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Pod reÏijním vedením principála divadla Stanislava Mo‰i se na
zku‰ebnû ãíslo 3 rozjela práce na dlouho oãekávaném projektu
legendárního muzikálu na motivy stejnojmenného románu
Viktora Huga BÍDNÍCI. Pfied publikum Hudební scény pfiedstoupí
umûlci jiÏ 13. února 2009, aby se ve zku‰ebnách divadla rozjela
práce na dal‰í lahÛdce svûtové muzikálové produkce EVITù.
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VÁÎENÍ DIVADELNÍ P¤ÁTELÉ,
stalo se mi to právû pfied rokem… zúãastnil jsem se divadelního

festivalu „Sarajevská zima“ jako host – jako reÏisér inscenace muzi-
kálu „·umafi na stfie‰e“, kter˘ jsem ve Slovinsku zreÏíroval pro jejich
Mûstské divadlo v Ljubljani…  Znal jsem pfiedtím bosenské Sarajevo
pouze ze zpráv – poprvé jako mûsto XIV. zimní olympiády a po nû-
kolika málo letech pak jako mûsto obléhané, mûsto uprostfied vál-
ky… Ve své naivitû jsem nechápal, jak se z centra svûtového olym-
pismu mohlo stát centrum váleãné zvÛle a jak k tomu svûtové moc-
nosti mohly tak ostentativnû a slepû mlãet… pfiátelé mû po zkou‰ce
na na‰e festivalové pfiedstavení provázeli úÏasn˘mi uliãkami neob-
vyklého mûsta, ve kterém vedle sebe po staletí Ïijí v unikátním spo-
leãenství katolíci, pravoslavní, muslimové, Ïidé i dal‰í jinak vûfiící, a já
byl postupnû zasvûcován do hrÛz ãtyfiletého (duben 1992 - únor
1995!) obléhání, kdy odstfielovaãi rafinovanû ukrytí na okolních kop-
cích stfiíleli do pokojného obyvatelstva a kdy se jim tak povedlo zabít
na 11.000 lidí, z toho 1.600 dûtí a zranit dal‰ích 10.000 lidí.… I jsem
se v hrÛze dozvûdûl, Ïe v pfiípadû, Ïe jim vstoupili do jejich daleko-
hledu na pu‰ce matka, ãi otec s dítûtem, zvolili za svÛj terã nejprve
ono dítû, aby jejich „úder“ byl co nejvíce bolestiv˘… i jsem se do-
zvûdûl, Ïe vznikaly podrobné mapy bezpeãn˘ch cest mûstem, které
bylo stále „pod palbou“… i jsem vidûl nepfiedstavitelné mnoÏství do-
mÛ s rozstfiílen˘mi stûnami a s neuvûfiiteln˘m mnoÏstvím nezpo-
chybniteln˘ch ran této nesmyslnû nenávistné války a na historick˘ch
chodnících uprostfied mûsta schválnû nespravované krátery po pu-
mách i raketách, které na mûsto neustále dopadaly a proti kter˘m
zÛstávaly ve‰keré bezpeãné mapy neúãinn˘mi…  i jsem se dozvû-
dûl, jak ve mûstû, kde kolikrát nebylo co jíst a nebylo ãím topit, se je-
ho obyvatelé scházeli na divadelních pfiedstaveních a jak spoleãnû
ãetli v tom kterém dni novou poezii napsanou právû v tom obléha-
ném mûstû a jak pak spoleãnû plakali, kdyÏ se jejich nepfiíteli poda-
fiilo ohnûm nenávratnû zniãit mûstskou knihovnu… i jsem pak na-
v‰tívil místo, kde byl zabit tûmi „sedmi kulemi“ následník rakouského
trÛnu, a to místo se mi zdálo v souvislostech s novodobûj‰í historií
tohoto mûsta bodem tragického pfiedznamenání jeho dal‰ích neuvû-
fiiteln˘ch a nekonãících útrap...

A nyní, rok po mé náv‰tûvû jsem opût objevil mûsto Sarajevo na
titulních stránkách novin... opût tam lidé v kruté zimû nemají ve sv˘ch
domech ãím topit a znovu mrznou… i se ptám pfiátel, co jejich diva-
delní festival a bude-li se konat, vÏdyÈ Rusové jim zavfieli kohoutky
s plynem a v celém svûtû fiádí ta hrozná finanãní krize
a v Pardubicích kvÛli té svûtové krizi odstoupila âeská spofiitelna ze
své sponzorské pozice, kdy tamnímu divadlu mûla pomoci v pofiá-
dání jejich kaÏdoroãního Divadelního festivalu smíchu, (i kdyÏ má
ona „na‰e“ âeská spofiitelna po 3. ãtvrtletí nezdanûn˘ zisk více neÏ
13 miliard Kã!)… i jsem se dozvûdûl, Ïe lidé v Sarajevu bez divadla
b˘ti nemohou, Ïe festival probûhne v nezmûnûné podobû, byÈ by di-
váci mûli v divadelních domech zmrznout, ale Ïe to se nestane, ne-
boÈ v divadlech se nemrzne, byÈ by byla ta nejvût‰í zima, neboÈ v di-
vadlech zahfiívají my‰lenky a emoce a pláã a smích a Ïádná banka
není tak zpozdilá, aby to nevûdûla a nechtûla se pfii tom pfiihfiát…
i jsem se zaradoval a pfiedávám tuto zprávu dál, neboÈ dobr˘ch
zpráv není nikdy dost!

V úctû ke kulturnímu, multikulturnímu 
a tûÏce zkou‰enému Sarajevu 

Stanislav Mo‰a, fieditel MdBCe
na
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STATUTÁRNÍ  MùSTO BRNO
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Barbora Javorová,
Roman Onderka,

Stanislav Mo‰a

Pavla Vitázková,
Erik Pardus,
Roman Onderka

Petr Gazdík, Lenka Janíková,
Viktor Skála, Roman Onderka

Stanislav Mo‰a

Silvestrovská jízda primátora
mûsta Brna Romana Onderky

Eva Jedliãková

Martin Havelka, Irena
Konvalinová, Viktor Skála,

Hana Holi‰ová, Petr Gazdík,
Pavla Vitázková, Erik Pardus

Blázniv˘ silvestrovsk˘ nápad
fieditele SNIP&Co Jifiího Morávka

Novoroãní pfiípitek redaktorky âeského 
rozhlasu Marcely Vandrové, primátora 
statutárního mûsta Brna Romana Onderky,
fieditele SNIP&Co Jifiího Morávka,
fieditele Mûstského divadla Brno
Stanislava Mo‰i a úãastníkÛ 
silvestrovské noci 
v Mûstském divadle Brno



Jifií Morávek, Zdenûk Junák

Barbora Javorová, Roman Onderka

Zdenûk Junák,
Jifií Morávek

4tet 
Jifií ·korpík,
Du‰an Kollár, 
Jifií Korn 
a David Uliãník

Fotografie Heleny Dvofiákové byla vydraÏena
za 56 tisíc  Petrem Hubaczem, pfiedsedou
pfiedstavenstva ÎSD, V˘tûÏek celé akce 16.
brnûnsk˘ pfiedvánoãní galaveãer v celkové
hodnotû 877.000 Kã byl urãen Nadaãnímu
fondu KRTEK pfii dûtské onkologii v Brnû

Zdenûk Junák, Tomá‰ Matonoha

Pavel Li‰ka,
Zdenûk Junák

Zdenûk Junák, Jifií Morávek
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Vlasta a Petr DuchoÀovi



Rozdíl mezi Ïivotem a smrtí je ve schopnosti Ïasnout… (1952)

·v˘carsk˘ sochafi, malífi, kreslífi a grafik Alberto Giacometti (nar. 10. fiíjna 1901
v Borgonovu). Giacometti byl ovlivnûn jak neoimpresionismem, tak kubismem
a surrealismem, nejdÛleÏitûj‰í z jeho tvorby je období suprematismu. (Zemfiel 11.
ledna 1966 v Churu ve ·v˘carsku).



Druhá premiéra komedie

VEâER T¤ÍKRÁLOV¯
ANEB COKOLI CHCETE

31. prosince 2008
reÏie: Roman Polák

Martin Havelka,
Irena Konvalinová

Jitka Horãicová

Pavla Vitázková



Erik Pardus                    Hana Holi‰ová

Ale‰ Slanina,
Michal ·ebek, 
Hana Holi‰ová,
Radek Láska

F
ot

o:
 je

f 
K

ra
to

ch
vi

l a
 T

in
o 

K
ra

to
ch

vi
l



Od loÀského srpna je tento statn˘ a urostl˘
chlapík ‰éfem v˘pravy Mûstského divadla
Brno, od loÀského listopadu je padesátníkem,
tedy na vrcholu tvÛrãích sil. Ve svém oboru
patfií v zemi ke ‰piãce, ostatnû divadla mu dá-
vají zakázky nejen proto, Ïe dovede vymyslet
pûknou scénu, ale k tomu je‰tû... To se doãte-
te dále. TûÏi‰tûm jeho práce je samozfiejmû
zdej‰í divadlo, nicménû mnoÏství sv˘ch opu-
sÛ pr˘ radûji nebude zvefiejÀovat, aby se ne-
ozval berÀák. Ale to berte s humorem, danû
poctivû platí. Nevím, zdali bude rekapitulace
jeho scén pro Mûstské divadlo Brno od roku
2003 úplná - Jak je dÛleÏité míti Filipa,
Arkádie, Zahrada divÛ, Romance pro kfiídlov-
ku, Nana, Oliver, Odysseia, Cikáni jdou do ne-
be, âarodûjky z Eastwicku, Markéta Lazarová,
Jáno‰ík aneb Na skle malované, Peklo. Na je-
vi‰ti jsme ho vidûli v roce 2005 jako Doktora
âerta v inscenaci Kdyby tisíc klarinetÛ. Pro
svoji práci povaÏuje za rozhodující názor reÏi-
séra, do textu se nijak nenofií. Jako „pfiidruÏe-
nou v˘robu“ ilustruje básnické sbírky reÏiséra
Jana Borny.
Jak pracuje scénograf?
Jsou inscenace, na kter˘ch pracuje cel˘ rok. A na
nûkter˘ch 14 dní (smích). Od jednoho men‰ího
brnûnského divadla jsem dostal 15. prosince scé-
náfi a 2. ledna musela stát scéna. Od návrhu k v˘-
robû jsem mûl 14 dnÛ vãetnû vánoãních svátkÛ.
Premiéra byla, já ale byl, jak se fiíká, hotovej. Pro
mû je ideální, kdyÏ pfiijde reÏisér a fiekne: Za rok

budeme dûlat to a to, zamlouvám si tû. Tady má‰
scénáfi, pfieãti si to, nûco si o tom pomysli, potká-
me se. Pro mne je úÏasné, Ïe si o tom povídáme,
prochází to procesem vymezování prostoru, jak
by to mohlo vypadat. Já jdu na vûci spí‰e citem
neÏ rozumem, snaÏím se zapojovat intuitivní my‰-
lení. Intuitivnû to vidím v urãitém materiálu, barvû.
Od obecného se dostáváme ke konkrétním vû-
cem.
Musíte ke dvojrozmûrnému návrhu pfiedkládat
je‰tû maketu scény?
Pro reÏiséra i dal‰í lidi v tvÛrãím t˘mu se musí u-
dûlat barevn˘ návrh. Pokud zb˘vá ãas, je ideální
mít maketu, aby si reÏisér mohl v prostoru pfied-
stavovat. Musím fiíci, Ïe v tomto divadle jsem za
uplynulé ãtyfii roky nikdy nestihl maketu udûlat.
Nebyl ãas. Ne proto, Ïe bych dûlal pro nûkoho ji-
ného. Ale proto, Ïe tady se pracuje ve zrychle-
ném reÏimu. Pokud reÏisér maketu poÏaduje, ãlo-
vûk ji udûlá. V nûkter˘ch divadlech mají technolo-
ga nebo technoloÏku, ktefií v˘tvarn˘ návrh roz-
kreslí pro v˘robu. Já ale jsem zvykl˘ dûlat v˘kre-
sy tak, Ïe mÛÏou pfiímo do v˘roby. Ke kaÏdé in-
scenaci nemám maketu, ale zato dodávám hoto-
vé technické v˘kresy.
To je urãitû víc!
To je víc, tam jsou v‰echny pohledy, je to takov˘
strojafisk˘ v˘kres. Vidíte kulisu zepfiedu, zezadu,
z pÛdorysu. Mû tahle práce baví, uklidním se u ní,
je to pro mne pfiíjemné jako lu‰tûní sudoku nebo
jízda autem. Nedûlají to v‰ichni scénografové.
Jezdím po divadlech po celé republice, vím to.
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v˘tvarn˘ klíã, nechtûl jsem jít do ilustrace. Ve
Snûhurce jsem vyuÏil geometrie, která spoustu
vûcí v˘tvarnû zachraÀuje. Já jsem vyuÏil kruh.
V‰echno, co tam je, fiíkal jsem si, bude vypadat
jako vysoustruÏené dfievûné hraãky. To byl nûjak˘
základ mého uvaÏování. V‰echno, co na scénû
vidíte - zámky, chaloupku trpaslíkÛ, stromy v lese
- je v kruhu. I zrcadlo byl kruh. Geometrie v‰e u-
drÏí, aby scéna neode‰la do nûjakého beztvarého
k˘ãe. A právû pfii napodobování Disneyho, kde je

tvarosloví pu‰tûno do v‰ech stran, se skr˘vá ne-
bezpeãí k˘ãe.  
Vût‰inou nevytváfiíte kost˘my, i kdyÏ vím, Ïe
pro fiadu inscenací jste je také navrhoval. Co
je pro scénografa lep‰í?
Do Snûhurky jsem dûlal kost˘my jen lesních plo-
dÛ, zbytek navrhla Andrea Kuãerová. V jin˘ch di-
vadlech jsem dûlal i kost˘my, ale v poslední dobû
mám hodnû práce a jsem radûji, kdyÏ kost˘my
navrhuje ãlovûk, kter˘ se tomu vûnuje. âasovû to
b˘vá nároãné, uÏ bych to neskloubil. Ale jsou in-
scenace, kde si o kost˘my fieknu, tfieba pro
Fausta v praÏském Divadle v Dlouhé. Dûlám to
teì tak, Ïe se s v˘tvarníkem kost˘mÛ sejdeme, já
mu fieknu ladûní scény, jaké budou materiály, a-
bych mu barevností scény kost˘my nezabil.
Kde jste se nauãil kreslit technické v˘kresy
pro v˘robu dekorací?
Na Stfiední umûleckoprÛmyslové ‰kole v Brnû,
vystudoval jsem obor tvarování hraãek a dekora-
tivních pfiedmûtÛ. Zaãal jsem u známého skvûlé-
ho knihafie Jindfiicha Svobody, po roce místo nûj
nastoupili mladí kantofii Vladimír Smrãka, vystu-
dovan˘ loutkáfisk˘ scénograf, a Radan PantÛãek,
akademick˘ sochafi, poslední Ïák Vincence
Makovského. Se Smrãkou jsme zaãali dûlat re-

Myslím, Ïe mám dost práce právû díky tomu, Ïe
to takhle odevzdávám. 
Jak˘ máte vztah ke kulisákÛm a vÛbec k lidem
z techniky? Nûkdy se o nich mluví jako o své-
bytné kastû...
MÛj vztah k dílnám, k technikáfiÛm, je velmi osob-
ní. Kamkoliv pfiijedu do divadla, snaÏím se s lidmi
komunikovat. Jsem jedním z mála v˘tvarníkÛ, kte-
fií na technické zkou‰ce dávají fla‰ku. Je to star˘
zvyk. Poprvé se postaví scéna, v˘tvarník dá na
stÛl fla‰ku a fiekne: Chlapci, dûkuju
vám za práci... Já to drÏím, jsem snad
jeden z posledních, ale je to dobr˘
zvyk, protoÏe lidi vidí, Ïe je vnímáte. Îe
nejsou pro vás jen nûjaká mlha. Je to
tak, technici jsou specifickou urãitou
kastou, mají svá pravidla, zvyky. Mezi
nimi se objevuje mnoho zajímav˘ch lidí, ktefií
chtûjí poznat divadlo zepfiedu zezadu a z nich se
rekrutují básníci, pábitelé, i budoucí reÏiséfii, her-
ci, zkrátka lidi, ktefií mají rádi divadlo a jdou touto
cestou. Je potfieba je vnímat a komunikovat s ni-
mi, v na‰em divadle máme dobré vztahy. V‰ichni
lidé v divadle se navzájem potfiebují.
Stalo se nûkdy, Ïe jste po pfiipomínkách
z techniky zmûnil svoje pfiedstavy?
Urãitû. Musím fiíct, Ïe stále ãastûji. Pochopil jsem,
Ïe scénografii nedûlá v˘tvarník proto, aby byl za
toho nejchytfiej‰ího, ale Ïe ji vytváfií pro zájem
celku. Vidûl jsem to tak vÏdycky, pfiesto se stále
více snaÏím vytváfiet prostor pro herce neÏ pro
sebe jako v˘tvarníka. Nûco jiného je pohádka pro
dûti, nûco jiného je nûjaká souãasná hra. Pokud
to takto scénograf nepojme, vznikají megaloman-
ské projekty, kde lidi potí krev a pak je to z jevi‰-
tû cítit.
Jak jste vytváfiel dekorace ke Snûhurce, jedné
z nejúspû‰nûj‰ích inscenací?
S reÏisérem Stano Slovákem, dramaturgem
Janem ·otkovsk˘m a asistentem reÏiséra Petrem
·tûpánem jsme si po klubech dlouho povídali
o inscenaci, vlastnû jsme pracovali i na scénû
v prÛbûhu vzniku scénáfie, kter˘ pánové psali ne-
cel˘ rok. Já jsem potom asi
mûsíc pfied technickou
zkou‰kou musel odevzdat
návrhy, také tohle pfiedsta-
vení vznikalo ve zrychleném
reÏimu. Poslední okénko na
zámek jsem dolepoval dvû
minuty pfied zaãátkem pre-
miéry. V˘roba byla opravdu
nároãná. Pfii první zkou‰ce
kompletního zámku spadla
vûÏiãka na paní inspicientku,
zÛstal jí pod okem monokl.
Na‰tûstí nic váÏnûj‰ího.
VûÏiãka je uÏ zaji‰tûna.
Recenzenti tvrdí, Ïe jste
pfiipomnûl Walta Disneye
a jeho slavn˘ film...
Film jsem vidûl jako malé
dûcko, Disney nebyl pro
mne vodítkem. Hledal jsem

NENAHRADITELNÍ

5

Se ZdeÀkem Junákem
a Milanem Nûmcem
pfii pfiebírání Ceny popularity
v anketû Kfiídla
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kvizity pro divadlo, loutky, se sochafiem jsme se
nauãili odlévat a pracovat s materiály. Pak mû ne-
vzali v Praze na Akademii v˘tvarn˘ch umûní,
chtûl jsem dûlat malbu a grafiku, ‰el jsem tedy na
„pajdák“, mám pût semestrÛ ãe‰tiny a v˘tvarné
v˘chovy.
TakÏe scénografie pfii‰la aÏ potom?
Zaãal jsem hrát amatérské divadlo s lidmi od nás
ze ‰úfiky, seznámil jsem se s reÏisérem Pavlem
DoleÏalem, to byl spoluÏák Standy Mo‰i. A k prv-
nímu pfiedstavení, které dûlal Standa s Pavlem ja-
ko studenti JAMU ve 3. roãníku, jsem já dûlal v˘-
pravu. Jako kluk, kter˘ má ‰úfiku, ale kter˘ má rád
divadlo. Oni mû nûkde objevili, to je ta náhoda,
která mû spojuje se Standou, my se známe stra‰-
nû dlouho. Stra‰nû rád vzpomínám, Ïe jsem mu
dûlal vlastnû první v˘pravu. Bylo to spojeno se
studentsk˘mi láskami. Já jsem se zamiloval do
jedné hereãky, pofiád jsem tam chodil a otravoval,
aÏ mnû jeden z kantorÛ, nûjak˘ Láìa ·tancl fiekl:
Proã to nezkusí‰ na loutkáfiskou scénografii
v Praze? Mám tam kamaráda, zavolám mu.
Dostal jsem se, Láìovi jsem dûkoval, Ïe mi po-
mohl a on jéÏi‰marjá, já na to zapomnûl. To jsou
osudová setkání.
A jak potom zaãala va‰e spolupráce s na‰ím
divadlem?
Zaãal jsem nûkdy na konci 80. let, dûlal jsem tfii
inscenace, to byl Standa Mo‰a tady je‰tû jako re-
Ïisér. S Vlastimilem Pe‰kou jsem vytváfiel Past na
my‰i a Na pravici Boha otce, s Pavlem DoleÏalem
jsme tady dûlali muzikál Little shop of horrors,
Mal˘ obchod s horory. A to moÏná pfiedznamena-
lo dal‰í moji práci tady. Asi pfied ãtyfimi roky jsem
dûlal scénu ke hfie Pavla Kohouta Dvû gorily pro-
ti mafii a od té doby zaãala moje uÏ‰í spolupráce.
Následovala Mo‰ova Zahrada divÛ a dal‰í kusy.
Od té doby jsem se Standou dûlal snad kromû
Josefa a jeho kouzelného plá‰tû a JeÏí‰e v‰ech-
ny vûci. Snad bych nemûl zapomenout na âino-

herní scénu, já fiíkám malé jevi‰tû, kde jsme
s Mo‰ou dûlali Jindfiicha VIII., s Ale‰em
Bergmanem Romanci pro kfiídlovku a s Roma-
nem Polákem Arkádii.
Kterou svoji navrÏenou scénu v tomto divadle
povaÏujete za nejlep‰í?
NejpÛsobivûj‰í byla na Hudební scénû dekorace
k muzikálu Odysseia v roce 2006. Myslím, Ïe fiá-
dûní ÏivlÛ bylo dost pÛsobivé.
Co pro dobrého scénografa znamená moderní
jevi‰tní technika Hudební scény?
Spoustu moÏností. A zároveÀ vûdomí, Ïe tady lze
dûlat scénu o jedné Ïidli. ProtoÏe jen svûtelná
a zvuková technika vám vytvofií takov˘ prostor, Ïe
na scénû nemusí b˘t skoro nic. MÛÏete vytvofiit
scénu jen pomocí svûtel, jako b˘vá tfieba u bale-
tu. Scénografie není jen o tom, kolik toho na scé-
nu naskládám. Ve zdej‰ím divadle je sehraná v˘-
borná parta osvûtlovaãÛ, lze uÏ mluvit o light de-
signu. 
Jak jste vytvofiil v muzikálu Peklo efekt akvá-
ria bez stûny?
Je to normální tzv. polopropustné zrcadlo. Fólie,
kterou naÏehlíte na plexisklo. KdyÏ za ní nesvítíte,
funguje jako zrcadlo, kdyÏ rozsvítíte, v‰e za ní je
vidût. Dfiíve se plexisklo pokovovalo, dnes je uÏ
snadnûj‰í pracovat s fóliemi. PouÏívá se i v au-
tech a v oknech, odráÏí sluneãní paprsky. 
Máte ve své práci nûjaké krédo?
Scénograf by se mûl umût vcítit do problematiky,
musí mít empatii. Myslím, Ïe je to jedna z nejzá-
kladnûj‰ích vlastností, kterou by mûl divadelník
mít.

Foto: jef Kratochvil
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Od loÀsk˘ch krajsk˘ch voleb se stále hovofií o regu-
laãních poplatcích ve zdravotnictví. Jaká je role va-
‰eho úfiadu v této citlivé záleÏitosti? 
Z iniciativy hejtmanÛ se poãátkem loÀského prosince
konalo na Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe se-
tkání se zástupci jednotliv˘ch krajsk˘ch úfiadÛ. Na‰i od-
borníci objasnili úãastníkÛm tohoto setkání varianty pro-
plácení poplatkÛ pacientÛm z pohledu jejich sluãitelnos-

ti s právními pfiedpisy EU, které upravují problematiku
vefiejné podpory. Nejjednodu‰‰ím zpÛsobem by bylo,
kdyby kraje proplácely zpûtnû lidem poplatky ze v‰ech
typÛ nemocnic. Musím v této souvislosti opûtovnû pfii-
pomenout, Ïe ÚOHS má ve vûci vefiejné podpory jen
koordinaãní a poradenskou roli. Rozhodovacími pravo-
mocemi disponuje v této vûci od roku 2004 Evropská
komise v Bruselu.
Jednou z v˘znamn˘ch kompetencí va‰eho úfiadu je
povolování sluãování firem. V pfiipravované novele
zákona o hospodáfiské soutûÏi navrhujete zjedno-
du‰ení povolování fúzí. 
Na‰emu povolení podléhají nyní i takové fúze, pfii nichÏ
celkov˘ obrat firem, které se spojují, pfiesahuje (za spl-
nûní dal‰ích kritérií) 1,5 miliardy korun. Z asi ‰edesáti fú-

V P¤ÍJEMNÉM PROST¤EDÍ BRNA 
SE DÁ KVALITNù PRACOVAT
Poãátkem záfií roku 2005 byl do funkce pfiedsedy
Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe jmenován
prezidentem republiky Ing. Martin Pecina, MBA, kte-
r˘ pfiedtím pÛsobil jako námûstek ministra prÛmyslu
a obchodu. Od loÀského roku  antimonopolní úfiad
sídlí v novû rekonstruované a dostavûné budovû
v tûsném sousedství Mûstského divadla. Toto
sousedství není pouze symbolické. Pfii slavnost-
ním otevfiení nového sídla ÚOHS i bûhem dvou
velk˘ch konferencí k problematice soutûÏního
práva a vefiejn˘ch zakázek spoluorganizovan˘ch
antimonopolním úfiadem, vystoupili pfied domácí-
mi i zahraniãními úãastníky zmínûn˘ch akcí s vel-
k˘m úspûchem herci Mûstského divadla Brno.
Pane pfiedsedo, ãas rychle kvapí. PÛsobíte v ãele
Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe jiÏ ãtvrt˘m
rokem. âím se vyznaãovalo toto uplynulé období?
Toto období lze rozdûlit na tfii v˘znamné etapy. Ta první
se t˘kala budování základních principÛ, na nichÏ taková
instituce musí stát a dnes jiÏ stojí. ·lo zejména o vybu-
dování základního kolektivu, základních principÛ formál-
ní i neformální komunikace. Druhá etapa byla pak ve
znamení dobudování sídla a zaji‰tûní prostfiedkÛ pro to,
aby  lidé mohli kvalitnû pracovat. A ta tfietí, která v pod-
statû zaãala v loÀském roce, je jakési postupné zkvalit-
Àování t˘mu, postupná evoluãní zmûna. Tak, aby ten
t˘m do budoucna nebyl tvofien z osmdesáti procent pou-
ze ãerstv˘mi absolventy fakult, ale abychom mûli i lidi
zku‰enûj‰í.

MARTIN
PECINA

HOST DO DOMU
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cet aÏ tfiicet milionÛ korun. Pfiedstavují jed-
no procento ze zakázky.
Vá‰ úfiad byl v minulosti ãasto vyz˘ván,
aby zakroãil proti distributorÛm pohon-
n˘ch hmot. V nûkter˘ch lokalitách se
skuteãnû ceny aÏ nápadnû podobaly. Je
vÛbec moÏné benzinov˘m spoleãnos-
tem prokázat, Ïe uzavfiely kartelovou
dohodu o cenách?
KdyÏ k nám teãe ropa jedním potrubím, na-
kupuje a dopraví se za stejné ceny, âeská
rafinérská surovinu za stejné ceny i zpra-
cuje a v‰ichni mají nové benzinky, je logic-
ké, Ïe se ceny podobají. Navíc jsou u nás
povoleny totemy u silnic, takÏe není Ïádn˘
problém pro konkurenci zjistit aktuální cenu
ze dne na den. Napfiíklad v Nûmecku ne-
jsou na dálnici pumpy od sebe blíÏ neÏ pa-
desát kilometrÛ. U nás jich na dálnici  mezi
Prahou a Brnem uvidíte i dvû bûhem pûti
kilometrÛ. Pfii minimálních marÏích se ceny
sobû blíÏí, nebo se li‰í pouze o desetníky.
Úfiad musí hlídat, aby marÏe najednou ne-
vylétly nahoru. To by pak mohl b˘t dÛkaz ji-
sté dohody. Máte ale pravdu, dokázat uza-
vfiení kartelové dohody je skuteãnû velmi
nesnadné.
Spolek proti nemravn˘m cenám elektfii-
ny, obãanské sdruÏení Sponel, si loni

u vás stûÏoval, Ïe cena elektfiiny na praÏské energe-
tické burze je zmanipulovaná. Spoleãnost âEZ je
podle tohoto sdruÏení nejvût‰ím prodejcem i kup-
cem na burze. Zab˘váte se touto stíÏností?
Za tímto sdruÏením stojí jist˘ Petr Cibulka. Jedná se
o ãlovûka spjatého s projektem Internet do ‰kol, kde se
podle Nejvy‰‰ího kontrolního úfiadu nehospodárnû spo-
tfiebovalo pfies 800 milionÛ korun. StíÏnost pfii‰la, byla
v‰ak formulována velmi nesrozumitelnû. Ceny silové e-
lektfiiny jsou v souãasné dobû na burze v Lipsku témûfi
shodné s cenami na burze v Praze. Co s tím mám dû-
lat? Kdyby byl nûjak˘ v˘kyv na praÏské burze, tak bych
si fiekl, to je divné, Ïe jsou tam ceny vy‰‰í neÏ v Lipsku.
Tak to ale není. V Nûmecku jsou ceny stejné jako u nás.
Máme zasahovat, protoÏe E.ON zv˘‰il ceny o ‰estnáct
procent a âEZ pouze o devût? Je to moc nebo málo? Je
pfiece znaãnû nelogické trestat nûkoho, Ïe zdraÏuje mé-
nû. A jak máme zasáhnout proti spoleãnosti E.ON, kdyÏ
nemá dominantní postavení?
Spotfiebitelé, ktefií znají problémy firem, jimÏ v po-
slední dobû skokovû roste cena energií, se ãasto
ptají, jak vá‰ úfiad zasáhne proti vysok˘m cenám e-
nergií, kdyÏ ze sdûlovacích prostfiedkÛ znají zisky
spoleãnosti âEZ…..

Opakuji znovu, úfiad mÛÏe trestat dominantního soutû-
Ïitele, pokud zneuÏívá svého dominantního postavení.
Nebo mÛÏeme zasáhnout proti zakázané dohodû. Tady
ale nejde zjevnû o dohodu, kdyÏ kaÏd˘ zdraÏuje jinak.
Sponel si stûÏuje, Ïe âEZ je dominantní soutûÏitel, coÏ
je pravda, ale zdraÏil nejmíÀ. To mám po nûm poÏado-
vat, aby zdraÏil víc nebo nezdraÏil vÛbec? Lidé se zlobí,
Ïe âEZ má ãtyfiicet miliard zisku, ale Ïe má dvû stû mi-
liard investovat do rekonstrukce sv˘ch elektráren, niko-
ho asi pfiíli‰ nezajímá.
Jak vypadá spolupráce ÚOHS se soutûÏními úfiady
v jin˘ch státech?
Tyto kontakty jsou pomûrnû úzké a spolupráce se t˘ká
hlavnû jednotliv˘ch pfiípadÛ. Napfiíklad se slovensk˘mi

zí, které roãnû povolujeme, lze zhruba u dvou tfietin
pfiedpokládat, Ïe se bude jednat o jednodu‰‰í pfiípady,
které nevyÏadují podrobné hodnocení dopadÛ. I v tûch-
to pfiípadech v‰ak podniky zaplatí statisícikorunov˘ po-
platek a musí shromáÏdit velké mnoÏství dokumentÛ.
TakÏe je právníci pfiijdou i dráÏ neÏ taxa placená do stát-
ního rozpoãtu. Navrhujeme proto zkrácení a zjednodu-
‰ení Ïádosti, nebudeme chtít tolik dokumentÛ. KdyÏ
v‰ak zjistíme, Ïe to není jednoduché, tak budeme mít
právo fúzi podrobnû posoudit jako dosud.
Dal‰í úprava se má t˘kat postihu právních nástup-
cÛ. Pfied ãasem jste uloÏili znaãnou pokutu pûti nej-
vût‰ím distributorÛm pohonn˘ch hmot za karte-
lové chování. Soud pak ale rozhodl ve vá‰ nepro-
spûch….
Je‰tû za mého pfiedchÛdce, v roce 2004, antimonopolní
úfiad rozhodl, Ïe spoleãnosti Shell, Benzina,  Conoco,
Agip, OMV a Aral, jako hlavní hráãi ovládající trh s po-
honn˘mi hmotami, se domlouvaly na cenách. Aral se
pak spojil s konkurenãní spoleãností BP a Krajsk˘ soud
v Brnû zru‰il napfiíklad na‰e rozhodnutí kvÛli tomu, Ïe
není moÏné pokutovat právního nástupce. KdyÏ si spo-
leãnost zmûní IâO, nebo formu, tfieba se s nûk˘m spo-
jí, coÏ je operace tak na mûsíc, je taková firma podle ak-
tuálního rozhodnutí Krajského soudu v Brnû beztrestná.
My jsme se samozfiejmû odvolali k Nejvy‰‰ímu správní-
mu soudu, protoÏe se tento rozsudek zcela vymyká ja-
kékoli praxi evropsk˘ch soudÛ. Z tohoto dÛvodu jsme do
aktuální novely zákona o hospodáfiské soutûÏi dali
zpfiesnûní, aby bylo jasné, Ïe mÛÏeme sankcionovat
i právní nástupce.
Kolik vlastnû vyberete za rok na pokutách? 
V dlouhodobém pohledu roãnû vybíráme 400 aÏ 500 mi-
lionÛ korun. Z toho pokuty za poru‰ení zákona o vefiej-
n˘ch zakázkách jdou do deseti milionÛ za rok. Z toho je
zfiejmé, Ïe hospodáfiská soutûÏ je takzvanû v˘nosnûj‰í.
Vybíráme je‰tû také správní poplatky, ale v˘znamnou
ãástku tvofií kauce. Z nich jde do státního rozpoãtu  dva-
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kolegy jsme v kontaktu ãasto, protoÏe mnoho jejich fi-
rem podniká v âR a naopak. Dobré pracovní vztahy má-
me rovnûÏ s nûmeck˘m Bundeskartellamtem. V Irské
republice je zase ‰éfem soutûÏního úfiadu ãlovûk, kter˘
je zároveÀ pfiedsedou tamního ãeského krajanského
sdruÏení. Je to Ameriãan s ãesk˘mi pfiedky, kter˘ se o-
Ïenil do Irska. Jmenuje se Prasifka. âesky neumí, ale ví,
Ïe rodiãe zmûnili uprostfied jména V na F, protoÏe se
v angliãtinû ãetlo jinak neÏ v ãe‰tinû a mûnilo tak v˘-
slovnost pfiíjmení od té pÛvodní. Pan Prasifka k nám jez-
dí, protoÏe má na‰i republiku rád. Loni nám  udûlal
i pfiedná‰ku na téma, jak pÛsobí soutûÏní úfiad v Irsku.
Jinak v‰ichni pfiedsedové Evropské unie a pfiidruÏen˘ch
státÛ, jako jsou napfiíklad Norsko nebo ·v˘carsko, se
scházejí minimálnû dvakrát do roka. 
Rozhodujete podobnû jako v jin˘ch zemích, nebo se
jednotlivé státy v rozhodovací praxi li‰í?
V‰eobecnû je známo, Ïe Angliãané jsou dost konzerva-
tivní. KdyÏ se rozhodovací praxe zaãne mûnit
u Evropské komise v Bruselu, tak to nesou s jistou neli-
bostí. Naopak nejvût‰í, abych tak fiekl kotrmelce, dûlají
Ameriãané. V 80. letech rozhodli, Ïe samotné udrÏová-
ní dominantního postavení (tzv. monopolizace)  je trest-
né. Nevím, co by dnes dûlali s Microsoftem. Z tohoto
striktního pohledu, kdy mohli v‰echno rozdûlit na malé
spoleãnosti. I vertikální kartely o cenû jsou nyní v USA
povoleny. To je zase pro Evropu tûÏko akceptovatelné.
V Americe spolupracují se soutûÏním úfiadem na váÏ-
n˘ch kauzách také FBI a CIA.
A co vá‰ úfiad, spolupracuje také s policií nebo s taj-
n˘mi sluÏbami?
V âeské republice není jasnû definován v zákonech ná‰
vztah k policii. KdyÏ napfiíklad jdeme do nûjaké spoleã-
nosti zaji‰Èovat dÛkazy, tak se v podstatû nesetkáváme
s tím, Ïe by nás nepustili a my bychom potfiebovali po-
moc policie. Pokud by nám firma odmítla pfiístup do
sv˘ch prostor, tak jí totiÏ mÛÏeme udûlit pokutu bez nû-
jakého dal‰ího deliktu, a to aÏ do v˘‰e jednoho procen-
ta z obratu. RovnûÏ pfiedávání informací mezi námi pod-
le zákonÛ není moÏné. My své dÛkazy mÛÏeme pouÏít
pro na‰e správní fiízení a pochopitelnû je policii musíme
na poÏádání vydat. DÛkazy zaji‰tûné policií jsou ale ur-
ãeny pouze pro ni a ta nám je nemÛÏe  poskytnout.
Mûsto Brno je sídlem fiady vysok˘ch ‰kol, mezi ni-
miÏ figurují také právnická fakulta a dvû fakulty se
zamûfiením na ekonomiku. Jak˘ podíl va‰ich za-
mûstnancÛ tvofií  absolventi tûchto brnûnsk˘ch vy-
sok˘ch ‰kol?
Naprostá vût‰ina na‰ich zamûstnancÛ jsou skuteãnû
absolventi brnûnsk˘ch vysok˘ch ‰kol. Pracují tady sa-
mozfiejmû i lidé z ostatních koutÛ âeské republiky, ktefií
studovali tfieba v Praze, v Olomouci i jinde. Jak jsem jiÏ
ale fiekl, vût‰inu tvofií lidé, ktefií vystudovali Právnickou
fakultu a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy uni-
verzity. Zájem ze strany tûchto lidí o práci u nás je sku-
teãnû znaãn˘. A my tento zájem samozfiejmû vítáme.
Po svém nástupu do funkce pfiedsedy ÚOHS jste se
do Brna pfiestûhoval a o nûco pozdûji pfii‰la za vámi
i celá va‰e rodina. Jak trávíte svÛj voln˘ ãas?
S manÏelkou a s dvûma dûtmi bydlím v Brnû-Bystrci. Je
to ideální prostfiedí. Blízko je základní ‰kola, kam chodí
syn, a také gymnázium, kde studuje dcera. Volného ãa-
su mi pfiíli‰ nezb˘vá, ale pfiesto si nûjak˘ vÏdy najdu.
Trávím ho pak s rodinou procházkami do okolní pfiírody
a také pûstováním sv˘ch koníãkÛ.
MÛÏete b˘t trochu konkrétnûj‰í?
K m˘m zálibám patfií pravidelné náv‰tûvy fitness centra

9

a pfiípadnû i jiné aktivity. Obãas si zahraji tenis nebo fot-
bal a pravidelnû cviãím aikido. Chodíme také tfieba do
kina. Pfied nedávnem jsme s rodinou nav‰tívili filmové
pfiedstavení SnûÏenky a machfii po pûtadvaceti letech.
Mému synovi a i mnû se velmi líbil film Tobruk od reÏi-
séra Václava Marhoula, kter˘ jsme vidûli nûkdy na pod-
zim loÀského roku. 
Zmínil jste bojové umûní aikido. Proã právû tento
sport?   
Podafiilo se nám pro tento sport vytvofiit dobrou partu.
Chodíme cviãit s místopfiedsedou Kamilem Rudoleck˘m
a bereme s sebou jeho dva syny a mého kluka. V˘ho-
dou je, Ïe tento sport lze zaãít cviãit v kaÏdém vûku
a není pfiekáÏkou cviãení dûtí s dospûl˘mi. Kombinuje-
me tak koníãky s rodinn˘mi aktivitami.
S rodinou chodíte do kina. Nav‰tûvujete také diva-
dlo?
Vím, Ïe Brno je líhní opravdu vynikajících hercÛ, reÏisé-
rÛ a dal‰ích umûlcÛ. Nûktefií z nich jsou i nositeli pres-
tiÏní Ceny Thálie. Mezi nimi je napfiíklad v˘born˘ herec
Erik Pardus. Samozfiejmû, Ïe chodíme i do divadla.
V roce 2006 se konala za spolupofiadatelství ÚOHS vel-
ká mezinárodní konference k patnáctému v˘roãí soutûÏ-
ního práva v âR. Tehdy v‰echny její úãastníky doslova
nadchla ukázka ze svûtov˘ch muzikálÛ na Hudební scé-
nû Mûstského divadla. Nedávno jsem na této scénû vi-
dûl pfiedstavení âarodûjky z Eastwicku, které se nám
velmi líbilo. Chodím ale i do jin˘ch divadel. Abych to shr-
nul, mûsto Brno má kvalitní divadla, dobré podmínky
k pûstování koníãkÛ i krásné okolí. V takovémto pfiíjem-
ném prostfiedí pak mÛÏe kvalitnû pracovat i pfiedseda
Úfiadu pro ochranu hospodáfiské soutûÏe (smûje se).

Kristián Chalupa

MARTIN PECINA (40)
Do sv˘ch 30 let Ïil v Havífiovû. Je absolventem
Fakulty strojní a elektrotechnické V·B v Ostravû. Na
Masarykovû ústavu vy‰‰ích studií získal titul MBA.
Podnikal s rodiãi, ktefií mûli vlastní firmu. Pak zaãal
pÛsobit v energetice. Byl generálním fieditelem
Hutního projektu ve Fr˘dku-Místku, v roce 2003 se
stal námûstkem pro energetickou koncepci ministra
prÛmyslu a obchodu. V záfií 2005 byl prezidentem
republiky na ‰est let jmenován pfiedsedou Úfiadu
pro ochranu hospodáfiské soutûÏe.
Plynnû hovofií anglicky a rusky, domluví se i fran-
couzsky. Je Ïenat˘, má dceru (14 let) a syna (11).
V minulosti hrával závodnû ‰achy, tfii roky dûlá aiki-
do. Kolegové a podfiízení si pochvalují, jak dovede
vyprávût anekdoty.  Menzou má zmûfiené IQ 148.



Ludmila
Bezrouková

Alexej Nováãek

ReÏisér 
Gustav Skála 
pfievzal cenu 

pro Evu Brodskou



Konstrukce Petr Hlou‰ek, 
foto: jef Kratochvil & Tino Kratochvil

Radka
Coufalová

Igor Ondfiíãek

Igor 
Vavrda

Gustav Skála



V¯SLEDKY HLASOVÁNÍ 
V DIVÁCKÉ ANKETù  K¤ÍDLA 2007/08:

1. Radka Coufalová 
2. Jana Musilová

3. Pavla Vitázková
4. Hana Holi‰ová
5. Eva Jedliãková

1. Igor Ondfiíãek
2. Erik Pardus
3. Petr ·tûpán
4. Viktor Skála

5. Du‰an Vitázek

1. Charleyova teta
2. Vrátila se jednou v noci

3. Jáno‰ík aneb Na skle malované
4. Mam’zelle Nitouche

5. FAME

1. Eva Brodská  -  v˘prava k inscenaci Charleyova teta
2. Zdenek Plach˘ – v˘bûr hudby k inscenaci Deník krále

3. Igor Barberiç – choreografie k muzikálu FAME
4. Jan Du‰ek – v˘prava k inscenaci Equus

5. Roman ·olc – kost˘my k inscenaci Mam’zelle Nitouche

Celkem posláno celkem 4.845 hlasÛ

Cenu kolegia revue Dokofián získal dirigent a hudební skladatel Igor Vavrda
Cenu bezpeãného zázemí (udûluje umûleck˘ soubor) získala Ludmila Bezrouková 

Slavnostní veãer pfiedání
cen obohatili sv˘m 

humorem Karel Mi‰urec,
Michal Nevûãn˘, Vojtûch

Blahuta, Petr ·tûpán,
Eva Hrbáãková, 

Jan Mazák

Zdenûk Bure‰, Pavel Kunert,
Josef Jurásek, 

Du‰an Vitázek,Zdena Herfortová 
a Zdenûk Junák F
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V¯ZNAMN¯ SVùDEK 
MùSTSKÉHO DIVADLA

V závûru leto‰ního ledna si domácí kulturní
vefiejnost i ná‰ soubor pfiipomnûly nedoÏité
osmdesátiny pfiedního divadelního vûdce a vy-
soko‰kolského pedagoga univ. prof. dr. ZdeÀka
Srny, CSc. (1929–2005). Celá ãeská teatrologie
a zejména jeho mûsto jej právem povaÏovaly za
v˘znamného odborníka, kter˘ se zasvûcenû za-
b˘val Thálií profesionální i amatérskou, jako pil-
n˘ a pohotov˘ recenzent pfies padesát rokÛ sle-
doval ve‰keré aktivity moravsk˘ch, pfiedev‰ím
pak brnûnsk˘ch scén a v závûru své dráhy se
intenzivnû zamûfiil právû na pÛlstoletou  historii
MdB. 

JakoÏto brnûnsk˘ rodák vystudoval Z. Srna
na pfielomu 40. a 50. let ãe‰tinu a divadelní vû-
du na zdej‰í filozofické fakultû (mj. byl Ïákem a-
kademika Franka Wollmana) a nejprve pÛsobil
coby asistent na nûkolika katedrách JAMU.
KdyÏ prof. Artur Závodsk˘ obnovoval od r. 1963
na FF tehdej‰í Univerzity J. E. Purkynû obor di-
vadelní vûdy, pfie‰el do okruhu jeho nejbliÏ‰ích
spolupracovníkÛ. Získal tu postupnû hodnost
kandidáta vûd, docenturu a profesuru i postave-
ní vedoucího pfiíslu‰né katedry. Zpravidla sou-
bûÏnû pfiedná‰el také na divadelní fakultû JA-
MU, a to se soustfiedûním na ‰irokou oblast dû-
jin svûtového divadelnictví. Vychoval desítky te-
atrologÛ i hercÛ (ti star‰í jsou uÏ v dÛchodovém
vûku), ktefií se uplatnili jak na rozliãn˘ch jevi‰-
tích, v rozhlase, filmu ãi televizi, tak v nejrÛznûj-
‰ích funkcích ve sféfie fiídící, reÏisérské, drama-
turgické, vûdecké, publicistické apod. VÏdy s ú-
ctou vzpomínají na svého uãitele – odbornû fun-
dovaného, obûtavého, pro obor zaníceného
a k posluchaãÛm nároãného. 

SrnÛv teoretick˘ zájem platil hlavnû dûji-
nám, systematice a metodám evropské teatro-
logie (zejména nûmecké), jak o tom svûdãí stu-
die ve sbornících Otázky divadla a filmu,
Prolegomenech scénografické encyklopedie
i dal‰ích. Trvale jej pfiitahovaly sloÏité problémy
reflexe divadelního umûní, coÏ se odráÏelo na-
pfi. v hereck˘ch medailonech (Rudolf Walter,
ZdeÀka Gräfová, Jarmila Kurandová, Lola

Skrbková, Jifií Tomek, Karel Jansk˘ aj.) nebo
desítkách postupnû publikovan˘ch hesel pro
následnû kniÏnû vydan˘ monumentální tfiídíln˘
slovník Postavy brnûnského jevi‰tû. JiÏ jeho
první vût‰í práce se t˘kaly oblasti kritiky (diser-
tace Brnûnská divadelní kritika mezi dvûma
svûtov˘mi válkami aj.). Sám se pfiirozenû ú-
ãastnil také její praxe, vÏdy zastávaje názor, Ïe
soustavná anal˘za jevi‰tních artefaktÛ a jejich
pÛsobení na diváky je jakoÏto nutná zpûtná vaz-
ba i nepostradateln˘ dokumentaristick˘ fond in-
tegrální souãástí divadelního v˘voje (srov. studii
Pokroková kritika – spolutvÛrce divadla).
Srnovy aktivity v tomto ohledu smûfiovaly jak do
specializovan˘ch revuí (Divadlo, Interscaena,
âeské divadlo, Program, Dokofián atd.) ãi pfiíle-
Ïitostn˘ch jubilejních tiskÛ (Divadlo je divadlo,
Padesát vítûzn˘ch let), tak do ãasopiseck˘ch
periodik (Tvorba) a pfiedev‰ím do deníkÛ
(Práce, Rovnost aj.), k ãemuÏ velkoryse otevíral
cestu také mnoh˘m posluchaãÛm. Jim téÏ adre-
soval fiádku instruktivních skript, aÈ uÏ pÛvod-
ních (Úvod do divadelní vûdy – s A. Závodsk˘m)
nebo adaptátorsky pfieloÏen˘ch (O pÛvodu di-
vadla, Divadlo osvícenství, Absurdní divadlo
etc.). 

O divadle na Moravû a ve Slezsku referoval
Z. Srna na nûkolika specializovan˘ch konferen-
cích. Také formou interních souborov˘ch hod-
nocení spolupracoval s jihomoravsk˘mi scéna-
mi – vedle Horáckého divadla v Jihlavû, tehdej-
‰ího Divadla pracujících Zlín nebo ãinohry br-
nûnského ND to v závûreãné etapû jeho teatro-
logického pÛsobení byla jiÏ zmínûná souãinnost
s nûkdej‰ími „Mr‰tíkovci“, které soustavnû sle-
doval od studentsk˘ch let a jimÏ také zredigoval
dokumentární tisk 30 let druhé brnûnské ãino-
hry (1975). JakoÏto svÛj tvÛrãí epilog koncepã-
nû pfiipravil r. 1996 z podnûtu fieditele MdB
Stanislava Mo‰i rozsáhlou a dokumentárnû
cennou jubilejní knihu PÛlstoletí Mûstského 
divadla Brno (1945–1995) s podtitulem
„Svûdectví diváka, recenzenta, kritika i historika
o Ïivotû jedné divadelní scény“, kde v úvodním
bezmála stostránkovém sumarizujícím pfiehledu
zachytil na podkladû vlastního archivu sloÏit˘
pováleãn˘ v˘voj MdB.

Zejména v padesát˘ch a ‰edesát˘ch letech
minulého století vûnoval se Z. Srna rovnûÏ 
amatérské Thálii, k níÏ ho pfiivedl hlavnû reÏisér
Antonín Kur‰. Spolu s ním vypracoval pro teh-
dej‰í ochotnické hnutí vzdûlávací systém a ãas-
to publikoval v pfiedchÛdci dne‰ní Amatérské
scény, ãasopise Ochotnické divadlo. R. 1960 se
stal dramaturgem brnûnského Studia Josefa
Skfiivana a b˘val platn˘m ãlenem poradních
sborÛ nebo pfiehlídkov˘ch porot. SrnÛv zájem
o divadelní pedagogiku promítl se jak do fiady
ãlánkÛ a pojednání, tak do série popularizujících
publikací o dramaturgii, spoleãenském smyslu
divadla a o jeho klíãov˘ch v˘vojov˘ch etapách.

Vít Závodsk˘
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Tfiíkrálov˘
koncert
ãeské 

CharityRadka Coufalová, arcibiskup Graubner 
a cena Andûl za loÀsk˘ tfiíkrálov˘ koncert

Slovenská slavice Zuzana Smatanová

Radka Coufalová, Tomá‰ Verner, 
Daniel Rychnovsk˘, Michal Ha‰ek



Meky Îbirka

Radka Coufalová 
a Radoslav Gipsy
Banga

Radoslav Gipsy Banga

Radka Coufalová a tfiíkráloví koledníci
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pfiím˘ pfienos 
âeské televize 

4. ledna 2009



Firma CONY CZ, s.r.o.
jiÏ nûkolik let nabízí klientÛm
vysokou kvalitu sv˘ch produktÛ:

REPROGRAFICKÉ STUDIOREPROGRAFICKÉ STUDIO
– grafické návrhy, ilustrace
– ilustraãní, reklamní fotografie

(klasická i digitální fotografie)
– kompletní zpracování podkladÛ pro tisk

(sazba, zalomení textu, scanování, barevné korekce, koláÏe a dal‰í)

– digitalizace videozáznamu na DVD

TISKTISK
– velkoformátov˘ tisk vhodn˘ do interiéru i exteriéru

- plakáty, obrazy, billboardy, bannery, backlity, city lighty a jiné

• FOTOREALISTICK¯ TISK
• SOLVENTNÍ TISK

– digitální malonákladov˘ tisk
– ofsetov˘ tisk
– knihafiské zpracování

(publikace, broÏury, katalogy, kalendáfie)

FIREMNÍ EVENTYFIREMNÍ EVENTY
– pofiádání firemních akcí

sport, prezentace, ‰kolení, rehabilitace, historie, umûní

REKLAMAREKLAMA
– reklamní pfiedmûty a textil

(v˘bûr dle katalogu) vã. potisku
– mediální inzerce
se zamûfiením na tisk
(návrh vã. zpracování a zaji‰tûní
termínu a plochy), bez nav˘‰ení ceny

CONY CZ, s.r.o.
Cejl 20,
602 00 Brno
tel./fax: 545 117 470-3
e-mail: reklama@cony.cz
www.cony.cz
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â I N O H E R N Í  S C É N A

Yasmina Reza: KUM·T 
Je to jen ãtrnáct let (psal se rok 1994), co nepfiíli‰ úspû‰ná
francouzská hereãka Yasmina Reza napsala konverzaãní ko-
medii pro tfii muÏe s prostink˘m názvem – Art (Umûní). V ães-
kém pfiekladu Michala LázÀovského Obraz, v Nûmecku
Kunst, v Polsku Sztuka, na Slovensku a posléze i v nûkter˘ch
ãesk˘ch divadlech Kum‰t. ObdrÏela za ni prestiÏní Molièrovu
cenu, text byl od té doby pfieloÏen do 35 svûtov˘ch jazykÛ a ú-
ãinkovala v nûm nejedna hvûzda francouzského, nûmeckého
ãi anglického divadla. Yasmina Reza od té doby napsala ví-
cero pozoruhodn˘ch textÛ (v ãesk˘ch divadlech mûly nejvût‰í
ohlas její Tfii verze Ïivota), ale triumfálnímu úspûchu Kum‰tu
a zároveÀ jeho úãinné jednoduchosti se uÏ nepfiiblíÏila. Není

divu. Ta hra má takfika geniální v˘chozí situaci – tfii mnohale-
té pfiátele stfiedního vûku rozdûlí názor na koupi jednoho
z nich. Ten si totiÏ za nekfiesÈanské peníze pofiídí obraz. A ne
ledajak˘. Bíl˘ obraz s bíl˘mi prouÏky od uznávaného souãas-
ného malífie. Prostû kus bílého plátna… Za diskusí, je-li tato
koupû v˘razem vytfiíbeného vkusu, nebo jen snobsk˘m po-
zérstvím, tanou otázky podstatnûj‰í. AÏ po tu hlavní – co vÛ-
bec to na‰e kamarádství drÏí pohromadû? Je aÏ pfiekvapivé,
jak pfiesnou sondu do muÏsk˘ch je‰itností, póz a drobn˘ch lÏí
Reza jako Ïena podnikla. A jak svrchovanû vtipnou komediál-
ní formou své poznání o moÏnostech a limitech „chlapského“
pfiátelství nám coby divákÛm podává. 
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Erik Pardus, Viktor Skála a Luká‰ Hejlík nebo Patrik
Bofieck˘.

Carlo Goldoni: SLUHA DVOU PÁNÒ
Snad nejslavnûj‰í hrou Carla Goldoniho je pozdní komedie
dell’arte Sluha dvou pánÛ s ústfiední postavou omezeného
i mazaného Truffaldina. Vesel˘ pfiíbûh s milostnou zápletkou,
ve které dívka pfievleãená za muÏe hledá svého milého, jako
by ironicky vyvracel rãení, Ïe „nelze slouÏit dvûma pánÛm
najednou“. Av‰ak Truffaldino svou morálnû problematickou
aktivitou dokládá, Ïe tomu tak lze, a zároveÀ Ïe ãlovûk pfiitom
mÛÏe dojít i ‰tûstí.
Úprava a reÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Martin Havelka, Petra Jungmanová, Ladislav Koláfi,
Pavla Vitázková, Zdenûk Junák, Zdena Herfortová, Irena
Konvalinová, Patrik Bofieck˘, Michal Nevûãn˘.

Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA 
Rozpustilá komedie (a vÛbec jedna z nejlépe napsan˘ch ko-
medií v historii divadla) o dvou oxfordsk˘ch studentech,
Charliem a Jackovi, ktefií se chystají pozvat dívky svého srd-
ce na milostnou schÛzku. Tu v‰ak s ohledem na svou stydli-
vost i moÏné snadnûj‰í získání obou dívek hodlají zinscenovat
jako setkání s Charleyovou tetou. Zlomyslná náhoda spolu
s dluhy, typick˘m to prÛvodcem studentsk˘ch let v kaÏdé ze-
mi a dobû, zaviní, Ïe v roli Charleyovy tety vystoupí ponûkud
rozmazlen˘ student Babberley. ¤ada pfiekvapiv˘ch situací
a nádhern˘ humor, vycházející z tûch nejlep‰ích anglick˘ch
tradic, jsou spolehlivou zárukou kvalitní divácké zábavy s pfií-
jemn˘mi ozvûnami nostalgie. ReÏie byla svûfiena Gustavu
Skálovi - (vzpomeÀme na jeho – na‰eho „nesmrtelného“
Brouka v hlavû!). 
ReÏie: Gustav Skála
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Petr ·tûpán, Alan Novotn˘, Pavla
Vitázková, Radka Coufalová, Josef Jurásek, Zdenûk Junák,
Irena Konvalinová nebo Eva Gorãicová, Lenka Janíková
a Jan Mazák.

Peter Schaffer: EQUUS
Pfiíbûh o tajemném bohu koní, nemocn˘ch Ïivotech a o du‰ích
hledajících nûhu, pochází z pera autora jiné slavné hry
„Amadea“, která je v reÏii ZdeÀka âernína v Mûstském diva-
dle Brno s úspûchem uvádûna jiÏ desátou sezónu. EQUUS
se s grácií a zároveÀ i pfiímoãafie dot˘ká vzru‰ujícího tématu
citové vykolejenosti, kdy se pod tlakem nejrÛznûj‰ích ideolo-
gií a fanatismÛ u jednotlivcÛ ztrácejí citové kontakty. Atraktivní
zápletka s detektivním nádechem, poezie v‰edního dne i ritu-
álnost divadla rozehraná do v‰ech mysliteln˘ch kontur a v ne-
poslední fiadû také rÛzná velká lidská témata, v‰e je‰tû oko-
fienûné ojedinûl˘mi hereck˘mi pfiíleÏitostmi – to pfiedev‰ím sli-
buje tato svûtovû proslulá hra, která bude poprvé v reÏii
ZdeÀka âernína uvedena v Brnû. 
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Viktor Skála, Vojtûch Blahuta, Josef Jurásek, Miroslava
Koláfiová, Pavla Vitázková, Hana Holi‰ová nebo Hana
Brie‰Èanská, Robert Jícha, Patrik Bofieck˘, Jana Glocová
a dal‰í.

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: SVùT PLN¯ ANDùLÒ
Hlavní hrdina Jan se sv˘m tragick˘m osudem poznamena-
n˘m záÏitky z mládí a první láskou pfiece jen nakonec dojde
k Ïivotnímu smíru. Zásluhu na tom mají jak ti, které miloval,
tak i jeho andûl stráÏn˘, kter˘ nad ním bdûl v jeho krizov˘ch
okamÏicích. Svût pln˘ andûlÛ bdí nad hrdinou, ale v obrazném
smyslu nad v‰emi, ktefií se pot˘kají s nástrahami svého
Ïivota. dûj nás uvede také do svûta hudby a kabaretu. Oboji
vtiskuje celému pfiíbûhu kouzlo magiãnosti.
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Stano Slovák nebo Jan Apolenáfi, Robert Jícha, Jana
Musilová, Markéta Sedláãková, Zora Jandová, Tomá‰
Sagher, Josef Jurásek, Miroslava Koláfiová a dal‰í.

Eugène Labiche: SLAMùN¯ KLOBOUK
Jeden z nejslavnûj‰ích francouzsk˘ch vaudevillÛ (veselohra
se zpûvy) neztratil dodnes nic na své Ïivosti a komice.
ProsÈounká, autorem v‰ak do vskutku pfiekvapivé bohatosti
mistrnû rozvinutá zápletka o svatbû pana Fadinarda
a Helenky Nonancourtové a jednom slamûném klobouku, ná-
hodou snûdeném Fadinardov˘m konûm, spolehlivû rozesmá-
vala a rozesmává diváky v‰ech národÛ od okamÏiku, kdy se
prvnû objevila na scénû. Text umoÏÀuje rozehrát nejen roz-
pustilou a v dobrém slova smyslu bulvární komedii, ale také ú-
smûvnou a lehce nostalgickou „divadelní pohlednici“ z doby,
kdy ãest je‰tû stála za to, aby se kvÛli ní bûhalo pfies celou
PafiíÏ, a kdy i hloupost a tupost bylo moÏné zachytit vskutku
secesnû…
ReÏie: Zdenûk âernín
Hrají: Martin Havelka, Alan Novotn˘, Erik Pardus, Ján
Jackuliak nebo Luká‰ Hejlík, Jitka âvanãarová nebo Eva
Jedliãková nebo Jana Glocová, Zdenûk Junák, Veronika
Poláãková nebo Lenka Janíková, Pavla Vitázková, Irena
Konvalinová, Zdenûk Bure‰, Evelína Jirková, Viktor Skála,
Jifiina Prok‰ová a dal‰í.
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Tennessee Williams:
KOâKA NA ROZPÁLENÉ 
PLECHOVÉ ST¤E·E
Mimofiádná hra je dílem Tennessee Williamse, jednoho
z nejv˘znamnûj‰ích dramatikÛ 20. století a jeden z jeho
nejv˘znamnûj‰ích textÛ (ovûnãen˘ i prestiÏní Pulitzerovou
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 pozemkÛ
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, Zdenûk Bure‰, Patrik
Bofieck˘, Milo‰ Kroãil a dal‰í.
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âINOHERNÍ SCÉNA HUDEBNÍ SCÉNA

nedûle Yasmina Reza E7
19.30 Kum‰t
pondûlí Koncertní pfiedstavení zakoupeno
19.00 Muzikály z Broadwaye
úter˘ Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
stfieda Carlo Goldoni
19.30 Sluha dvou pánÛ
ãtvrtek Brandon Thomas zakoupeno 
19.30 Charleyova teta
pátek Eugène Labiche
19.30 Slamûn˘ klobouk
nedûle Brandon Thomas
18.00 Charleyova teta
pondûlí Eugène Labiche
19.30 Slamûn˘ klobouk
úter˘ Peter Shaffer
19.30 Equus
stfieda Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a
19.30 Svût pln˘ andûlÛ
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
sobota Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
úter˘ Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
stfieda Jifií ·imáãek, Zdenek Plach˘ R2009
19.30 Deník krále
ãtvrtek Jifií ·imáãek, Zdenek Plach˘ X2009
19.30 Deník krále
pátek A. J. Lerner, F. Loewe zakoupeno
18.00 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
sobota A. J. Lerner, F. Loewe
15.00 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
sobota A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
nedûle Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
pátek Tennessee Williams vefiejná generálka
14.00 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pátek Tennessee Williams pfiedpremiéra, AB/5
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
sobota Tennessee Williams premiéra, P
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e

12.2.
12.2.
13.2.
14.2.
15.2.
15.2.
16.2.
17.2.
17.2.
18.2.
19.2.
21.2.
22.2.
24.2.
25.2.
27.2.
28.2.

ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg   vefi. generálka
14.00 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg pfiedpremiéra,
19.30 Les Misérables (Bídníci)                C4
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg         premiéra 
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg     premiéra, P   
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg        
15.00 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg           
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          A1/AB1
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg C2/E2
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          A4/AB4
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          A6/AB6
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg           
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
stfieda J. Dempsey, D. P. Rowe
19.30 âarodûjky z Eastwicku
pátek Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a PPP/P18 
18.00 Peklo
sobota Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a Z09/T09 
19.30 Peklo

1.2.
2.2.
3.2.
4.2.
5.2.
6.2.
8.2.
9.2.

10.2.
11.2.
12.2.
14.2.
17.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
21.2.
22.2.
27.2.
27.2.
28.2.

Zájezdy: 15. února hostuje MdB s komedií
Charleyova teta v Divadle na Vinohradech v Praze 
a 20. února s komedií Poprask na lagunû v Kolínû.

Zdenûk Junák,
Jitka âvanãarová

v muzikálu
My Fair Lady (ze ZelÀáku),

reÏie: Stanislav Mo‰a
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1.3.
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
9.3.

10.3.
11.3.
12.3.
13.3.
14.3.
16.3.
17.3.
18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.
23.3.
24.3.
25.3.
26.3.
27.3.
30.3.
31.3.

nedûle Tennessee Williams premiéra
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Tennessee Williams AB1
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
úter˘ William Shakespeare C2
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
stfieda William Shakespeare
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
ãtvrtek Tennessee Williams C4
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pátek Tennessee Williams
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
sobota Tennessee Williams A6
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Yasmina Reza
19.30 Kum‰t
úter˘ A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
stfieda A. J. Lerner, F. Loewe
19.30 My Fair Lady (ze ZelÀáku)
ãtvrtek Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
pátek Eduardo Rovner
19.30 Vrátila se jednou v noci
sobota Tennessee Williams AB6
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
pondûlí Tennessee Williams A1
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
úter˘ Tennessee Williams E2
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
stfieda Tennessee Williams A3
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e
ãtvrtek William Shakespeare A4
19.30 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
pátek William Shakespeare
18.00 Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete
sobota Georges Feydeau
19.30 Brouk v hlavû
nedûle Georges Feydeau
18.00 Brouk v hlavû
pondûlí Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
úter˘ Carlo Goldoni
19.30 Poprask na lagunû
stfieda Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
ãtvrtek Brandon Thomas
19.30 Charleyova teta
pátek Yasmina Reza A5 
19.30 Kum‰t
pondûlí Peter Shaffer
19.30 Equus
úter˘ Tennessee Williams AB2
19.30 Koãka na rozpálené plechové stfie‰e

1.3.
2.3.
4.3.
5.3.
6.3.
7.3.
7.3.

10.3.
11.3.
12.3.
12.3.
13.3.
14.3.
14.3.
15.3.
15.3.
16.3.
17.3.
17.3.
27.3.
27.3.
28.3.
29.3.
30.3.
31.3.

nedûle Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a A09/M09 
19.30 Peklo
pondûlí Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a PP1 
18.00 Peklo
stfieda S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón A3/AB3
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
ãtvrtek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón A4/AB4
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
pátek S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón C5/E5
19.30 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
14.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
sobota S. Slovák, J. ·otkovsk˘, P. ·tûpán, K. Cón
18.00 Snûhurka a 7 trpaslíkÛ
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          A2/AB2
19.30 Les Misérables (Bídníci)
stfieda Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
ãtvrtek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg           A5/AB5
19.30 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
sobota Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
nedûle Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg              D/E7
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pondûlí Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
15.00 Les Misérables (Bídníci)
úter˘ Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg          
19.30 Les Misérables (Bídníci)
pátek A. L. Webber, T. Rice vefiejná generálka   
14.00 Evita
pátek A. L. Webber, T. Rice                  pfiedpremiéra, C5/E5
19.30 Evita
sobota A. L. Webber, T. Rice premiéra, P   
19.30 Evita
nedûle A. L. Webber, T. Rice D/E7
19.30 Evita
pondûlí A. L. Webber, T. Rice A1/AB1
19.30 Evita
úter˘ A. L. Webber, T. Rice C2/E2   
19.30 Evita

Zájezdy: 5. bfiezna hostuje MdB s Rendez-vous 
s operetou ve Znojmû a 8. bfiezna s komedií
Charleyova teta v Pardubicích.
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V. Hugo, Z. Plach˘, J. ·imáãek DENÍK KRÁLE
TvÛrãí t˘m Zdenek Plach˘ a Jifií ·imáãek (ãili hlavní dva pro-
tagonisté brnûnského volného umûleckého sdruÏení StfieÏen˘
Parnass) pfiichází se sv˘m pÛvodním textem – je jím drama-
tick˘ souãasn˘ pfiíbûh z gangsterského podsvûtí, nazvan˘
prostû Deník krále. Titulní postava, b˘val˘ ‰éf mafiánské ban-
dy zvan˘ Král, se v nûm vrací po letech do Marseille, v níÏ
kdysi pÛsobil, vyfiídit je‰tû jeden rutinní obchod. Je v‰ak pfii
nûm pfiekvapivû postfielen a na útûku se musí skr˘t u zahofik-
lého misantropického intelektuála jménem Cyril Abidi. Právû
jemu je donucen zanechat svÛj deník, kter˘ koncipoval jako
odkaz svému ztracenému synovi - a právû Cyril pfii jeho ãet-
bû, jíÏ zpoãátku komentuje s pov˘‰en˘m odstupem, odkr˘vá
vá‰niv˘, strhující a tragick˘ stfiet, kter˘ poznamenal KrálÛv 
osud. Napínav˘ pfiíbûh vidûn˘ optikou podivínského samotá-

fie, vpády vypjaté mystiky (reprezentované postavou Terezie
z Lisieux) i podrobn˘ komediální „Ïivoãichopis“ postav a po-
staviãek Ïivících se zloãinem, to zní v podání StfieÏeného
Parnassu jako notnû v˘bu‰ná kombinace. V úloze reÏiséra je-
den z autorÛ Zdenek Plach˘, mimo jiné ãerstv˘ ‰éf ãinohry
Národního divadla Brno. V pfiedstavení zazní i píseÀ známé-
ho ãeského zpûváka a hudebního skladatele Daniela Landy,
kter˘ se stal i kmotrem této inscenace.
ReÏie a hudba: Zdenek Plach˘
Úãinkují: Igor Ondfiíãek, Viktor Skála nebo Martin Dohnal,
Pavla Vitázková, Jan Mazák, Vojtûch Blahuta, Martin
Havelka, Vendula JeÏková, Mária Lalková, Ján Jackuliak,
Alan Novotn˘, Lenka Janíková a dal‰í. 

Alan J. Lerner, Frederick Loewe:
MY FAIR LADY (ZE ZEL≈ÁKU)
Legendární My Fair Lady se svûtovû znám˘mi melodiemi
adaptovalo na‰e divadlo do verze, ve které se setkáváme
s profesorem Higginsem a Lízou v dne‰ním Brnû. Z jevi‰tû zní
slang znám˘ jako „brnûnsk˘ hantec“.
Úprava a reÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Jitka âvanãarová nebo Markéta Sedláãková, Martin
Havelka nebo Karel Jansk˘, Zdenûk Bure‰, Zdenûk Junák
nebo Ladislav Koláfi, Eva Jelínková nebo Miroslava Koláfiová,
Zdena Herfortová nebo Libu‰e Billová, Eva Gorãicová, 
Robert Jícha nebo Igor Ondfiíãek nebo Jifií Mach, Erik Pardus 
a dal‰í.

H U D E B N Í  S C É N A

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 mûsteã-
ku Eastwicku v New England?  Rozhodnou se proÏít nûco v˘-
jimeãného a pfiiãarovat si muÏe po v‰ech stránkách dokona-
lého – zábavného, inteligentního, pozorného, sexy etc.
Zázraãn˘ ideál se jim skuteãnû zjeví, av‰ak v podobû ìábla.
Ve filmu tuto roli ztvárnil Jack Nicholson… Úspûchy filmové a-
daptace zaujaly svûtoznámého producenta Camerona
Mackintoshe, jím pak byla oslovena autorská dvojice John
Dempsey (libreto a zpûvní texty) a Dana Rowe (hudba), aby
napsali jevi‰tní podobu díla. Dal tak podnût ke vzniku v˘bornû
napsaného muzikálového pfiíbûhu s vtipn˘mi texty podnûcují-
cími 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 tradic klasického broadwayského
muzikálu, které rozvíjí do vskutku souãasné podoby. Mûstské
divadlo jej uvádí v pfiekladu 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 Radka Coufalová 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 ne-
bo Tomá‰ Sagher, Monika Svûtnicová, Martina Severová,
Magda Vitková a dal‰í.
Spoluúãinkuje Orchestr Mûstského divadla Brno.

Zdenek Merta, Stanislav Mo‰a: PEKLO
1. díl magické muzikálové trilogie
Zdenek Merta se Stanislavem Mo‰ou pfiipravili pro na‰e diva-
dlo jiÏ nûkolik hudebních inscenací, z nichÏ ten poslední - po-
hádkov˘ muzikál „Zahrada divÛ“ i první – muzikálová féerie
„Sny nocí svatojánsk˘ch“ se hrají dodnes. Tentokrát autofii pfii-
pravili muzikálovou trilogii s názvem Osudová komedie. První
díl Peklo, stejnû jako celé dílo, je zcela nov˘m originálním dí-
lem ze souãasnosti a souvislost s legendární Danteho básní
je pouze okrajová. V‰e se v‰ak odehrává v na‰ich dnech
a samozfiejmû se souãasnou hudbou Zdenka Merty a v reÏii
Stanislava Mo‰i. Hlavní hrdina trilogie, nyní mlad˘ sochafi
David, se stane hned dvojnásobnou obûtí okolností, které mu
do jeho osudu vnese bohat˘ aristokrat Sebastian. Ten si ne-
chá u Davida vytvofiit sochu své pfiekrásné mladé Ïeny Leny,
av‰ak z v˘sledné podoby sochy poznává, Ïe se bûhem práce
na so‰e David do jeho manÏelky zamiloval. KdyÏ posléze
Lena vinou Sebastianovy pomsty umírá, je nucen  David pod-
stoupit cestu peklem, kterou mu pfiipravil strÛjce jeho zlého o-
sudu Sebastian, aby pak pfiivedl svou lásku znovu k Ïivotu
i kdyÏ ve zcela neãekané podobû. Nechceme hned nyní vy-
zradit cel˘ originální pfiíbûh hledání smyslu na‰í existence,
smyslu na‰eho Ïivota. Snad jen, Ïe tím nejpodstatnûj‰ím je
zde síla lidské lásky, která svou vÛlí dokáÏe pfiekonávat i jiné,
na prv˘ pohled nezvratné zákony na‰eho svûta i vesmíru.  
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Slováková, Hana
Holi‰ová nebo SoÀa Borková, Petr Gazdík nebo Stanislav
Slovák, Jan Apolenáfi nebo Martin Havelka nebo Petr ·tûpán,
Ivana VaÀková nebo Zora Jandová, Ján Jackuliak nebo
Du‰an Vitázek, Igor Ondfiíãek nebo Jifií Zmidloch a dal‰í.

HRAJEME

Claude-Michel Schönberg, Alain Boublil  
BÍDNÍCI
Tento muzikál (v orig. Les Misérables) byl k dne‰nímu dni u-
veden ve více neÏ padesáti svûtov˘ch metropolích: od pa-
fiíÏské premiéry v Palais des Sports v roce 1980 (v reÏii
Roberta Hosseina) pfies, pro dílo zlomovou, premiéru
v Lond˘nû v Barbican Arts Centre v roce 1985 (v reÏii
Trevora Nunna a Johna Cairda) a na Broadwayi v roce
1987, kde byl nominován na dvanáct cen Tony za nejlep‰í
muzikál, hudbu, libreto etc., ale i Tokio, Budape‰È,
Reykjavik, Oslo, Melbourne, Vancouver, VídeÀ, Madrid,
Stockholm, Prahu (1992), Singapur, Tallin ãi Bûlehrad. Jeho
proslulost a oblibu u nej‰ir‰ích vrstev publika má v nejlep‰ím
smyslu na svûdomí znám˘ britsk˘ producent Cameron
Mackintosh, kter˘ objevil jeho bohatou muzikalitu, emocio-
nalitu a literární kvalitu a nechal je pfieloÏit do angliãtiny
a znovu zinstrumentovat. Pfiíbûh o uprchlém galejníkovi
Jeanu Valjeanovi, kter˘ vychází z Hugova slavného stejno-
jmenného románu (1862), na‰el naprosto adekvátní zpraco-
vání v jevi‰tním ztvárnûní, v nûmÏ se mistrnû prolínají pfiíbû-
hy hlavního hrdiny, jeho neúnavného pronásledovatele, po-
licejního komisafie Javerta, malé osifielé Cosetty, která najde
domov a posléze i lásku studenta Maria, zvrhle komické
dvojice majitelÛ hospody Thénardiérov˘ch, ktefií pfieÏívají za
v‰ech reÏimÛ… To v‰e na pozadí boufilivé doby, kdy v ãer-
venci 1830 v PafiíÏi vyrostou barikády revoluce, jíÏ se mno-
zí hrdinové dûje také úãastní. Davové scény se stfiídají s in-
timními, láska s nenávistí a boj s nadûjí v lep‰í svût. 
ReÏie: Stanislav Mo‰a
Úãinkují: Petr Gazdík nebo Jan JeÏek, Igor Ondfiíãek nebo
Petr ·tûpán nebo Luká‰ Vlãek, Markéta Sedláãková nebo
Lenka Janíková nebo Hana Fialová, Jan Apolenáfi nebo Jan
Mazák nebo Tomá‰ Sagher, Radka Coufalová nebo Marta
Prokopová, Jakub Uliãník nebo Du‰an Vitázek nebo Tomá‰
Novotn˘, Johana Gazdíková nebo Hana Holi‰ová a dal‰í.
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POKORN¯ 
SLUÎEBNÍK THÁLIE

V závûru uplynulého roku se moravská kulturní ve-
fiejnost rozlouãila ve Zlínû s hercem Franti‰kem ·náb-
lem (1930 – 2008), kter˘ v letech 1954 – 1962 pÛsobil
rovnûÏ v na‰em divadle.

Vût‰ina jeho umûleckého i osobního Ïivota náleÏe-
la rodnému Zlínu. Vystudoval zde strojní prÛmyslovku
a nakrátko se zdálo, Ïe se tento obor stane také jeho
profesí. Láska k Thálii jej v‰ak pfiivedla na brnûnskou
JAMU, kterou absolvoval r. 1954. Vzápûtí nastoupil
první angaÏmá v tehdej‰ím Divadle bratfií Mr‰tíkÛ. Za
osm let zde tento interpret nepfiehlédnutelnû urostlého
zjevu vytvofiil pûknou fiádku rolí spí‰e stfiedního roz-
mûru, a to v inscenacích nûkolika reÏisérÛ – tehdej‰í-
ho fieditele dr. ZdeÀka Dopity, dr. Libora Plevy, umû-
leckého ‰éfa Antonína Kur‰e, Olgy Zezulové-
Waltrové, Jifiího Jaro‰e nebo Jana Fi‰era. V chronolo-
gickém sledu z nich ve v˘bûru pfiipomeÀme napfi.
Flori‰e ze Zrotalovy Frony, Antonína z Jiráskova ves-
nického dramatu Otec, EvÏena Beauharnaise v ães-
koslovenské premiéfie hry Arnolda Zweiga Napoleon
na Jaffû, Pietra z Bréalov˘ch HusarÛ, Nikolaje
v Rozovovû dobovém kuse KdyÏ hledáme radost,
Brandejse ze hry Pavla Kohouta Sbohem smutku ne-
bo Jaromíra z ãeskoslovenské premiéry novinky br-
nûnského historika Milo‰e Rejnu‰e Ameriãan v Pofiíãí.
V˘raznûj‰í pfiíleÏitost poskytly ·náblovu nezamûnitel-
nému typu postavy z ãeského klasického odkazu, ze-
jména furiantsk˘ Francek z Dopitova nastudování
Mary‰i bratfií Mr‰tíkÛ (alternoval jej s Jaroslavem
Dufkem) nebo Hynek z Jaro‰ova pojetí Tylovy histo-
rické tragédie Kutnohor‰tí havífii. 

V následujících letech hrál F. ·nábl v Jihlavû,
Hradci Králové, ·umperku a Hradi‰ti, aÏ se r. 1978 o-
pût vrátil do Zlína, kde aktivnû pÛsobil do r. 1990 (vy-
tvofiil zde celkem 67 postav) a poté b˘val jakoÏto spo-
lehliv˘ vstfiícn˘ umûlec a dobr˘ kamarád, nabízející
v‰em kolegÛm pozitivní energii a optimismus, zván
k ãastému hostování (naposledy mu obecenstvo tles-
kalo je‰tû v roce 2006 za roli Vincentia ve
Shakespearovû Zkrocení zlé Ïeny). Své milované je-
vi‰tû opustil obûtav˘ skromn˘ herec a dobr˘ ãlovûk. 

Vít Závodsk˘
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pfiípitek

Nenechte si ujít
NetHOVOR s Radkou Coufalovou,

drÏitelkou Ceny Thálie 2007,  
hereãkou, která se stala zároveÀ v roce 2008

nejpopulárnûj‰í osobností MdB 

4. 2. 2009 od 17 hodin
na http://www.scena.cz

Va‰i otázku mÛÏete poslat jiÏ dnes!
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Láry, moÏná toho divák o tobû ví víc neÏ já, ale pfies-
to se tû zeptám na nûkolik vûcí, které jsou pro mne
zahaleny nejasnû hustou divadelní mlhou. Asi pfied
pûti lety jsem si koupil v Praze v antikvariátû ve
Valent˘nské ulici roãenku Mûstského divadla tehdy
Divadla bratfií Mr‰tíkÛ z roku 1958, tedy z roku, kdy
jsem se narodil, a uÏ tehdy tady hráli moji kolegové
Billová, Kunert, Tomek…, ale tebe jsem tam nena-
‰el…, kdy jsi vlastnû pfii‰el do svûtoznámého
Mûstského divadla a kudy?
Tak ve zkratce. V roce 1958 mi uÏ bylo jasné, Ïe se bu-
du Ïivit herectvím. MÛj talent jiÏ v té dobû byl tak proni-
kav˘, Ïe jsem, aã tak mlad˘ (nar. 1950), dostal nûkolik
nabídek na hostování v tehdy vûhlasn˘ch divadlech.
Jmenuji nûkteré z nich. Národní divadlo v Praze,
Burgtheater, MCHAT, divadlo Komsomolu, divadlo na
Tagance, atd., atd. (Moc mû mrzelo, Ïe jsem tuto nabíd-
ku nedostal z Divadla bfií Mr‰tíkÛ, coÏ také vysvûtluje
moji absenci ve v˘‰e zmínûné  roãence.  UÏ tenkrát 
totiÏ bylo m˘m snem pracovat v tomto souboru.)
Maminka ale trvala na tom, Ïe musím v‰e podfiídit do-
konãení devítileté základní ‰koly, tak se mÛj vstup na di-
vadelní prkna trochu opozdil. V roce 1966 jsem dûlal
zkou‰ky na brnûnskou konzervatofi (chtûl jsem mít as-
poÀ základní odborné vzdûlání pro pfiípad, Ïe bych chtûl
tfieba v budoucnu uãit), ale pro absolutní nadbytek ta-
lentu jsem nebyl pfiijat s tím, Ïe uÏ mi ‰kola nemá co dát.
Po roãním pfiemlouvání fieditele konzervatofie a profe-
sorského sboru mû s tím, Ïe budu pomáhat s v˘ukou
m˘ch spoluÏákÛ, koneãnû na ‰kolu pfiijali. Po rÛzn˘ch
Ïivotních peripetiích (které mohu objasnit v nûkterém
z pfií‰tích rozhovorÛ) jsem nakonec pfiijal angaÏmá do o-
peretního sboru v Olomouci, pak v brnûnské Redutû,
odkud mû za „znaãnou“ pfiestupovou ãástku odkoupilo
Slovácké divadlo v Uherském Hradi‰ti (kterému jsem se
upsal k tfiináctileté spolupráci) a posléze v roce 1990
Divadlo bfií Mr‰tíkÛ, jehoÏ kost˘m oblékám dodnes.
Láry, dal‰í nejasnost! Jsem ãlenem Mûstského diva-
dla asi 3.650 dní a z toho jsme se potkali a pozdra-
vili asi 1.216,666667 krát a z toho ses 1.216,666667
krát usmíval…bere‰ na to nûco, jako napfiíklad reÏi-
sér âernín si nûkdy dá Memorín, já si nûkdy zobnu
Trucín a co ty, bere‰ Úsmûvín ?
Samozfiejmû, Ïe jsem zkou‰el jak Memorín, tak Trucín,
ale nedûlalo mi to dobfie na Ïaludek. Úsmûvín je moc
dobrej  prá‰ek, ale stejnû jako Viagra se nedoporuãuje
lidem s vysok˘m krevním tlakem, a tak jsem nakonec
na‰el svoji metodu. Je sice nároãná na ãas,
ale neniãí vnitfiní orgány. Chodím totiÏ cel˘
den s perfektnû nalíãen˘m úsmûvem a odli-
ãuji se tûsnû pfied tím, neÏ jdu na jevi‰tû.
Proto se lidem mÛÏe zdát mÛj denní v˘raz
celkem stereotypní, aÏ strnul˘, naopak na je-
vi‰ti se pak snaÏím mimiky obliãeje co nejví-
ce vyuÏít (napfiíklad v roli Pantalona ve hfie
Sluha dvou pánÛ). Po pfiedstavení pak rychle odcházím
domÛ, aby mû pokud moÏno nikdo nevidûl. TakÏe jak
skuteãnû vypadám, ví jenom má Ïena Mikina a dûti
Jakub a Janika. Díky za jejich mlãenlivost.
Láry, pfiesnû pár vûcí jsme si objasnili a teì zkusím
dal‰í nejasnost i pfies smutnûj‰í noteãku. V nedávné
dobû se krátce po sobû rozlouãili tfii sourozenci vel-
k˘ch kníraãÛ se sv˘mi páneãky. Metud patfiil tobû.
Pofiídí‰ si je‰tû nového pejska? A podotázka – je to
pravda, Ïes s Metudem ‰el jednou na procházku do
lesa, vystoupils z auta a s úsmûvem na tváfii ses ho-
dinu kochal v lese, zatím co Metud na tebe ãekal
v kufru v autû? Pfiiznám se, Ïe mnû se jednou stalo,

Ïe jsem se sv˘m psem v lese byl, a kdyÏ jsem se
vrátil domÛ, fiekla mi Ïena: „Proboha, kde má‰
psa?“ Byl vyvenãenej v kufru auta v garáÏi…
To je jasn˘ dÛkaz toho, jak mohou lidé pfiekroutit danou
skuteãnost pro pobavení své, pro pobavení rodiny, pfiá-
tel ãi celé spoleãnosti. Tûch historek panuje, pokud je mi
známo, víc, (ty dal‰í mohu objasnit v nûkterém z dal‰ích
rozhovorÛ), ale jen ãást kaÏdé z nich je pravdivá. V˘‰e
zmínûná procházka s Metudem se opravdu uskuteãnila.
Pravda v‰ak konãí s pfiíjezdem na místo vycházky. Po

vybídnutí Metuda, aby vyskoãil z auta a ‰el se vyvenãit,
zaãal pfiedstírat, Ïe je ochrnut˘ a Ïe má zimnici, prová-
zenou vysokou teplotou. KdyÏ nepomohla ani pfiísná do-
mluva, za kterou jsem si vyslouÏil od kolemjdoucích po-
hrdavé, aÏ nenávistné pohledy, zavfiel jsem rad‰i rychle
kufr auta a ‰el se vyvenãit sám. Je pravda, Ïe jsem se
pfii tom usmíval, ale jen proto, Ïe jsem byl nalíãen˘.
A teì k té smutnûj‰í notéãce.
Motynka, âak a Metud. Psí sourozenci, ktefií se uÏ hod-
nû dlouhou dobu nest˘kali, ode‰li tak krátce po sobû, aÏ
to vypadá, Ïe bez sebe nemohli Ïít. Tfieba jsou teì spo-
lu na cviãáku? 
Pejska si urãitû je‰tû s Mikinou  pofiídíme a kéÏ by nám
pfiinesl tolik dobrého, co Metud. 

RODINNÉ ST¤ÍBRO

LADISLAV
KOLÁ¤



Láry, nefiíkám, Ïe ti nezávidím, kdyÏ na
tebe na recepci ãekávají krásné sleãny
a ‰tûbetají: „Pane profesore, pane pro-
fesore, pane profesore!“ A pak zase od-
jinud, Ïe: „Láry to zreÏíroval…Láry to
sloÏil… Láry to…!“ Tak dal‰í nejasnost,
mÛÏe‰ nám to trochu pfiiblíÏit, Láry?
Mil˘ Martínku! Ty mû v podstatû nutí‰ ke
dvûma vûcem. Buìto prozradit na sebe to,
o ãem jsem si myslel, Ïe se nikdy nedo-
stane na vefiejnost, nebo mlãet jako hrob.
A já - se po poradû s rodinou a se sv˘m
právníkem, rozhodl pro to první. Je to
vlastnû taková moje tfiináctá komnata. Tak
tedy. KaÏd˘ ãlovûk si, aÈ chce, nebo ne-
chce, vytvofií svou image. Já jsem si tu
svoji zaloÏil na tom, Ïe jsem  usmûvav˘,
skromn˘. UÏ víme, jak je to s m˘m úsmû-
vem. Ta skromnost pak souvisí pfiímo
s tvojí poslední otázkou. Bylo by mi trapné
fiíkat lidem v divadle: „Já uãím na JAMU, já
skládám hudbu, já reÏíruji.“ To by mohlo
vypadat, Ïe jsem dom˘‰liv˘.  Zafiadil jsem

tedy do v˘uky v mém ateliéru muzikálového herectví na
JAMU pro svoje studenty pfiedmût zvan˘ „Improvizo-
van˘ dialog“. Téma? „Ná‰ pan profesor a jeho aktivity“.
Studenti ãasto chodí do Mûstského divadla (i jin˘ch or-
ganizací) a ptají se napfiíklad: „Je tady ná‰ pan profesor
Koláfi?“ Nebo: „Ná‰ pan profesor Koláfi nás posílá pro
text hry, kterou teì reÏíruje!“, pfiiãemÏ nezapomenou po-
dotknout, Ïe k tomu pí‰i i hudbu. Pak mû nûkdo, kdo to
zaslechne, potká a dál uÏ je to jako ‰achová partie. „Tak
jsem sly‰el, (nebo sly‰ela), Ïe jste taky pan Profesor?“
A já ze sv˘m úsmûvem odpovídám: „Ale jenom s mal˘m
pé!“ Na to dotyãn˘: „BûÏte, vy jste tak skromn˘!“ A dále
pak vyzvídají: „Pr˘ také reÏírujete a pí‰ete muziku.“ A já
odvûtím s mírn˘m pohor‰ením a uzardûním: „V tom di-
vadle se nic neutají!“ A image skromnosti je na svûtû.
Láry, mûl by to b˘t rozhovor o rodinném stfiíbfie
u ‰álku kávy, ale tu jsem tû pít nevidûl, protoÏe se
v rekvo‰ce neukáÏe‰, co je rok dlouhej, jen na kon-
ci pfiedstavení Sluhy, kdyÏ ti otevírám „Láryho 
okénko“ v dekoraci, abychom vidûli, kdy se jít dû-
kovat, si obãas fiekneme, Ïe si dáme jedno…, ale co
jedno? Dal‰í nejasnost. Asi pívo… Propadl jsi je‰tû
nûjaké jiné vá‰ni, kromû chalupy?  

Láry, prosila mû moje Ïena, abych se tû zeptal na
dal‰í nejasnost, kdy pr˘ vrátí‰ v‰echny ty rekvizity,
co jsi za ta léta hraní poschovával po kapsách
kost˘mÛ?
Onehdy jsem si zkou‰el ve fundusu na‰eho divadla nû-
jaké sako a na‰el jsem v kapse mal˘ látkov˘ obal a na
nûm bylo napsáno Jirka Tomek, herec, kterého si ne-
smírnû váÏím. V tu chvíli, jakoby stál Jirka pfiede mnou
a mnû probûhly hlavou role, které jsem s ním vidûl jako
divák, ãi zaÏil jako partner na jevi‰ti a ãím byla ta vzpo-
mínka star‰í, o to já byl v tu chvíli mlad‰í. A tak pevnû
vûfiím, Ïe aÏ se jednou objeví nûkteré z rekvizit, které
jsem nûkde zapomnûl, vrátím se do povûdomí lidí a ne-
chám je na chvíli omládnout.
Pfiemluv Martine, prosím, svoji Ïenu‰ku, aÈ mû nenutí je
hledat.
Láry, proã ti fiíkají Láry? To je mi je‰tû nejasné. Mnû
fiíkali Márty, protoÏe jsem nosil snûhobíl˘ dÏínov˘
obleãek…a proã fiíkají Mejzimu Mejzi, to mi taky ne-
ní jasné, ale to aÏ nûkdy jindy…tak proã Láry?
To zase souvisí s tím m˘m „ne‰Èastn˘m“ talentem.
SpoluÏáci na konzervatofii si mû tolik váÏili, Ïe se ne-
mohli smífiit s tím, aby mû oslovovali tak obyãejn˘m jmé-
nem jako „Láìo“ nebo „Ladíku“ (i kdyÏ to
bylo moje pfiání) a protoÏe to byla do-
ba, kdy se „vzory“ nehledaly zrovna
v Sovûtském svazu, tak mé jméno „poa-
meriãtili“, aby mûlo „zvuk“  a zaãali mi fiíkat
Larry s dvûma „er“. Je pravda, Ïe jeden ze
spoluÏákÛ byl svazák tûlem i du‰í a snaÏil
se prosadit pfiezdívku Innokentij (asi 
po v˘borném herci Smoktunovském), ale 
ostatní to zaplaÈ pánbÛh neakceptovali.
Jediné, co jsem prosadil, Ïe vynechali jed-
no „er“ a nad a pfiidali ãárku. Od té doby
jsem pro v‰echny Láry. Jsem také rád, Ïe
touto cestou mohu vyvrátit domnûnky
mlad‰í generace kolegÛ, ktefií si myslí, Ïe
jsem dostal pfiezdívku po ruském hokeji-
stovi Larionovi.
P.S. V té dobû jsem uÏ zaãal chodit se
svojí Ïenou Miroslavou a aby její jméno
vedle mé pfiezdívky neznûlo tak v‰ednû,
zaãali jí v‰ichni fiíkat Miki, coÏ je zkrácením
názvu známé americké my‰i Mickey
Mouse (foneticky Mikimaus).
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V ãele trpaslíkÛ
v bláznivé muzikálové
pohádce Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,
reÏie: Stano Slovák

S Erikem Pardusem
v muzikálu Jáno‰ík,
reÏie: Stano  Slovák



Lékafi mi doporuãil pít jenom jednu kávu dennû a tu si
dávám pfii ranním líãení. âaj nepiji a pivo v rekvizitárnû
neãepují, ba dokonce tam není k dispozici ani víno, ani
panák. (CoÏ je jistû dobrá zpráva pro vedení DM). Dále
k otázce ….ale co jedno? Správnû Martine, jedná se
o pivo. Nechápu, jak jsi na to pfii‰el a skláním se pfied te-
bou. A co se t˘ãe tûch vá‰ní? Bylo jich kdysi více, ale
dnes je to pfiedev‰ím divadlo, tím myslím hlavnû tvÛrãí
ãinnost, ãásteãnû sport a pfiedev‰ím chalupa. Miluji
prázdniny na chalupû. Pfiedstav si tu svobodu. Sám
s rodinou uprostfied lesa a dva mûsíce se nemuset líãit!
Láry, zlí jazykové tvrdí, Ïe má‰ v ‰atnû mapu svûta
a v ní zapíchnuté vlajeãky, abys nezapomnûl, kde
vlastnû má‰ v‰ude svoje potomky. MÛÏe‰ mi to
a zl˘m jazykÛm objasnit?
BohuÏel nemohu. Je pravda, Ïe jsem tuto mapu mûl,
pfiivezl jsem si ji uÏ z Uherského Hradi‰tû, ale mám
v ‰atnû takového kolegu vtipálka, Tomá‰e Saghera,
(pardon Tome), kter˘  mi to v‰echno pfiepíchal, a já ab-
solutnû ztratil pfiehled. AspoÀ mû netíÏí svûdomí, Ïe se
jim nemohu vûnovat.
Láry, jsem ãerstv˘ padesátník a v‰ichni fiíkali, Ïe to
po padesátce zaãne; a já se rozhlíÏím, odkud to pfii-
jde; neví‰ o tom nûco bliÏ‰ího jako sluÏebnû star‰í
kolega? Junák mi fiíká, Ïe pr˘ jsou to lháfii, mám mu
vûfiit?
Jak mám ZdeÀka rád, tak bych mu nevûfiil. Ono to totiÏ
vÏdycky nûjak zaãne, ale jde o to,
z které strany. Já jsem nad‰en˘.
MÛj Ïivot se opravdu zaãal po pa-
desátce mûnit, k lep‰ímu. Zaãal
jsem totiÏ zapomínat (to se zaplaÈ
PánbÛh zatím tolik neprojevuje
pfii mé profesi) a jsem klidnûj‰í.
KdyÏ si napfiíklad pfieãtu noviny
nebo poslechnu veãer televizní
zprávy a vidím tu nemohoucnost
nûkter˘ch, kter˘m byla vloÏena
do rukou dÛvûra ãásti národa, ne-
bo tu rostoucí agresivitu lidí, kte-
rou nelze pfiehlédnout,  tak se si-
ce rozãílím, ale za pár minut
o tom nevím! To, co potfiebuji vû-
dût, nebo nesmím zapomenout, si
zapí‰i do svého mobilu, takÏe ku-
dy chodím, tudy zvoním, ale jsem
pomûrnû spolehliv˘ a pfiesn˘. 
Láry, z tûch v‰ech tv˘ch usmû-

vav˘ch podprofesí bych
ti nabídl je‰tû jednu.
Ministra zahraniãních vû-
cí. To by ti slu‰elo a hned
by bylo na svûtû veseleji!
Vzal bys to?
Ale coÏ o to, já bych to zku-
sil a moÏná by veseleji by-
lo. Jedna vûc je v‰ak jistá.
Kdybych to vzal, mûl by mi-
nistr zahraniãí podstatnû
lep‰í v˘slovnost…… a o-
statní by se ukázalo.
Láry, je pravda, Ïe jsi
pfied ix lety napsal o sobû
popûvek s textem „Jsem
nejhezãí ãlovûk na svûtû
a kaÏd˘ to o mnû dobfie
ví“….?
Ano, je to pravda a divím

se, Ïe se to nedoneslo aÏ k tobû. Jediné, co to vysvût-
luje, je tvoje mládí. Popûvek byl velice populární.
Chcete-li znát jeho melodii, která je neodmyslitelná, tu
je. G1c2c2c2c2c2h1f1a1 a1a1a1a1a1h1a1e1g1. Délka
not vyplyne sama. Popûvek jsem pfiestal pouÏívat na
zaãátku 90. let minulého století. Ne proto, Ïe by to snad
nebyla pravda, ale v té dobû reÏisér Stanislav Mo‰a na-
psal se Zdenkem Mertou muzikál „Sny svatojánsk˘ch
nocí“ a obsadil mû do role Oberona, do jehoÏ úst vloÏil
text, kter˘ daleko komplexnûji vystihoval moji osobnost.
Text zní: „Jsem dokonal˘, jsem prostû skvûl˘, úÏasné
tvary, boÏské rysy, jsem k zulíbání cel˘.“ Nic v˘stiÏnûj‰í-
ho si na závûr nelze pfiedstavit
Martine, moÏná se nûkomu bude zdát, Ïe nûkteré pasá-
Ïe nejsou podle skuteãné události, ale pokud to není
v‰echno pravda, aÈ se propadnu.
Láry, jasn˘, jasn˘, jasn˘, …mnû to není jasn˘, ale
pfiesto dûkuji za rozhovor, Martin Havelka, kolega,
herec z Brna…
Podle ãerstv˘ch v˘sledkÛ ankety „ Kfiídla“ Mûstského di-
vadla Brno se v hodnocení popularity hercÛ MD nejvíce
propadl herec Láry Koláfi. Naopak nejv˘‰e se po malé
odmlce usadil Igor Ondfiíãek.

Martin Havelka, 
foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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S Alenou Antalovou
a Janem Mazákem v komedii
Prostopá‰ník,
reÏie: Hana Bure‰ová

V muzikálu 
âerven˘ a ãern˘,
reÏie: Juraj Deák



PEKLO JAKO ILUSTRACE ÎIVOTA
Na‰e Brno snese charakteristiky z mnoha stran. Tou

nejsouãasnûj‰í mÛÏe b˘t, Ïe BRNO JE MùSTO DIVADEL.
Tradice, souãasnost, v˘znam i stav divadelních domÛ to pl-
nû potvrzuje.

KaÏd˘ z divadelních domÛ má jinou vÛni, barvu, ale
téÏ umûleckou úroveÀ. JiÏ fiadu let stojí na nejvy‰‰ím scho-
du Mûstské divadlo Brno, které má pod vedením principála
Stanislava Mo‰i svou konstantnû nejvy‰‰í úroveÀ repertoá-
rem, poctiv˘m reÏijním i tvÛrãím herectvím, úrovní scény,
kost˘mní techniky a samozfiejmû hudební sloÏky divadla.
Chce se fiíci, Ïe kaÏdé pfiedstavení tohoto divadla je téÏ
pfiedstavení díkÛ zásluhám b˘valého ministra Pavla
Dostála, jednoho z tvÛrcÛ muzikálové scény, kter˘, Ïel, jiÏ
není mezi námi.

Dne 18. fiíjna 2008 zaplnili Muzikálovou scénu
Mûstského divadla Brno do posledního místa diváci svûto-
vé premiéry prvního dílu hudební trilogie PEKLO,
OâISTEC a RÁJ. Osvûdãená autorská dvojice Stanislav

Mo‰a a Zdenek Merta „Peklo“ nazvali „osudovou komedií“,
ale dílo nás naplnilo fiadou my‰lenek, které urãitû nejsou
komické. Mo‰a nezÛstal nic dluÏen svému filosofickému
pfiístupu k Ïivotu a práci a Merta, jako obvykle, vy‰el z tra-
dice hudebních tvÛrcÛ v minulosti nejvût‰ích. Pfiístupy obou
jsou v‰ak mladé, pÛvodní, moderní a hlavnû citlivû hluboké.
Divadlo je plné snad v‰ech tvÛrãích umûleck˘ch hereck˘ch
projevÛ. SloÏku scénickou stfiídají hudební, pûvecké, cho-
reografické, kost˘mové a interpretaãní nápady té nejsvûto-
vûj‰í podoby. âlovûk s úctou sleduje tvÛrce, ktefií pouÏili
zcela nov˘ch, nároãn˘ch a pÛvodních nápadÛ. Chceme-li
charakterizovat dûj, vyznaãuje se pojmy láska, svoboda,
volnost, obûtování, ale téÏ tragiãnost, násilí, spekulace -
„v‰e, co vidíme, je jen iluze“.

Do realizace svého díla zapojil Stanislav Mo‰a, reÏisér
pfiedstavení, své nejbliÏ‰í stálé spolupracovníky.
Scénografa Jaroslava Milfajta, kost˘movou v˘tvarnici
Andreu Kuãerovou, dirigenty Jifiího Petrdlíka, Dana
Kalouska a hudebního aranÏéra Igora Vavrdu, choreografky
Lucii Holánkovou a Leonu Kvasnicovou. Jevi‰tûm pro‰lo ví-
ce neÏ osmdesát hercÛ. Jmenujme alespoÀ Radku
Coufalovou, Hanu Holi‰ovou, Svetlanu Slovákovou, Martu
Prokopovou, Petra Gazdíka, Stanislava Slováka, Petra ·tû-
pána, Martina Havelku, Jana Apolenáfie, Alenu Antalovou,
Zoru Jandovou, Du‰ana Vitázka, Jána Jackuliaka.

Závûrem pfiipomeÀme sugestivní Mertovu hudbu
a svûtov˘ nápad s hrající sklenûnou krychlí v závûru hry.
I to dûlá z tohoto pfiedstavení nûco nezapomenutelného.

Milo‰ Hudec, Echo, 13. 11. 2008

PEKLO, KTERÉ ÎIJEME
Svûtovou premiéru prvního dílu volné muzikálové trilo-

gie Osudová komedie nazvanou Peklo uvedla v polovinû
fiíjna Hudební scéna Mûstského divadla Brno. Jako jiÏ mno-
hokrát tvÛrãí t˘m pÛvodní inscenace tvofií osvûdãená dvoji-
ce - hudební skladatel Zdenek Merta a reÏisér Stanislav
Mo‰a. 

Jejich Peklo je Alighieriho trilogií BoÏská komedie in-
spirováno spí‰e ideovû a pocitovû, nikoli obsahem. Mo‰ovo
Peklo pfiedstavuje peklo, které Ïijeme. Stejnû tak samotná
trilogie divadla nebude koncipována coby za sebou tfii na-
vazující ãásti, ale jako volné díly, jejichÏ spoleãn˘m jmeno-
vatelem bude oãi‰Èování ãlovûka.

Hlavními postavami Pekla jsou sestry, profesionální
taneãnice, které hledají dobré angaÏmá, av‰ak úspûch zís-
kává jen jedna z nich - Lena (Radka Coufalová). Odtud se

Lena vydává cestou slávy a blahobytu, zatímco Lucie
(Hana Holi‰ová) zÛstává na ulici obklopena kriminalitou,
drogami a násilím. Dva odli‰né svûty sk˘tají inscenátorÛm
moÏnost inscenaãního vyÏití jak po stránce obrazové, tak
taneãní, pûvecké a samozfiejmû herecké.

Autorem mnoha scénick˘ch obrazÛ, od moderních
pfies dramatické aÏ po náznakové civilní, je Jaroslav Milfajt,
smûsici kost˘mÛ vytvofiila Andrea Kuãerová. Dílãí sloÏkou
inscenace je hudba Zdenka Merty, která je v‰ak spí‰e ja-
k˘msi doprovodn˘m, nikterak invenãním ãi snad umocÀují-
cím prvkem. Zcela jinak je tomu s choreografií Lucie
Holánkové, které se podafiilo skvûle, pfiirozenû a umnû pro-
vázat herecké a taneãní party.

Nová muzikálová inscenace nabízí vedle velmi solid-
ních hereck˘ch, pûveck˘ch a taneãních v˘konÛ také skvû-
lou Ïivou podívanou plnou dramatick˘ch i optick˘ch efektÛ,
promûn a trikÛ. Pfiedev‰ím ale promlouvá k divákovi svou
víceménû nabídkou ãi upozornûním na to, v ãem a jak Ïije-
me, vedle koho Ïijeme a s jak˘m svûdomím ãi morálními

zásadami...
Iveta Macková, Kult.cz, prosinec 2008

SNùHURKA NA HUDEBNÍ SCÉNù MDB
Dfiíve neÏ zaãnu o ãemkoli psát, podívám se na in-
ternet do vyhledávaãe Google, co se o pfiedmûtu
zájmu jiÏ napsalo. Geniální vûc, tenhle Google.
Nevím, jak jsem bez toho sbûru dat mohl pfiedtím

Ïít...
A tak jsem zadal heslo: Dûtsk˘ muzikál. A bylo toho

pramálo, co jsem na‰el. Opravdu velmi málo. KdyÏ uÏ se
nûkdo v souãasnosti muzikálovou tvorbou pro dûti zab˘vá,
tak jsou to spí‰e malé spolky, regionální divadélka, nábo-
Ïenská sdruÏení a amatér‰tí nad‰enci. Je pfiitom nad slun-
ce jasné, Ïe dne‰ní malí diváci jsou na‰imi budoucími do-
spûl˘mi diváky. Îe klasická pohádka s humorem, s hudbou
a s písniãkami je to nejlep‰í, ãím mÛÏeme dûti zaujmout,
pobavit. Vûdí to loutkafii, ktefií, na‰tûstí, zaplÀují mezeru
v programové pestrosti divadel. Dnes jiÏ ãastûji tzv. alter-
nativním divadlem, neÏ ãist˘m loutkov˘m pfiedstavením
(maÀásky, javajky, marionety) dávají dûtem to, co je po-
tfiebné. Zábavné hudební divadlo. A velká kamenná diva-
dla? Obãas se mal˘m divákÛm vûnují, ale pfiiznejme, Ïe
zdaleka ne s takovou intenzitou, jakou by si dûti zaslouÏily.
Vychází to také z ekonomického zázemí divadla. „Velká po-
hádka“ vyÏaduje nároãné kost˘my, kulisy a tyto náklady se
nezúroãí ve vybraném vstupném. Je nutné poãítat s tím, Ïe
na tzv. rodinná pfiedstavení pfiicházejí rodiãe s dûtmi, a kdy-
by museli zaplatit za tfii ãtyfii vstupenky jednu dvû tisícovky,
tak je to pro vût‰inu rodin neúnosné. To radûji pÛjdou do
multikina na Disneyho...

Mûstské divadlo v Brnû má tak dobrou povûst, Ïe se
nemusí bát „jít i do rodinn˘ch pfiedstavení“. Dokázali to jiÏ
s první v˘pravnou féerií, Zahradou divÛ (známé dvojice
tvÛrcÛ Mo‰a, Merta). Pfiedstavení je vÏdy vyprodáno, rodi-
ãe i dûti jsou nad‰ení. Ale teì si v Mûstském divadle v Brnû
vybrali je‰tû odváÏnûj‰í cestu. Pustili k tvorbû Petra ·tûpá-
na (herec), Jana ·otkovského (dramaturg) a Stana
Slováka (herec, reÏisér). V podstatû umûlce, stojící na po-
ãátku své cesty. Stano Slovák je samozfiejmû zku‰en˘ mu-
zikálov˘ herec, jedna z nejv˘raznûj‰ích postav hudební
scény, ale jako autor debutuje a po muzikálu Malované na
skle je to jeho teprve druhá reÏie. Stejnû se mÛÏeme zmí-
nit o Petru ·tûpánovi... Vidûli jsme ho jako Nikolu ·uhaje
nebo Porthose v Tfiech mu‰ket˘rech, ale jako spoluautor di-
vadelní pohádky je opravdu nováãkem. Dramaturg ·otkov-
sk˘, jejich generaãní druh, má za sebou v MdB uÏ kus dra-
maturgické práce, pfiedtím, ov‰em v amatérském
Buranteatr Brno, si vyzkou‰el i autorství, herectví a reÏii.
A tak opravdu zku‰en˘m tvÛrcem je zde jenom Karel Cón,
muzikant kaÏd˘m „coulem“. UÏ v roce 1980 komponoval
hudbu k loutkovému muzikálu âert, Káãa a beránkové, ná-
sledovalo nûkolik dal‰ích, vût‰inou komediálních muzikálÛ,
které se hrály rÛznû po âR. Nedávno zaujal hudbou k tele-

NAPSALI O NÁS
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vizní pohádce O princeznû se zlat˘m lukem nebo hudbou
k pohádce Kocour v botách, inscenovanou divadelním stu-
diem Dialog v Brnû. Cón inklinuje k tvorbû pro dûti a doce-
la suverénnû se v dûtské recepci orientuje.

Námûtem muzikálové pohádky je známé dílo ze sou-
pisu bratfií GrimmÛ. Ov‰em objevilo se v âesk˘ch zemích
jiÏ dfiíve u Dobrovského, Snûhurku pfievyprávûla i BoÏena
Nûmcová, na Slovensku Pavol Dob‰insk˘ spolu s A. H.
·kultétym. Nejvût‰í popularitu v‰ak dosáhla pohádka v re-
alizaci studia kresleného filmu Walta Disneyho z roku 1937.
·lo o první celoveãerní kreslen˘ film. Disney pochopil, Ïe ta
správná adresnost je „rodinné pfiedstavení“. ·lo také o prv-
ní hudební pohádku, která byla nazvána muzikálem, a byl
to také první kreslen˘ film ocenûn˘ Oscarem.

Je tûÏké po tomto filmu komponovat hudbu, aniÏ by
v ní nezaznûlo oãekávané „Ajdou, ajdou, trpaslíci jdou“. Je
vÛbec velmi tûÏké po slavném a totálnû známém filmovém
díle - které má, pfiece jenom, nekoneãné moÏnosti vyjadfio-
vacích prostfiedkÛ - uvést na divadelní jevi‰tû totéÏ a zají-
mavû. Nutno v‰ak dodat, Ïe se to povedlo!

Základním klíãem k autorskému a reÏijnímu pfiístupu
byl humorn˘ pohled, pfiesnûji nadhled. Právû tímto drob-
n˘m a pracn˘m kouzlem dokázali autofii zaujmout jak dûti,
tak dospûlé. Hezky naturalistické a funkãní „pohádkovo“
(scéna Jaroslav Milfajt, kost˘my Andrea Kuãerová) dûti tû-
‰ilo i úmûrnû stra‰ilo a souãasnû rodiãe uvádûlo do (pro
dûti zfiejmû nepochopitelného) smíchu. TotiÏ ta zlá králov-
na, to byl za Ïenu pfievleãen˘ muÏ (Jan Apolenáfi, alternuje
Michal Nûmec) s gesty transvestity, kter˘ si komiku, od
chÛze aÏ po pfieskakující hlas, tak trochu vypÛjãil z kome-
die Nûkdo to rád horké. âasto byla ta zlá královna opravdu
k popukání. Stejnû nádherní byli infantilní trpaslíci. Aby byli
vûrohodní, pfiidali autofii do Grimmovy pohádky kouzlo zlé
královny. Ona je ve své vrozené zlobû zvût‰ila do dospûlé
podoby. Proto kutají v podzemí v ‰atiãkách a botiãkách, do
kter˘ch se nevejdou. A hned byl vyfie‰en problém jejich je-
vi‰tní velikosti, navíc s hezk˘m komick˘m úãinkem.

O hercích a jejich v˘konech se zmiÀovat dále nebudu,
musel bych kaÏdého jmenovitû pochválit. Jak jiÏ b˘vá
v tomto divadle zvykem, v‰ichni hrají s obrovsk˘m nasaze-
ním a vûrohodnost (pro dûti) i vtipná nadsázka (pro dospû-
lé) jsou zde umnû reÏijnû promíchány. („Ruce na pefiinu!“
rozkáÏe Snûhurka leÏícím trpaslíkÛm. A dûti netu‰í, ãemu
se dospûlí chechtají. Vadí to? VÛbec ne. VÏdyÈ smích je na-
kaÏliv˘).

ProtoÏe ‰lo o hudební komedii, je nutné zmínit se
i o muzice Karla Cóna. Od hudebních nápadÛ, pfies instru-
mentaci a nastudování nelze jeho inteligentní hudbû nic zá-
sadního vytknout. Jeho blues, stejnû jako rock a pop, latin-
skoamerické rytmy, to v‰e je moudfie a i pro dûti srozumi-
telnû skloubeno. Hudba tvofií dobr˘ základní stavební ká-
men inscenace. Je jenom ‰koda, Ïe se nûkteré hezké mo-
tivy neopakovaly tak, aby „vlezly pod kÛÏi. AÏ kdyÏ si skla-
datel jako komickou hudební figuru zvolil OffenbachÛv
Kankán, divák si uvûdomil, jak˘ génius ten Offenbach byl.
Klobouk dolÛ pfied Cónem, Ïe si takovou v˘raznou konku-
renci „pustil do baráku“. Úãinek byl totiÏ ohromn˘.

Cónova písniãka trpaslíkÛ byla k americké pÛvodinû
konkurenãní. MoÏná by stálo za to, trochu víc spolupraco-
vat s diváky a písniãku si s nimi snad i zazpívat. A takov˘ch
míst, kde by „spolupráce“ publika neza‰kodila, bylo v in-
scenaci víc. Divadlo pro dûti k dialogu pfiímo nabádá. Cítil
to i reÏisér, kdyÏ obãas „pustil“ trpaslíky do hledi‰tû. 

Snûhurka na Hudební scénû Mûstského divadla
v Brnû je poveden˘m a potfiebn˘m pfiedstavením. KdyÏ se
podíváme na inscenaci jako na celek, bylo to dobré, konzi-
stentní pfiedstavení, které splní svÛj úãel: inteligentnû bavit
dûti i dospûlé. A pak nebude ani v budoucnosti o divadelní-
ho diváka nouze. PfieÏije konkurenci filmu i TéVé seriálÛ,
protoÏe dobfie udûlané Ïivé divadlo je vûãné.

Peter Stoliãn˘, 
www.opereta-muzikál.cz, 8. 12. 2008

SNùHURKA JE OD SNùHU,
TAK PAT¤Í K VÁNOCÒM
Malé i velké diváky nadchnou dobráci, pracanti, i kdyÏ
obûti Ïivotního prostfiedí ãili trpaslíci

Bláznivou muzikálovou pohádku pro celou rodinu
políãili na milovníky Ïánru Karel Cón, Stanislav Slovák,
Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán.

Kde jinde neÏ na Hudební scénû brnûnského
Mûstského divadla, jehoÏ kompanie natruc v‰em o‰klíba-
ãÛm a pafiezÛm závistiv˘m ztekla vídeÀské hradby s Lloyd-
Webberov˘m a Riceho Josefov˘m pestrobarevn˘m kouzel-
n˘m plá‰tûm.

Ten uÏ se v Brnû hraje pro malé i velké diváky nûkolik
sezon. A protoÏe zrovna konãí Zahrada divÛ, nadûlilo MdB
dûtem k leto‰ním VánocÛm Snûhurku a sedm trpaslíkÛ.
Slovák je uãedníkem zdatn˘m. Po ponûkud zbyteãnû bro-
adwayském Na skle malovaném o Jáno‰íkovi jeho nová
práce mífií k úsmûvné dokonalosti.
Královna má chlupy

Cón se nebojí citovat hudbu z filmové pfiedlohy Walta
Disneye z roku 1937, tedy z ãasÛ, kdy v jeho studiu vzni-
kaly je‰tû skuteãné pohádky. KdyÏ tfieba zazní nenahradi-
teln˘ pochod trpaslíkÛ Haj hou, haj hou, okfiikne zpûváky
hned jeden z nich: Netahej mi sem ty star˘ fláky!

O ãem je Snûhurka, to vysvûtlovat mûl bych asi jenom
nejvût‰ím pitomcÛm, a ti do divadla stejnû nechodí.

Ta brnûnská je kouzelná! Krásná, spanilá, aÏ do vy-
svobození Princem (Robert Jícha nebo Ale‰ Slanina) urãitû
taky poctivá. Podobn˘ch naráÏek objeví dospûláci pro se-
be v inscenaci dost... Nena‰li byste v tuto chvíli na celém
svûtû Snûhurku vûrohodnûj‰í neÏ Radku Coufalovou. No,
moÏná je‰tû tak Svetlanu Slovákovou, ta ale na premiéfie
nehrála. A jenom zrcadlo Macechy, ne kritik, mÛÏe urãit,
kdo je nejkrásnûj‰í.

Mimochodem - Královna-Macecha - to je v˘kon.
Nevím, jak Milan Nûmec, ale Jan Apolenáfi ji hrál naprosto
vûrohodnû. Dlouho jsem povaÏoval Macechu za Ïenskou.

Vedle mne ale sedûly dva lakmusové papírky, dvojãa-
ta-prvÀaãky ·árka a Klárka. Ty ani Apolenáfi nezblbnul.

„Ona má na prsách chlupy,“ neu‰lo jim v dekoltu ru-
d˘ch ‰atÛ ãarodûjnice. Îe by nedejboÏe budoucí kritiãky?!
Dvojãata vydrÏela

Chvála samostatná: Trpaslíci! Pravda, trochu pfierost-
lí. Královnina kletba Ïití v na‰em ekosystému, praví se
v proudu dialogÛ. Na premiéfie Ondfiíãek, Vitázek,
Jackuliak, Vlãek, Przebinda, Matûj, Blahuta.

Tedy vesmûs chlapské hvûzdy tohoto divadelního
souboru. Humor pohádky je postaven na jejich trdlování,
kutání, na jejich bezelstnosti a dobrotû...

TakÏe se nedivme, Ïe nakonec kletba pomine. To na
rozdíl od nás, ktefií musíme s Macechem Santa Klausem Ïi-
vofiit na jeho modré planetû, i kdyÏ bychom radûji tu starou
dobrou zelenou. Trpaslíci se nakonec krásnû zmen‰í do pÛ-
vodní velikosti. Jak, na to se jdûte kouknout. A s dûtmi.

Lakmusové papírky do desíti vydrÏely, a k tomu i se-
tkání po premiéfie. Odmítaly ‰unku, s˘ry, ‰piãky, zato snûd-
ly v‰echny na koleãka nakrájené pomeranãe. Usnuly aÏ
v autû. Hned u LuÏánek.

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 12. prosince 2008

JAK TO BYLO SE SNùHURKOU
Na klasiku tro‰ku jinak, bratry Grimmovy a osobit˘ hu-

mor vsadili mladí herci v Mûstském divadle Brno a vznikla
pÛvabná Snûhurka s pfierostl˘mi trpaslíky a spoustou chyt-
lav˘ch melodií, vãetnû vdûãného kankánu. ReÏisér Stano
Slovák i jeho kolegové Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán, ktefií
se podíleli na libretu a textech písní, dobfie pochopili, Ïe to
nejlep‰í uÏ bylo napsáno i sloÏeno, a tak netfieba vym˘‰let
zázraky a neomraãovat vzne‰en˘mi my‰lenkami. Zkrátka
se chopili osvûdãeného originálu, pfiimísili kapku jemné iro-
nie a nadsázky, pfiidali sem tam vtípek a publikum pobavili
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MICHAL MATùJ. âlen baletního souboru
Mûstského divadla Brno. Spí‰ neÏ do role ta-
neãníka se poslední dobou vÏívá do role zpû-
váka. Povídali jsme si o hudbû, divadle, zvífia-
tech a vûcech mezi nebem a zemí v dopoled-
ních hodinách 25. prosince ve vlaku nûkde
mezi Prostûjovem a Ostravou. 
Co tû teì poslední dobou baví nejvíc?
Nevím, hraní na klavír, zpûv, filosofie hudby.
Hledání systému, proã to tak funguje, protoÏe to
nestojí samo o sobû - ta hudba. Baví mû nacházet
principy, které v hudbû platí, protoÏe fungují v‰ude
ve vesmíru. 
A uÏ jsi pfii‰el na ten princip?
Dá se fiíct, Ïe skoro jo. Bude to princip nûjaké sy-

metrie délkov˘ch vln...v zásadû jde prostû o urãit˘
druh symetrie. Bavili jsme se napfiíklad o sep-
takordech, které jsou ekvivalentní v dal‰í oktávû.
Princip je univerzální v jakékoli stupnici. Ta symet-
rie je to, co ãlovûk ve v˘sledku vnímá jako krásu.
A protoÏe je univerzální, tak uÏ není jen ãistû sub-
jektivní, ale stává se objektivní. CoÏ neznamená,
Ïe nûjaká písniãka se musí líbit v‰em, ale pouze
nûkteré dané tóny tvofií harmonii a to je objektivní
nezávisle na pozorovateli. 
Myslí‰, Ïe by to nûkdo z tvého v˘kladu pocho-
pil?
Jasnû. Samozfiejmû bych to mohl zjednodu‰it
a pouÏít alegorie a snaÏit se najít slova pomocná,
ale nebudou pfiesná. Chápe‰?
No...
Mohl bych napfiíklad fiíkat namísto objektivní  - pro
v‰echny stejné, ale bylo by to nepfiesné. Nebo
místo subjektivní  pouÏít úhel pohledu nebo nûco
podobného, ale je to zbyteãné. V zásadû je potfie-
ba, aby byl ãlovûk pfiístupn˘ tomu dialogu pfiedem.
A co jinak? Co Vánoce? Jak se ti líbily?

Líbily. Na ·tûdr˘ den jsem byl u pfií-
telkynû doma. CoÏ je divné, Ïe se
mû ptá‰, jestli jsem se mûl dobfie.
A tady napi‰, Ïe je vtipné, Ïe se mû
ptá‰ na to o té hudbû, kdyÏ jsme se
o tom s tv˘m tátou - skladatelem
a hudebníkem - bavili zrovna vãera
veãer. A vytáhni si jízdenku, je tady
prÛvodãí.
Je v batohu v mé penûÏence.
...A je‰tû je zajímavé, Ïe ke kaÏdé-
mu tónu se dá pfiifiadit nûjaká cha-
rakteristika. Ale protoÏe kaÏd˘ tón
je urãitá vlna, musí mít dal‰í dûlitel-
né spektrum. A naopak. CoÏ zna-
mená, Ïe vlastnû jedna oktáva má
taky svoji charakteristiku. Dalo by
se fiíct, Ïe ve vy‰‰ím fiádu je ta da-
ná oktáva zase tónem s urãitou
charakteristikou. A to platí v obou
smûrech aÏ do nekoneãna. To je
dobr˘, ne?

No to rozhodnû, ale normální ãlovûk nad tím
takhle neuvaÏuje.
Já pfiece nejsem normální ãlovûk. Ale otázkou zÛ-
stává, jestli by právû nad tím nemûl ãlovûk uvaÏo-
vat. Tím nemyslím tfieba konkrétnû nad hudbou,
ale nad ãímkoli, co ho baví nebo zajímá. A protoÏe
to má asi rád, tak tomu musí rozumût a tímto po-
rozumûním vlastnû vzniká pfiedpoklad pro to, nûco
milovat. Ale rozumût nûãemu pro mû neznamená
pouÏívat to, vlastnit, nebo s tím jen manipulovat,
ale chápat podstatu onoho, proã to existuje, jak to
existuje a v jak˘ch souvislostech se v‰ím ostatním
to existuje. PouÏívat pfiímku neznamená vûdût, co
pfiímka je. A tak stejnû pouÏívat hudbu nezname-
ná vûdût, co je hudba.
TakÏe hudba je matematika.
Ve své podstatû ano, ale nedá se to bagatelizovat,
jako v chápání. Takhle to zní pejorativnû vzhledem
k tomu, jak lidé chápou matematiku. Ale pokud si
ãlovûk uvûdomí, Ïe matematika je nauka o struk-
turách a v‰echno ve vesmíru má strukturu, vychá-
zí najevo, Ïe skrze matematiku se dá v‰emu poro-
zumût a tedy se dá najít pfiedpoklad pro to, v‰ech-
no milovat.
Ale nezdá se ti, Ïe spousta hudebníkÛ mate-
matiku neovládá?
To nevím, ale tfieba to tak je. KaÏdopádnû jsem za-
slechl, Ïe spousta matematikÛ rozumí hudbû
a tvofií ji. Proã to tak asi je? Matematikové jsou od-
maliãka vedeni k tomu, aby pochopili urãitou uni-
verzalitu nebo princip, kter˘ je poplatn˘ rÛzn˘m
strukturám. KdeÏto hudebník pouÏívá dané struk-
tury v hudebním oboru, do urãité míry jim rozumí,
ale uniká mu, Ïe dan˘ princip, kter˘ tyto dané
struktury fiídí, fiídí i jiné struktury. Dalo by se fiíct, Ïe
rozumí kráse hudby potud, pokud to potfiebuje, ale
nerozumí kráse ostatních vûcí, protoÏe neví, jak
jim porozumût.  
T̆  jo...Nechce‰ se bavit o nûãem jiném?
Klidnû...ty mi dává‰ otázky.
Dávám, ale vÏdycky zaãne‰ aplikovat. 
To není pravda, respektive je, ale nemÛÏu za to, Ïe
se dá aplikovat na v‰echno.
OK. Tû‰í‰ se domÛ?
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V trpasliãí rodinû, druh˘ zleva,
v bláznivé hudební komedii
Snûhurka a 7 trpaslíkÛ,
reÏie: Stano Slovák



DomÛ do Brna, nebo domÛ do
Ostravy?
DomÛ do Ostravy.
Tû‰ím. Ale netû‰ím se na zbyteãn˘
stres, kter˘ bude nutn˘, vzhledem
k tomu, Ïe budeme muset nav‰tívit 4
domácnosti bûhem cca 10 hodin. A já
mám rád, kdyÏ vûci probíhají v klidu.
...A je‰tû s potkanem a koãkou.
Mimochodem, kdyby sis mûl vybrat
mezi tím mít zvífie a nemít zvífie, há-
dám, Ïe bys vybral to mít zvífie.
To není otázka. To zní, jako Ïe uÏ to
ví‰. CoÏ je ostatnû pravda.
No otázka....Vím to, je to pravda, ale
jen chci vûdût, co pro tebe zvífie
v domácnosti znamená?
To je prostû taková malá radost. A ta-
ky se tím postupnû uãím zodpovûd-
nosti a tím se tro‰ku pfiipravuju na to,
Ïe aÏ pfiijde dítû, Ïe se budu muset
chovat zodpovûdnû.
Dítû?
Neboj, mluvím teì globálnû. S ohle-
dem na to je zajímavé, Ïe tam musí
fungovat nûjaká podobnost vztahu
ãlovûka ke zvífieti, stejnû jako k dítûti.
Proã to tak mÛÏe b˘t?
Co?
Podstatné je to, Ïe stejnû jako dítû, ani
to zvífie se nerozhoduje se mnou Ïít,
ale já ho k tomu v jistém smyslu donu-
tím tím, Ïe si ho pofiídím. Proto je má
zodpovûdnost plná. Kdyby se k tomu
dítû nebo zvífie rozhodlo samo, nebylo
by na mnû závislé a to by onu zodpo-
vûdnost sniÏovalo. DÛleÏité je, Ïe ani
jeden z tûchto tvorÛ nevstupuje do
vztahu se mnou z vlastní vÛle.
A teì z úplnû jiného soudku. Jak jsi
spokojen se svou rolí v Bídnících?
Velmi. Do tohoto divadla jsem pfii‰el jako taneãník
a ti, co sedûli na konkurzu v komisi, dobfie ví, Ïe
jsem pfii‰el pouze jako taneãník. Nedokázal jsem
ani chytit tón u klavíru. Teì chodím k paní Horké
na zpûv ani ne rok a uÏ se nikdo nebojí mi dát port.
A dokonce to vypadá, Ïe budu mít nûjaká sóla.
CoÏ je pro nûkoho jako já, kdo nemá ‰kolu, velmi
dÛleÏité, protoÏe jsem nemûl prostor se otrkat. Na
divadle je hroznû dÛleÏité získat urãit˘ druh suve-
renity. A je velmi tûÏké jej získat za bûhu. Je to ta-
kov˘ paradox. Nûco neumíte, proto se bojíte, Ïe to
zkazíte a v‰ichni okolo se taky bojí, protoÏe vûdí,
Ïe to neumíte, a tak nedostanete ‰anci se projevit.
A na druhou stranu nedostanete tu ‰anci, protoÏe
se bojíte. MÛÏete se pfiestat bát jen kdyÏ dostane-
te ‰anci, abyste ukázali, Ïe se nebojíte a Ïe nûco
umíte. Je to zamotané, ale funguje to tak. Je to
kruh, kter˘ není lehké prolomit bez urãitého du-
‰evního zázemí. V mém pfiípadû bez my‰lenky,
která vychází z mé filosofie. A to my‰lenky, Ïe nic
není nemoÏné. 
To je pravda. A spousta lidí za svÛj strach
schovává jen lenost.
Já si nemyslím, Ïe mÛÏe‰ fiíct tak snadno, Ïe je to
pravda. MÛÏe‰ jen fiíct tak snadno, Ïe s tím sou-

hlasí‰. Tím bych chtûl upozornit na velmi nebez-
peãnou vûc, které jsem si v‰iml. Lidé ãasto pova-
Ïují za pravdu to, s ãím souhlasí a za spravedlnost
to, co se jim hodí.
A co pfiedsevzetí?
(Smích)...NaráÏí‰ na to, Ïe bych mûl cviãit?
No...Ne tak docela.
Ne, já nemám pfiedsevzetí. Buì nûco chci a do-
sáhnu toho, anebo nechci a pak toho nedosáhnu.
To je jednoduch˘. Ale je dÛleÏité chápat sám sebe
a vûdût, co ãlovûk doopravdy chce. A za jakou ce-
nu.
Ty ví‰, co chce‰?
Ano. Mám ti to fiíct?
Jak chce‰.
Nechci, protoÏe je to jako kouzlo. Je dÛleÏité, aby
zámûr nebyl odhalen, dokud nebyl splnûn. Pozdûji
se v‰ichni dozví, co jsem chtûl z toho, co jsem vy-
konal, nebo nevykonal. KdyÏ to prozradím, tak se
vystavuju riziku, Ïe nûkdo, komu se mÛj zámûr ne-
hodí, ho mÛÏe ovlivnit, byÈ tfieba nevûdomky. A ne-
myslím tebe, ale kohokoli z na‰ich ãtenáfiÛ. Je to
trochu magické, ale je to jednoduché. 

Marta Prokopová,
foto: jef Kratochvil a Tino Kratochvil
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S Martou Prokopovou
v kost˘mu z operety
Mam’zelle Nitouche,
reÏie: Gustav Skála

S Radkou Coufalovou
v inscenaci  Peklo,
reÏie: Stanislav Mo‰a



na v˘bornou. Zámûr jim vy‰el naprosto skvûle. Zlá králov-
na macecha je díky ‰Èastnû zvolenému muÏskému obsaze-
ní (o part se dûlí Jan Apolenáfi s Milanem Nûmcem) démo-
nická i komická zároveÀ, Snûhurka (Radka Coufalová) zÛ-
stává roztomile naivní a trpaslíkÛm to skvûle ladí, i kdyÏ
mají o víc neÏ pár ãísel nad prÛmûr. Jejich vzrÛst má v pfied-
stavení svou pointu, melodie Karla Cóna se dobfie pamatu-
jí a texty hezky r˘mují, coÏ dûtskému divákovi maximálnû
vyhovuje a dospûlého neurazí. Dal‰í devizou muzikálové
Snûhurky je pak ãirá a oãividná radost, s níÏ se soubor do
pohádky pustil.

Simona Polcarová, 
Brnûnsk˘ t˘deník, 11. - 17. 12. 2008

KdyÏ dramaturgie Mûstského divadla v Brnû hledala
titul, na nûmÏ by postavila svÛj tradiãní vánoãní a silvest-
rovsk˘ program, nemohla Shakespearovu komedii Veãer
tfiíkrálov˘ pominout. Hra nabízí sérii humorn˘ch situací, ko-
mick˘ch pfievlekÛ a ‰Èavnat˘ch dialogÛ typick˘ch pro starou
dobrou alÏbûtinskou komedii. Je dobfie, Ïe se pro ni nako-
nec divadlo rozhodlo, neboÈ hostující slovensk˘ reÏisér
Roman Polák dokázal ze známé pfiedlohy vytvofiit dílo s nû-
kolika v˘znamov˘mi rovinami.

¤ada rozmanit˘ch blázniv˘ch situací vyrÛstá jednak
z romantického pfiíbûhu o dívce Viole, která v pfievleku za slu-
hu proniká k milovanému vévodovi, jednak z druhého dûjo-
vého pásma, v nûmÏ parta rozvern˘ch kumpánÛ kolem opi-
leckého pana Tobiá‰e vytrestá samolibého pokrytce Malvolia.
Obû dûjové linky propojuje postava bohaté hrabûnky Olivie,
která je Tobiá‰ovou netefií i vyvolenou samotného vévody.

Více neÏ tfiíhodinová inscenace Mûstského divadla
v Brnû tûÏí ze souãasného a svûÏího pfiekladu Jifiího Joska,
ale také z mnoha neotfiel˘ch inscenaãních nápadÛ. ReÏisér
Roman Polák vytváfií na jevi‰ti osobitou atmosféru karne-
valového veselí, v nûmÏ je v‰e dovoleno a masky si nasa-
zuje témûfi kaÏd˘. Pfievlek potkal nejen postavu Violy, ale
i figury dvou ‰lechticÛ ve sluÏbách vévody, které ztvárÀují
Lenka Janíková a Veronika Poláãková. Vévoda je tak ob-
klopen pouze Ïenami v muÏsk˘ch rolích, takÏe maskovaná
Viola z této sestavy nijak nevyãnívá. Absurditu pfievlekÛ
pak dotáhl reÏisér tím, Ïe Hanu Holi‰ovou nechal hrát dvoj-
roli Violy i jejího bratra Sebastiana. Pfii závûreãném rozuz-
lení vznikají komické situace uÏ proto, Ïe oba odlouãení
sourozenci se tu mají nakonec ‰Èastnû obejmout. Aãkoliv
z dne‰ního pohledu jde o prvek nevídan˘, reÏisér tak vlast-
nû navázal na dnes jiÏ zapomenutou inscenaãní konvenci,
která u nás fungovala v 19. století.

Dal‰ím pozoruhodn˘m inscenaãním prvkem je provo-
kativní scénografie. Postavy zaãínají hrát v renesanãních
‰atech, jeÏ postupnû nenápadnû vymûÀují za moderní,
ãímÏ kost˘mní v˘tvarnice Karola ·imáková naznaãuje nad-
ãasovost textu. Scéna Pavla Boráka pak dostala podobu
‰ikm˘ch dfievûn˘ch vln, které pfiipomínají dráhu pro skate-
boarding. Dva kluci tu na prknech s koleãky fiádí nejen
o pfiestávce, ale i bûhem pfiedstavení a spoleãnû s davem
karnevalov˘ch masek vytváfiejí cosi jako spolek bláznÛ,
jimÏ je na jevi‰ti v‰e dovoleno.

Pro ostatní aktéry je ov‰em problém pfiijít na jevi‰tû
tak, aby pfiitom nespadli ãi alespoÀ neztratili rovnováhu.
Nejvût‰í herecké bfiemeno nese Hana Holi‰ová ve zmínû-
né dvojroli Violy i Sebastiana. Mimofiádnû talentované he-
reãce se podafiilo vytvofiit plnokrevnou figuru chlapáka i dív-
ky, která pfiedstírá, Ïe je chlapák. V˘kon Viktora Skály v ú-
loze ctiÏádostivého Malvolia graduje ve slavné scénû
s podvrÏen˘m dopisem, po níÏ pfiedstupuje pfied nic netu-
‰ící Olivii Pavly Vitázkové ve Ïlut˘ch punãochách s pfiekfií-
Ïen˘mi podvazky. Melancholické tóny vná‰í do dûje blázen
Feste v umûfieném podání Erika Parduse. Jeho zádumãi-
v˘m písniãkám dodal potfiebnou náladu skladatel David
Rotter také tím, Ïe se v melodiích nechal inspirovat dobo-
v˘mi notov˘mi zápisy.

Hlavním kladem brnûnského Veãera tfiíkrálového je
vytvofiení karnevalové atmosféry, která zfiejmû navazuje na
staré pohanské slavnosti související se zimním slunovra-
tem, ale i na stfiedovûkou tradici svátkÛ bláznÛ. Komedie
zámûn, ‰álení a pfievlekÛ se tak zámûrnû prolíná s reálnou
atmosférou vánoãních svátkÛ a silvestrovského veselí, kte-
rá se kvapem blíÏí. JestliÏe v závûru na scénu pfiicházejí Tfii
králové a spoleãnû s ostatními aktéry zpívají svou píseÀ,
v níÏ vin‰ují ‰tûstí a zdraví, jde nejen o silvestrovskou ta‰-
kafiici, ale také o opodstatnûn˘ návrat ke kofienÛm shakes-
pearovské komedie.

David Kroãa, âesk˘ rozhlas, Vltava

POJë SI Mù, SMRTI, RYCHLE VZÍT, 
UÎ NECHCI MILOVAT
V nevázané masopustní ta‰kafiici a v roli ‰a‰ka zbylo
Pardusovi místo na nostalgické bilancování

Jevi‰tû promûnûné v píseãné duny ilyrského po-
bfieÏí. Pûknû klouzavé, takÏe na tûch ‰ikmách ‰a‰ci i li-
dé urození padají osto‰est. Dokonal˘ milostn˘ trojú-
helník.

V strm˘ch dunách se prohánûjí skejÈáci. Karnevalov˘
rej, masky krále Neplechy i opata Nerozumu Dvanácté no-
ci, kterou potvrzuje finální My tfii králové jdeme k vám...

Je‰tû jste nepoznali Shakespeara? Pokud vás netrkla
Il˘rie, napovím: Orsino miluje Olivii, ta pro zmûnu Valentina
a jinoch, vlastnû pfievleãená Olivie, krasoducha Orsina. No
koneãnû! Veãer tfiíkrálov˘ aneb Cokoli chcete. Komedii nej-
komerãnûj‰í mistra Williama, a proto nejlep‰í, nastudoval
v brnûnském Mûstském divadle Roman Polák.
Nikdy nic není svaté

BrÀáky marno pfiesvûdãovat, Ïe tenhle Polák je kum‰-
t˘fiem nad jiné. Nevidûli totiÏ jeho slovenské majstr‰tyky -
âechovova Ivanova, Tfii sestry, Gorkého Mû‰Èáky,
Ostrovského Les. MoÏná Rostandova Cyrana (v Astorce
a na festivalech se hrál jedenáct let!). IbsenÛv Peer Gynt
a Stoppardova Arkádie v MdB zÛstaly trochu v jejich stínu...

A moc tûÏké bude polemizovat s v‰evûdoucími sha-
kespearology, kter˘m tenhle Polák ze Slovenska sÀal jejich
dramatika ze soklu a místo nudného deklamování blank-
versu (na takového se jeìte podívat do Opavy - Romeo
a Julie) vyãaroval ze Shakespeara Ïivou vodu masopustní
ta‰kafiice, ve které je dovoleno úplnû v‰e. Aj Smrtku vy-
nést. Ne nadarmo Alois Bejblík pfieloÏil Shakespearovu
Twelfth Night or What You Will jako Komedii masopustu.
Gag stíhá gag. Vfiídlo reÏijních nápadÛ a vymy‰leností. Nic
v té bravurní komedii, ve které si kaÏd˘ najde, co chce a co
v komedii hledá, není svaté.

Staãí jen dobfie poslouchat. Shakespeare je ve Veãeru
tfiíkrálovém dokonal˘, protoÏe Polák si vybral pfieklad Jifiího
Joska. Ten umí b˘t pfiesn˘. Ostatnû voní je‰tû novotou. âlo-
vûk neví, co má chválit dfiív, jestli inscenaci nebo kníÏku
s Joskov˘m pfiekladem ãi program se studií Viléma Svátka
Shakespearova Dvanáctá noc.
AÈ jsi Slovák nebo Polák

Nejvíc poklon musí se ale vyseknout hercÛm, ktefií
Polákovo království - na dunách Pavla Boráka padajíce,
v kost˘mech Karoly Cermak-·imákové pajdajíce, v rene-
sanãnû div˘ch rytmech Davida Rottera choreograficky
zvládan˘ch s Ivanou Dukiç - pfienesli na jevi‰tû.

Místa málo. A v˘kony Erika Parduse (·a‰ek Feste),
Ireny Konvalinové (komorná Marie), Jana Mazáka (pan
André), Martina Havelky (pan Tobiá‰), Viktora Skály
(Malvolio), Pavly Vitázkové (Olivie), Hany Kovafiíkové
(Viola), ale i v‰ech ostatních (Gazdík, Junák, Poláãková,
Janíková, Matûjka, Bofieck˘, Isteník, Kropáã) - jedním slo-
vem fantastické.

Se spolkem bláznÛ potuln˘ch (mj. Brie‰Èanská,
JeÏková, Horãicová, Nevûãn˘) i na prknech (Bindr, Rou‰al)
zase inscenace, kterou mÛÏe Brnu závidût zbytek âeska!

Jifií P. KfiíÏ, Právo, 17. prosince 2008
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P¤ÁTELSTVÍ, NEBO OBRAZ?
Poslední fiíjnovou premiérou Mûstského divadla Brno

se stalo uvedení komedie Kum‰t z pera Yasminy Rezy na
âinoherní scénû. Takfika pÛldruhé hodiny trvající „malomet-
ráÏní“ komedii (nûkdy uvádûnou pod titulem Obraz) pro tfii
herce v pfiekladu Michala LázÀovského nastudoval reÏisér
Zdenûk âernín, jenÏ je zároveÀ autorem úpravy.

Inscenace je zasazena do jednoduché nemûnné scé-
ny v˘tvarníka Jaroslava Du‰ka (rovnûÏ autor kost˘mÛ), na
horizontu ohraniãené a urãit˘m zpÛsobem i prosvûtlené
velkou bílou stûnou s posouvajícími se tfiemi sedacími pfied-
mûty uprostfied. Ty jsou vedle obrazu, kter˘ je hlavním ide-
ov˘m i fyzick˘m pfiedmûtem hry, jedin˘mi pohybliv˘mi prv-
ky na jinak prázdném velkém jevi‰ti.

Hlavními a jedin˘mi postavami komedie jsou dlouhole-
tí pfiátelé - muÏi ve vûku ãtyfiiatfiicet, ãtyfiicet a padesát let.
KaÏd˘ z nich je nositelem urãitého spoleãenského, intelek-
tuálního a sociálního postavení, které ovlivÀuje jeho chová-
ní, my‰lení i jednání. O typovém urãení postav vypovídají
mimo jiné i jejich civilní kost˘my. Doprovodnou sloÏkou in-
scenace je funkãní hudba Davida Rottera.

Dûj komedie se toãí kolem pomûrnû finanãnû nároãné
koupû moderního obrazu jedním z pfiátel. A právû obraz je
prÛvodním impulzem k rozjitfiení vzájemn˘ch vztahÛ.
Textovû, respektive obsahovû nijak nároãná komedie a její
nastudování stojí a padají s typy hereck˘ch pfiedstavitelÛ
a jejich v˘kony. âernínova koncepce jim dokonce pone-
chává vlastní kfiestní jména - Erik (Erik Pardus), Viktor
(Viktor Skála) a Luká‰ (Luká‰ Hejlík).

V premiéfie se právû této trojici (Luká‰e alternuje
Patrik Bofieck˘) podafiilo rozpoutat na jevi‰ti takfika „reál-
nou“ debatu nejen o inkriminovaném obraze, ale i o mezi-
lidsk˘ch vztazích, jejich hodnotách, síle a v˘znamu, za coÏ
sklidili potlesk spokojeného publika.

Iveta Macková, Kult.cz, prosinec 2008

HRA O KUM·TE A ZÁÎITKOCH Z NEHO
Hra je napísaná veºmi jednoducho, priamo, bez kudrli-

niek a bez vedºaj‰ích efektov. Ide jednoducho na vec, a ve-
ci aj city presne pomenúva. Je to tak akoby tá autorka bo-
la ukrytá v ateliéri architektúry na bratislavskom
Gottwaldovom námestí a opisovala od nás, kamarátov, kto-
rí dumali a hádali sa, nad abstraktn˘mi plátnami Sa‰u Viku
(biela v bielom).

V októbri 2008 mala premiéru táto hra pod názvom
Kum‰t na âinohernej scéne v Mestskom divadle v Brne.
Mimochodom, názov Kum‰t vypovedá o obsahu hry lep‰ie
a mnohoznaãnej‰ie, ako názov Obraz (názov hry v originá-
li je L’Art). Inscenácia pre troch hercov, celkom komorná,
intímna, by sa viac hodila na javisko oveºa men‰ie, tieÏ in-
tímnej‰ie. Ale reÏisér Zdenûk âernín nejako zaãaroval pri-
estor a relatívne veºké javisko aj hºadisko dostalo neuveri-
teºne komornú atmosféru. UÏ som kedysi napísal, Ïe v âer-
nínov˘ch réÏiách je cítiÈ jeho pôvodné povolanie herca.
Jeho réÏie sú vÏdy herecké. Vychádzajúce z dôvery v her-
ca. Nepotrebuje Ïiadne vedºaj‰ie efekty, expresívne nápa-
dy, aby boli jeho inscenácie zaujímavé. Aby sa divák „zo-
budil“ z letargie. Povedané by sa dalo zhrnúÈ do tézy, Ïe je-
ho réÏie sú minimalistické. âernín necháva postavy rozo-
hrávaÈ príbeh na malom priestore, v jednoduch˘ch kuli-
sách, s rovnak˘m dôrazom na slovo, ako na ticho. (Scéna
prvého kontaktu priateºov s abstraktn˘m plátnom je nád-
herná. Skúmajú ho bezradne a ticho. Ticho a bezradne.)

Aby mala trojica priateºov k sebe e‰te bliÏ‰ie, pôsobi-
la na divákov pohodovo a vierohodne, zamenil reÏisér me-
ná postáv za krstné mená jej protagonistov. A tak je intro-
vertn˘ majiteº obrazu Viktor Skála Viktorom, priateº, ktor˘
nemá pre svojou prostorekosÈou ìaleko ku konfliktom je
Erik (hrá ho Erik Pardus) a najmlad‰í z priateºov, chlapec
tak trochu bez názoru, ktor˘ by najrad‰ej vyhovel kaÏdému
- a to sa nedá, je Luká‰, stvárÀuje ho, samozrejme, Luká‰
Hejlík. (Patrik Bofieck˘, ktor˘ postavu alternuje, hrá na ja-
visku tieÏ postavu s menom Patrik). Tento osobn˘ prístup

asi tieÏ pomohol hercom vÏiÈ sa do úloh troch priateºov,
hraÈ akoby sam˘ch seba. PretoÏe dialógy aj mlãanie
Yasminy Rezy sú presné, opísané zo Ïivota. (Îe by aj z ka-
tedry architektúry z Bratislavy?) Naozaj, kdekto z muÏov sa
v tej trojici nájde. Kdekto si povie: To je teda fór, také ãosi
som preÏil, preÏívam.

O hereckom talente Erika Pardusa a Viktora Skálu sa
rozpisovaÈ netreba. Oni nikdy neprekvapia zl˘m v˘konom,
pretoÏe sú vÏdy v˘borní. To je skutoãne tá nejÈaÏ‰ia pozí-
cia. A mlad˘ v trojici, Luká‰ Hejlík príjemne prekvapil, lebo
jeho rola je najmenej vyhranená, najÈaÏ‰ie uchopitelná.
A predsa bol t˘m dvom divadeln˘m bardom dôstojn˘m spo-
luhráãom.

Hra Kum‰t je príjemn˘m divadlom. trochu humorn˘m,
trochu smutn˘m, nakoniec optimistick˘m, veì víÈazí priateº-
stvo. A divák, odchádzal spokojn˘, aj preto, Ïe si z pred-
stavenia odná‰a, uÏ tradiãne, viac ako dvestostranovú
kniÏku, ktorá obsahuje okrem textu hry mnoÏstvo ìal‰ieho
materiálu. Od pohºadu na dejiny abstraktného umenia, aÏ
po psychologickú sondu do priateºstva Ïien a priateºstva
muÏov. Okrem toho zopár reprodukcií v˘tvarn˘ch diel, zo-
pár vhodne volen˘ch ver‰ov a úplné údaje o inscenácii. Îi-
adne divadlo v âechách nemá tak perfektne pripravené
bulletiny. Aj to ãosi prezrádza o profesionalite umelcov
v Mestskom divadle v Brne.

Peter Stoliãn˘, www.divadlo.sk, 13. 11. 2008

KUM·T: 
P¤ÍJEMNÉ OÎIVENÍ V MùSTSKÉM DIVADLE

Talent Rezové pro zachycení mezilidsk˘ch vztahÛ
a komunikace jiÏ mûli moÏnost BrÀané poznat v inscenaci
Tfii verze Ïivota v Mahenovû divadle. Kum‰t ale v âesku
dosud vidûli pouze praÏ‰tí diváci Divadla na Jezerce,
v hlavních rolích s hvûzdnou trojicí JanÛ - Kaãera,
Hru‰ínského a Tfiísky.

V Brnû se v hlavní roli komorní hry pfiedstavili Viktor
Skála, Erik Pardus a Luká‰ Hejlík. Základní zcizovací prvek
reÏiséra ZdeÀka âernína je zjevn˘ hned v poãátcích - pÛ-
vodní jména postav Mark, Boris a Ivan nahradil kfiestními
jmény hlavních protagonistÛ Viktor, Erik a Luká‰, v pfiípadû
alternace Patrikem Bofieck˘m Patrik.

Zápletka je jednoduchá. Tfii mnohaleté pfiátele stfiední-
ho vûku rozdûlí názor na koupi jednoho z nich. ten si totiÏ
za nemalé peníze pofiídí obraz. A to ponûkud kontroverzní.
Od uznávaného souãasného malífie bíl˘ obraz s bíl˘mi
prouÏky. Tedy obdélník bílého plátna jen s autorsk˘m pod-
pisem vpravo dole. Z prvních diskuzí, zda byla koupû v˘ra-
zem vytfiíbeného vkusu nebo spí‰ jen snobsk˘m pozér-
stvím, vyplynou podstatnûj‰í otázky. Vãetnû co vÛbec mno-
haleté pevné kamarádství drÏí pohromadû.

Scénograf a autor kost˘mÛ Jan Du‰ek zvolil velmi
strohou a jednoduchou v˘pravu, která umoÏÀuje vyznít he-
reck˘m v˘konÛm, v ãele se stfiízlivû ironick˘m a lidsky pfies-
n˘m stoikem Erikem Pardusem. Viktor Skála zase v˘bornû
ztvárÀuje nad‰ence, kter˘ svÛj iracionální krok ve snaze „u-
mût Ïít“ nedokáÏe nijak obhájit, ale krásnû si s typicky muÏ-
skou je‰itností za ním stojí. Hejlík pak typickou postavu
z kaÏdého pfiátelství tfií lidí - urovnávaãe, stmelující prvek,
leckdy tmelící i za cenu pfietvafiování a podkufiování obûma
ze znesváfien˘ch stran. Typicky kvalitnû nepodbízivá je
i hudba Davida Rottera.

Pavel Gejdo‰, âeské noviny, 28. 10. 2008

OPERETA NEZANIKLA
- MUZIKÁL JI NA·TùSTÍ NEZLIKVIDOVAL
K novému brnûnskému nastudování Hervého operety
Mam’zelle Nitouche
Sleãna Svatou‰ek stále oslavuje

Nynûj‰í nová inscenace proslulé operety Mam’zelle
Nitouche - v ãeském pfiekladu Sleãna Svatou‰ek ãi také
Sleãna Net˘kavka - je pfiíkladem ojedinûl˘ch realizaãních
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S Igorem Ondfiíãkem v muzikálu 
Kdyby tisíc klarinetÛ, reÏie: Jana Kali‰ová

S Jitkou âvanãarovou 
v muzikálu Nana, 
reÏie: Petr Kracik

V operetû 
Mam’zelle Nitouche, 
reÏie: Gustav Skála

S Jakubem Uliãníkem 
v inscenaci NovomanÏelské apartmá, 

reÏie: Stanislav Mo‰a

S Petrem Gazdíkem 
Magical Broadway
(Kráska a zvífie), 
reÏie: 
Stanislav Mo‰a

S Petrem Brychtou, 
Igorem Ondfiíãkem, 
Andreou Kuãerovou, 
Daliborem âernákem 
a Stanislavem Mo‰ou 
ve ·panûlsku

S Jakubem Uliãníkem 
v inscenaci 
NovomanÏelké apartmá, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

S Karlem ·karkou 
v muzikálu 
Magical Broadway
(Mary Popins), 
reÏie: Stanislav Mo‰a



SALON MdB JOHANA GAZDÍKOVÁ
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S Petrem Gazdíkem 
v muzikálu Odysseia, 
reÏie: Zbynûk Srba

S Robertem, Jíchou 
v muzikálu Odysseia, 

reÏie: Zbynûk Srba



snah brnûnského Mûstského divadla. Celoveãerní dílo, jeÏ
na libreto Alberta Millauda a Henri Meilhaca zkomponoval
skladatel Hervé - vlastním jménem Florimond Ronger - pat-
fií k tomu nejlep‰ímu, co svûtov˘ operetní repertoár nabízí.
A je divácky pfiitaÏliv˘ nejen pro brnûnské publikum.
Opereta svou obsahovou mnohoznaãností a leckdy moÏná
i trochu jinotajnou dvojpólností (ostatnû: kter˘ titul není
v politick˘ch soufiadnicích aspoÀ latentnû dvojsmysln˘?)
nápaditû poukazuje na neduhy své doby, jeÏ jsou v‰ak ak-
tuální i v souãasné dobû. Chameleonská morálka ústfiední
postavy, tedy Célestina - Floridora v podobû operetní, je to-
tiÏ stejnû „podivná jako chování dokonce i mnoh˘ch sou-
ãasn˘ch politikÛ.

Nynûj‰í brnûnská inscenace sice vychází z tradiãních
principÛ operetního zpodobení partitury, ale nevnímá uve-
dení operety jen jako souhrn archetypálních znakÛ.
Operetní kli‰é, jeÏ i tento titul nezfiídka provází nejen na na-
‰ich jevi‰tích, se tu mûní v úsmûvnû rozehranou partii, jeÏ
sice respektuje kánony operetních man˘rismÛ, ale nevleãe
je bezmy‰lenkovitû dál. Zku‰en˘ reÏisér Gustav Skála v ny-
nûj‰í jevi‰tní úpravû, kterou uskuteãnil ve spolupráci
s Ondfiejem ·rámkem, se dokáÏe pfiiblíÏit mentalitû ná-
v‰tûvníka 21. století, aniÏ by tím cokoliv ubral operetnímu
stylu, jak uÏ to právû pfied sedmdesáti roky uãinil nezapo-
menuteln˘ komik (a stejnû nápadit˘ reÏisér, divadelní prin-
cipál atd.) Oldfiich Nov˘, z jehoÏ tehdej‰í úpravy nynûj‰í br-
nûnská verze ãerpá. Ano, byl to Nov˘, kdysi také pfiedsta-
vitel nejprve poruãíka Champlatreuxe a posléze slavné
dvojrole ústfiední Célestin - Floridor, kdo v roce podepsání
potupné Mnichovské smlouvy (1938) Hervého vaudeville
politicky zmodernizoval - jako by tím pfiedjímal dlouhá léta,
kdy právû dvojtváfinost sehrávala zejména v na‰em terito-
riu roli velmi dÛleÏitou a souãasnû velmi nebezpeãnou.
V jeho jiÏ osvûdãeném pfiekladu a úpravû i tato nová in-
scenace získala spontánní pfiíznivou reakci publika.

„Inscenace Mam’zelle Nitouche v Mûstském divadle je
pojímána ve dvojím  znamení - inovace a návratÛ,“ uvádí
dramaturg Mûstského divadla Brno Jan ·otkovsk˘.
„Inovace spoãívá zejména v lokalizaci dûje, kter˘ se reÏisér
Gustav Skála rozhodl posunout do Francie padesát˘ch let
a nahradit armádu ãetnictvem, evidentnû ovlivnûn vizuální
stránkou slavn˘ch francouzsk˘ch „ãetnick˘ch komedií“
s Louisem de Funes.“

Do svého t˘mu reÏisér Gustav Skála (kter˘ je také
choreografem inscenace) vyzval dirigenta Jifiího Petrdlíka,
jenÏ si uÏ opakovanû získal povûst poctivého kum‰t˘fie,
scénografkou je tu Eva Brodská, vnímající dílo  s lehkou
nadsázkou a bez  tradiãních operetních oficialit vãetnû o-
nûch typick˘ch tûÏk˘ch okenních závûsÛ atd. Inscenaci to
prospívá! V témÏe duchu novou verzi vnímá kost˘mní v˘-
tvarník Roman ·olc, kter˘ moÏná leckdy pfietváfií pfiesnost
dobového kli‰é ve prospûch vizuální atraktivnosti, nikoliv
v‰ak absurdní modernizace nebo divácké operetní nevkus-
nosti. Oba tím celkovému vyznûní dodávají patfiiãn˘  ‰vih,
v celistvém vnímání i dokonal˘ tah.

Nynûj‰ím pfiedstavitelem dvojrole Célestin - Floridor je
nûkdej‰í pfiedstavitel poruãíka de Champlatreux Igor
Ondfiíãek, s nímÏ alternuje Milan Nûmec; jde o zku‰ené  he-
recké osobnosti, jimÏ  role skuteãnû „padla“ velmi dokona-
le. Kromû tohoto skvûlého interpretaãního tandemu ve stû-
Ïejní pozici této inscenace známého spektáklu diváci mo-
hou ocenit  jako Denisu de Flavigny pohybovû i herecky
stále více zfietelnû se prosazující a svéráznû vÛãi svûfiené-
mu úkolu citlivou Radku Coufalovou (v alternaci s Johanou
Gazdíkovou). DokáÏe pohybovû vybudit i nejniternûj‰í nu-
ance od vláãnû citlivé elegance aÏ k v˘bojnû jiskfiící, ov‰em
vÏdy noblesnû sr‰ivé roviny vitálního rozkryvu náladové po-
lohy její role s dokonal˘m pochopením  operetního stylu
v patrné odlehãenosti, ale pfiesahující dokonce místy  aÏ
k opernímu Ïánru (zejména komickému) i muzikálové e-
nergiãnosti. Jako Fernand de Champlatreux se stfiídají Jifií

Mach, Ale‰ Slanina ãi Jifií Zmidloch, v roli subrety Coriny
mohou náv‰tûvníci vnímat vskutku adekvátní v˘kony Jany
Musilové nebo Pavly Vitázkové, coby Matka pfiedstavená
se stfiídají Eva Gorãicová a Irena Konvalinová, jimÏ pfiede-
psaná postava  sice nabízí velk˘ rozbûh k sugestivnûj‰ímu
hereckému rozvoji, ale i tento hereck˘ element spoluvytvá-
fií celkovou atmosféru  v dobfie vnímané rovinû. V˘raznûj‰í
místo zaujímá major de Chateau-Gibuse, jemuÏ Zdenûk
Junák (alternuje Jan Apolenáfi) neponechává nevyuÏit˘
prostor. Ani Loriot, jehoÏ si „rozebrali“ Petr Brychta a
Robert Jícha, nepÛsobí strnule, coÏ platí i o dal‰ích pfied-
stavitelích.

Celkovû jde o pfiedstavení  Ïivé, dynamicky vypointo-
vané, hodnotovû  dobfie zvládnuté a kompaktní, takÏe o po-
tlesky na otevfiené  scénû není nouze. Inu, Hervého dílo je
nejen reprezentativní klasika, ale oslovuje svou jinotajností
i dne‰ního diváka...

Tomá‰ Hejzlar, Haló noviny, 13. 12. 2008

„THE STARS OF MUSICAL“ 
- NOV¯ KONCERT MùSTSKÉHO DIVADLA BRNO  
URâEN¯  PRO EVROPSKÁ TURNÉ 
SE P¤EDSTAVIL DOMA

Je jiÏ pomûrnû známou vûcí, Ïe Mûstské divadlo Brno
se se sv˘m souborem neprezentuje jen ve svém mûstû, ale
ãas od ãasu na zájezdech  po celé âeské republice a vel-
mi ãasto také v zahraniãí. Vrcholem tohoto hostování b˘vá
letní turné ve ·panûlsku, kde  se prezentuje vût‰inou kon-
certním kost˘movan˘m provedením slavn˘ch muzikálov˘ch
melodií. Dfiíve tuto roli plnilo pásmo „Golden Broadway
(Muzikály z Broadwaye)“, letos se pfiedstavili s programem
nov˘m, s názvem „The Stars Of Musical“ v reÏii Petra
Gazdíka a choreografiemi Hany Kratochvilové a Pavly
Macháãkové. 9. listopadu se poprvé pfiedvedl na domácím
jevi‰ti obecenstvem doslova nabité Hudební scény. A jde
o skuteãnû lahodnû namíchan˘ koktejl.

V prvních  minutách jsme zabrousili do pestrobarevné
muzikálové klasiky, pfiiãemÏ hlavní pozornost byla zamûfie-
na na kultovní díla autorské dvojice Kander - Ebb „Chicago“
a „Cabaret“. Do‰lo ale napfiíklad i na „Sweet Charity“, ãi ne-
smírnû populární filmov˘ „jukebox musical“ „Moulin Rouge“,
i pár ménû  znám˘ch, ale stejnû poutav˘ch skladeb.
V‰echny skladby byly prezentovány v anglickém originále.

Rozhodnû musíme upozornit na dvû ãísla, která se tro-
chu li‰ila od tradiãního pojetí a stala se tím  velmi v˘razná.
„El Tango de Roxanne“ z jiÏ v˘‰e uvedeného „Moulin
Rouge“ snad nikdy nepfiestane fascinovat tím, Ïe ve verzi
urãené tomuto snímku nemusí mít nikdo potfiebu hledat
skvostn˘ originál od legendárních The Police, je naprosto
svébytná a Ïije si sv˘m vlastním Ïivotem, coÏ se potvrdilo
i v rámci této show, kdyÏ Du‰an Vitázek nasadil pro nûj na-
prosto netypick˘ „chraplák“, Petr Gazdík se se sv˘m ro-
mantick˘m vy‰‰ím barytonem rozhodnû nenechal zahan-
bit, do toho se pfiidal vá‰niv˘ tanec a vznikla tak dal‰í inter-
pretace hodná pozornosti.

Kultovní píseÀ „Cabaret“ ve skvûlém  podání  Marty
Prokopové byla sice scénicky i v˘razovû naprosto minima-
listická, ale alespoÀ tak v˘bornû vyznûl tragick˘ podtón té-
to písnû, coÏ se nestává tak ãasto.

Ale i v dal‰ích osvûdãen˘ch hitech pod skvûl˘m vede-
ním dirigenta Martina Procházky si mohl kaÏd˘ najít i po
mnoha pfiedchozích posle‰ích a díky osobním interpretaã-
ním  vkladÛm v‰ech interpretÛ bez v˘jimky nûco nového.

Druh˘ díl programu tvofií zkrácená verze legendární
rockové opery Andrewa Lloyda Webbera a Tima Rice
„Jesus Christ Superstar“. Ménû oficiálním tónem by se da-
lo fiíci, Ïe jde pfiímo o její „best of“. Koncepce této ãásti je ví-
ceménû pfievzatá z brnûnské plnohodnotné koncertní ver-
ze tohoto díla, která mûla svou premiéru v rámci leto‰ního
roãníku festivalu „Dokofián pro hudební divadlo 2008“, její
reÏie se ujal také Petr Gazdík a velkou inspirací mu byla ji-
ná scénicko-koncertní adaptace dirigenta Caspara
Richtera  ve Vídni. Zatímco v plné  délce mÛÏe tato verze
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spí‰e neÏ koncertní provedení pfiipomínat sice moderní, ale
pfiesto novou klasickou divadelní inscenaci, doplnûnou
o velk˘ Ïiv˘ orchestr, ve „Stars of Musical“ má tato ãást
s v˘bûrem nejvût‰ích hitÛ své opodstatnûní, spád, je ne-
smírnû zábavná a navíc je pfiedvedena jiÏ zaveden˘m he-
reck˘m t˘mem brnûnského nastudování (dokonce se dvû-
ma pfiedstavitelkami Máfií Magdaleny). A pokud si nûkdo
klade otázku, proã celou polovinu veãera tvofií v˘taÏky
z pfiedstavení, na které  si mÛÏe do Brna kaÏd˘ ãas od ãa-
su  zajet, navíc v angliãtinû, odpovûì je nasnadû. Díky „The
Stars Of Musical“ máme pfiíleÏitost zjistit, jak se MdB pre-
zentuje v zahraniãí a tam si samozfiejmû na „na‰eho“
„Jesuse“, jen tak zajet nemohou, pokud nepoãítáme odbor-
níky nebo nad‰ence, cestující po svûtû za hudebním  diva-
dlem kfiíÏem kráÏem a tûch zase tolik není.

Divák nebyl pfii sledování odkázán jen na svou znalost
angliãtiny, nad jevi‰tûm bylo pfiítomno i titulkovací zafiízení
s ãesk˘m pfiekladem  písní. BohuÏel na nûj z mnoha úhlÛ
nebylo moc dobfie vidût, ale u podobn˘ch projektÛ jde sku-
teãnû jen o doplÀkovou záleÏitost.

Na závûr se rozeznûla u nás mnohem ménû známá
Lloyd Webberova optimistická anglicko-‰panûlská skladba
„Amigos Para Siempre“, která potvrdila pohodov˘ prÛbûh
veãera, kter˘ ubûhl  tak rychle, Ïe divák ani nechce vûfiit a-
vizované stopáÏi sta minut.

Pokud tedy chcete zaÏít pfiíjemn˘, nenároãn˘ veãer,
pofiádnû si zatleskat a uÏít (pfiípadnû potichu zazpívat) si
oblíbené muzikálové ‰lágry, lze vám náv‰tûvu  tohoto kon-
certu, pokud se na programu MdB je‰tû objeví, vfiele dopo-
ruãit.

Ondfiej Doubrava, 21. 11. 2008

DIVÁCI MùSTSKÉHO DIVADLA 
ROZDÁVALI POPULÁRNÍ K¤ÍDLA

Radka Coufalová se stala nejpopulárnûj‰í hereãkou
Mûstského divadla Brno (MdB) v sezonû 2007/2008. V tra-
diãní anketû Kfiídla dostala od divákÛ nejvíce hlasÛ, zvítûzi-
la podruhé za sebou. Z muÏsk˘ch hercÛ se nejvíce líbil Igor
Ondfiíãek. Nejatraktivnûj‰ím pfiedstavením byla komedie
Brandona Thomase Charleyova teta.

Nominovány byly téÏ hereãky Jana Musilová a Pavla
Vitázková a herci Erik Pardus a Petr ·tûpán. Z inscenací to
byly choreografie k muzikálu Fame (Igor Barberiç) a v˘bûr
hudby k inscenaci Deník krále (Zdenek Plach˘).

Nejv˘znamnûj‰ím poãinem je v˘prava Evy Brodské
k inscenaci Charleyova teta. Cenou kolegia divadelního ãa-
sopisu Dokofián byl poctûn dirigent Igor Vavrda, Cenu o-
sobnosti roku pfievzal generální fieditel spoleãnosti Teplárny
Brno Alexej Nováãek, Cenu bezpeãného zázemí získala
pokladní Ludmila Bezrouková. Úterní veãer Kfiídla sepsali
Stano Slovák, Jan ·otkovsk˘ a Petr ·tûpán, první jmeno-
van˘ také reÏíroval.

(tr), Právo, 19. 12. 2008

BRNùN·TÍ TRIUMFOVALI V RUMUNSKU
Muzikálová produkce Mûstského divadla Brno je

uÏ fiadu let známa také po celé západní Evropû. Poprvé
v historii dostal nyní tento brnûnsk˘ soubor pfiíleÏitost
pfiedstavit v mezinárodní konkurenci rovnûÏ svou pro-
dukci operetní. Stalo se tak na mezinárodním hudebnû
divadelním festivalu v Rumunsku.

Bukure‰Èské Národní divadlo Iona Daciana  hostilo
tento t˘den pod patronací rumunského ministerstva kultury
divadelní soubory a filharmonie z Brazílie, Itálie, Japonska,
Maìarska, Nûmecka, Rakouska, Ruska, Slovenska,
Srbska, ·v˘carska a Ukrajiny. âeskou republiku
v Bukure‰ti v nedûli reprezentovalo Mûstské divadlo Brno
se svou verzí hudební revue Orfeus v podsvûtí od
Jacquese Offenbacha v reÏii Gustava Skály, Inscenace
svou revuálnû cítûnou odlehãeností osciluje mezi tradiãnû
pojíman˘m operetním stylem a modernûji pojíman˘m vní-
máním s realizaãními principy blízk˘mi spí‰e oblasti muzi-
kálové.

Tato zajímavû koncipovaná verze, jeÏ vychází z tra-
diãní operetní  hravosti a tento rámec aktuálnû pfiesahuje
modernûji  pojat˘mi realizaãními prostfiedky, se také u ru-
munského publika setkala s pfiízniv˘m pozitivním  ohlasem.
Po skonãení pfiedstavení odmûnili diváci v˘kony hercÛ
dlouhotrvajícím potleskem vstoje. Podle sdûlení manaÏerky
zájezdu Zdeny Nykod˘mové si náv‰tûvníci pfiedstavení ne-
mohli vynachválit obzvlá‰È strhující v˘kony pfiedev‰ím
Richarda Samka (Orfeus), Olgy Bezaãinské (Eurydika)
a Igora  Ondfiíãka v roli Jupitera. Mimofiádnû velk˘ch ovací
se dostalo také tfiiaãtyfiicetiãlennému brnûnskému orchest-
ru pod vedením dirigenta Dana Kalouska.

(the), Haló noviny, 27. 11. 2008

OVACE  PRO SUGAR V LUBLANI
ReÏisér Stanislav Mo‰a spoleãnû  se sv˘mi brnûnsk˘-

mi v˘tvarníky, scénografem Jaroslavem Milfajtem, autorem
scénick˘ch kreseb Petrem Hlou‰kem, návrháfikou kost˘mÛ
Andreou Kuãerovou a choreografem Vladimírem Kloubkem
odvedli ve spolupráci se slovinsk˘mi kolegy skvûlou práci.
Premiéru (4. 12. 2008) muzikálové komedie SUGAR na
prknech Mûstského divadla v Lublani - Nekateri so za vro-
ãe, pfieklad Alja Predan a Milan Dekleva, dirigent Îarko
Prinãiã, dramaturgie Petra Pogorevc ad. odmûnili Slovinci
salvami smíchu  bûhem celého  pfiedstavení a v závûru o-
vacemi, po právu patfiícími v‰em hercÛm lublaÀského sou-
boru  i celému tvÛrãímu t˘mu.

SUGAR je tfietí muzikálovou inscenací Stanislava
Mo‰i pro Mûstské divadlo v Lublani: v roce 2006 to byl
Kabaret, vloni ·umafi na stfie‰e. Obû inscenace se pfied-
stavily ãeskému  publiku na mezinárodním festivalu hudeb-
ního divadla Dokofián pro MdB v uplynul˘ch dvou sezo-
nách. Inscenace Kabaretu se ve Slovinsku dokonce stala
prestiÏní, neboÈ získala ocenûní Nejlep‰í inscenace roku,
za roli Konferenciéra získal jeho pfiedstavitel Uro‰ Smolej
(v SUGAR Jerry-Dafné) téÏ ocenûní Nejlep‰ího slovinské-
ho herce roku. Nutno dodat, Ïe muzikál je ve Slovinsku
Ïánrem zcela mlad˘m a uvedené inscenace vznikají za na-
d‰ení a práce ãinoherního souboru, kter˘ se s muzikálem 
a jeho nároãností propojení herectví, tance a zpûvu po-
stupnû seznamuje a získává na oblibû jak u interpretÛ, tak
u divákÛ.

Pfiíbûh americké  muzikálové komedie SUGAR Petera
Stonea, Jule Stynea a Boba Merrilla - je nav˘sost znám˘
z filmu Billyho Wildera NùKDO TO RÁD HORKÉ z roku
1959 s Marilyn Monroe, Jackem Lemmonem a Tony
Curtisem v hlavních rolích. Crazy gangsterka s nádechem
romantické komedie: naivní sexy blond˘nka a párek muzi-
kantÛ bez práce, ktefií se pfievleãou do Ïensk˘ch ‰atÛ, aby
dostali práci v dívãí kapele a stepující chicagské „psí deã-
ky“, ãas od ãasu v nestfieÏen˘ch okamÏicích vysílající spr-
chu stfiel na své protivníky.

Nápad  vpustit na scénu film, a sice v podobû ãerno-
bílé barevnosti, ve scénû  i kost˘mech, vtipn˘ch komikso-
v˘ch kreseb, rychlého  spádu pfiedstavení, a koneãnû ne-
zapomenutelné písnû dívky se srdcem na dlani jménem
Sugar Kane „I Wanna Be Loved By You“ ...se skuteãnû  vy-
platil. Nejen oba aktéfii, Jerry, pfievleãen˘ za Dafné, hran˘
Uro‰em Smolejem, a Joe, pfievleãen˘ za Josefinu, hran˘
Gregorem Grudenem, ale i jejich spoluhráãka Sugar v po-
dání Jany Îupanãiã, a milionáfi jménem Osgood Fielding
v podání Janeze Stariny, tvofiili skvûlé jádro hereckého an-
sámblu. Z dal‰ích typovû vtipnû obsazen˘ch vedlej‰ích ro-
lí jmenujme také Gregora âu‰ina v roli manaÏera
Bienstocka nebo Jette Ostan Vejrup v úloze ‰éfky kapely
Sladké Sue ad. Celkovû inscenace vyniká zralostí v odstu-
pu, ve zkratce, dokonalém temporytmu a velepfiíjemnou ú-
rovní humoru, neseného dialogy a hereck˘m pojetím, po-
tlesk na otevfiené scénû si vyslouÏily i scénické, kost˘mní ãi
pohybové  nápady.

www.scena.cz, 7. 12. 2008
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WILLIAMSÒV EROS A THANATOS
Odkudpak se nám vzala v titulku k anotaãnímu ãlánku
k premiéfie Williamsovy Koãky na rozpálené plechové
stfie‰e jména fieck˘ch bohÛ lásky a smrti? Inu, neobjevi-
la se tam jinak neÏ po nejhlub‰í logice samotné hry, ne-
boÈ jde o dva polární principy lidského bytí, které Ïijí ve
vzájemné dÛvûrné pfiitulenosti, jeden nemÛÏe bez dru-
hého b˘t a kde oÏívá jeden, oÏívá i druh˘ (viz pozoru-
hodnou vzpomínku Elieho Wiesela na transport kon-
centraãního tábora, kde v tûsné blízkosti brány smrti do-
‰lo mezi jeho mlad˘mi spoluvûzni k náhlé explozi pu-
bertální sexuality). Nejinak je tomu i ve Williamsovû hfie,
kde se pfiízrak pfiibliÏující se smrti rovnûÏ snoubí s ne-
malou dávkou erotiky a vá‰nû a pfiicházející zánik vyvo-
lává o to intenzivnûj‰í chuÈ Ïít. Ale na velkolepé milio-

náfiské párty k pûta‰edesát˘m narozeninám boháãe
Pollitta existuje kromû stínu smrti a sexuální touhy je‰tû
tfietí mocn˘ pud – touha po podílu na jeho vskutku ne-
malém dûdictví. A kter˘ z nich zvítûzí? Poãkejme si....

Po jemnû poetickém úvodu nûkolik stroh˘ch fakt.
KdyÏ se Thomas Lanier Williams (1911–1983) pustil na
pfielomu let 1954 a 1955 do psaní Koãky na rozpálené
plechové stfie‰e, byl zhruba v polovinû své umûlecké
dráhy a mûl na svém kontû pod umûleck˘m jménem
Tennessee fiadu dramatick˘ch úspûchÛ. Byly mezi nimi
alespoÀ dvû hry, které se budou, zdá se, trvale fiadit
k tomu nejlep‰ímu, co ze sebe dramatika 20. století vy-
dala (Sklenûn˘ zvûfiinec a Tramvaj do stanice Touha),
a alespoÀ dvû takové hry mûl je‰tû pfied sebou (Sestup
OrfeÛv a Noc s leguánem). A pfiesto se právû Koãka, jak
budeme objekt na‰eho zájmu nadále zkrácenû naz˘vat,
stala Williamsov˘m dílem ne-li nejlep‰ím, tedy alespoÀ
ve Spojen˘ch státech nejpopulárnûj‰ím. Kromû
„Tramvaje“ je navíc jedinou Williamsovou hrou ovûnãe-
nou prestiÏní Pulitzerovou cenou. 

Broadwayskou premiéru hry reÏíroval proslul˘ Elia
Kazan, kter˘ Williamsovi kdysi „proslavil“ divadelní in-
scenací i filmem Tramvaj do stanice Touha. Byl to tedy
tvÛrce, jehoÏ si Williams velmi váÏil – jen tím lze vysvût-
lit, Ïe akceptoval KazanÛv zvlá‰tní poÏadavek. Kazan
totiÏ poÏádal Williamse o podstatné pfiepracování tfietí-
ho jednání hry. Williams zadání splnil (stál opravdu o to,
aby Kazan jeho hru reÏíroval), vydání hry doplnil roz-
sáhlou poznámkou, ve které vysvûtlil dÛvody pfiepraco-
vání tfietího aktu a napsal, Ïe zvolí-li si dramatik za reÏi-
séra své hry skuteãného tvÛrce, nemÛÏe po nûm vyÏa-
dovat, aby byl ve v‰em sluhou jeho zámûrÛ bez jakéko-
li vlastní my‰lenky a nápadu. Nikdy v‰ak zfiejmû toto fie-
‰ení zcela nepfiijal a ve vydáních této hry jsou bûÏnû o-
tiskovány vedle sebe „Williamsova“ a „broadwayská“
verze tfietího jednání. Nebudeme zde líãit detailnû rozdí-
ly mezi nimi, jen dodejme, Ïe jsme zvolili verzi
Kazanovu. 

I s upraven˘m tfietím jednáním v‰ak Kazanova in-
scenace nespornû triumfovala. V ústfiedních rolích se
objevili Ben Gazzara jako Brick, Burl Ives jako Otec
a Barbara Bel Geddesová (ãesk˘m televizním divákÛm
známá coby „Miss Ellie“ z velepopulárního Dallasu) jako
Maggie. Ives a Madeleine Sherwoodová jako Mae si své
role zopakovali o tfii roky pozdûji ve filmové verzi, která
získala mnoho oscarov˘ch nominací, ale ani jednu ne-
promûnila a ve které Bricka s Maggie sehrál hvûzdn˘
pár Paul Newman – Elizabeth Taylorová. Od té doby uÏ
Koãka nikdy nepfiestala b˘t jedním z nejhranûj‰ích titulÛ
americk˘ch jevi‰È. (SvÛj podíl na tom má jistû fakt, Ïe
narozdíl od jin˘ch Williamsov˘ch textÛ prakticky postrá-
dá symbolické momenty a snad nejvíce z nich se blíÏí
realismu televizního typu, kter˘ americk˘m jevi‰tím stá-
le dominuje.) Na Broadway se vrátila je‰tû tfiikrát, pfii-
ãemÏ byla Maggie ãasto „benefiãní rolí“ na divadlo se
vracející filmové hvûzdy, tfiebas pro Kathleen
Turnerovou (1990) i Ashley Judd (2003). Po filmové ver-
zi se doãkala i dvou televizních adaptací – v té z roku
1976 si Otce zahrál sám Laurence Olivier. A dokonce
i kdyÏ se v seriálu Beverly Hills 90210 rozhodla Brenda
Walshová dûlat konkurs do stfiedo‰kolského divadelní-
ho krouÏku, bylo to na roli koãky Maggie.

Sám Williams nakonec ve sv˘ch Pamûtech
váhavû pfiiznal, Ïe má Koãku ze v‰ech sv˘ch her
nejrad‰i, a to nejen kvÛli tomu, Ïe se v ní dokázal
takfika absolutnû drÏet „drahocenného Aristo-
telova ediktu“ o jednotû ãasu, místa a dûje. Dodal:
„Mám pocit, Ïe v Koãce jsem pfiesáhl sebe sama,
a to ve druhém aktu, a dospûl v postavû Otce k ji-
sté syrové v˘mluvnosti, které jsem v Ïádném ji-

ném svém dramatickém charakteru nedosáhl.“
Jeden rekord závûrem – Koãka na rozpálené ple-

chové stfie‰e je jiÏ desátou (!) inscenací nûkteré z her
Tennesseho Williamse na jevi‰ti Mûstského divadla
Brno. To uÏ zavání evropsk˘m, ne-li svûtov˘m unikátem.
Koãka na rozpálené plechové stfie‰e bude v MdB uve-
dena v pfiekladu Milana Luke‰e, úpravû a reÏii ZdeÀka
âernína, na scénû Jana Du‰ka, s kost˘my Alice
La‰kové a v dramaturgii Jana ·otkovského. Hlavní ro-
le ztvární Luká‰ Hejlík (Brick), Hana Brie‰Èanská
(Margareta) Zdenûk Junák (Otec) a Jana Gazdíková
j.h. (Matka). Premiéra inscenace bude 28. února na
âinoherní scénû. -j‰-

P.S.
Za titulek k tomuto ãlánku vdûãím panu Viktoru Kudûlkovi,
dramaturgickému spolupracovníkovi inscenace a zfiej-
mû nejzapálenûj‰ímu williamsologovi cel˘ch âech,
Moravy a Slezska, kter˘ navíc oslaví tfii dny pfied její pre-
miérou osmdesáté narozeniny. V‰echno nejlep‰í, pane
doktore!
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