. Îivota, du‰e a rozumu. 
Dnes jsem se pfii ranní ãetbû nebulvárního tisku zachvûl hrÛzou. Svûtoznámá
tenistka v plné síle mûla vyhroÏovat kfiehké rozhodãí za její verdikt tím, Ïe ji za-
bije. A moÏná se to stalo jinak… Ale kdyÏ, tak co ta tenistka asi tak ãte? A jest-
li uÏ neãte, tak kdy pfiestala ãíst? A ãetla vÛbec nûjakou pofiádnou literaturu?
A ãetla poezii?  
Vstávám od stolu a mífiím ke knihovnû…   

Tak tedy na shledanou pfii pfiedstaveních pln˘ch dobrodruÏné poezie ve Va‰em
Mûstském divadle se za v‰echny kolegy tû‰í

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

ROCKOV¯ MUZIKÁL
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MUZIKÁL MICHAELA KUNZEHO A SYLVESTERA LEVAYE
PÛvodní inscenace a celosvûtová práva k jevi‰tnímu provozování: Vereinigte Bühnen Wien GmbH

Hrají

Du‰an Vitázek
Ale‰ Slanina

Luká‰ Janota

Pfiebásnûní

Michael Prostûjovsk˘

ReÏie 

Stano Slovák

Snímky ze zkou‰ek
rockového muzikálu
Mozart!,
reÏie: Stano Slovák,
choreografie: Igor Barberiç
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