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nedávno jsem poznal jednoho úspû‰ného star‰ího muÏe. Je mu pfies osmdesát, Ïije v Kolínû nad
R˘nem a vlastní v˘znamnou mezinárodní firmu. Byl mi sympatick˘ nejenom svou neuvûfiitelnou
energií a zvídavostí – kdyÏ jsem si s ním povídal, mûl jsem pocit, Ïe jsem se ocitl v jiné dobû, v ãa-
se, kdy si lidé umûli naslouchat a vyprávût si jinak neÏ dnes. Mimo jiná témata jsme se dostali i na
jedno pro nûj nesmírnû bolavé. Vyprávûl mi o tom, jak se seznámil se svou první Ïenou. Nastoupil
do vlaku, na‰el si své kupé, kde uÏ sedûli nûjací lidé, a jak to bylo tehdy naprosto normální, zaãa-
li si vyprávût – tito do té doby si cizí lidé. A právû skrze vyprávûní v onom kupé poznal svou bu-
doucí Ïenu. I se mû ptá, zdali si myslím, Ïe by se mu to mohlo podafiit také dnes, kdyby byl tedy
mlad˘ a nezadan˘, ale hned si sám odpoví, Ïe v Ïádném pfiípadû. „Dnes,“ fiíká, „nasednu do vla-
ku, vejdu do kupé, kde sedí tfieba pût lidí, ale nikdo z nich ke mnû ani nezvedne oãi. Dva si hra-
jou s mobilním telefonem, dva se intenzivnû vûnují klávesnicím a obrazovkám sv˘ch laptopÛ a ten
poslední má zavfiené oãi a v u‰ích sluchátka… âert aby vzal tu moderní techniku! Nejdfiív to vy-
padalo, Ïe to s ní bude v‰echno jenom lep‰í, ale dnes uÏ si to nemyslím.“ 

A pokraãuje: „Tfieba taková Afrika – nádherná a kdysi nevinná zemû. Ov‰em to aÏ do chvíle,
kdy si do ní její civilizátofii pfiivlekli své „vynálezy“… Ov‰em ti nebozí domorodí obyvatelé neby-
li vÛbec pfiipraveni srovnat se s nimi. Nejsem elitáfi, ale nûkteré vynálezy nejsou pro kaÏdého.
Myslíte si, Ïe je normální, aby se tfieba ta zbraÀ – ten kala‰nikov – dostal v takovém mnoÏství do
rukou kaÏdého druhého analfabeta? VÏdyÈ oni si ten automat dokonce dali i na státní vlajku
Mosambiku!“ 

„Prostû jsme sv˘mi technick˘mi vymoÏenostmi pfiedbûhli na‰i morálku, etiku – na‰i lidskost!
O tom, Ïe je ten internet senzaãní vymoÏenost netfieba pochybovat. Ov‰em pro kolik jedincÛ z ro-
du Homo sapiens je to pouze nástroj k ‰ífiení nenávisti pod rou‰kou anonymity, nástroj ke ‰piclo-
vání a voyerství…! Majíce v rukou poklad lidské moudrosti, nakládají s ním jako prasata s knihou
básní – seÏerou ji!“ 

Nakonec se mi vyznal z toho, Ïe se pokou‰í Ïít s co nejmen‰ím pouÏitím v‰ech tûch úÏasn˘ch
nov˘ch technick˘ch vynálezÛ, a to jak on sám, tak i lidé v jeho firmû, která v˘jimeãnû prosperu-
je. Myslí se, Ïe se mu dafií proto, Ïe je u nûj vÏdy na prvém místû lidská bytost. Vlastnû i proto jsme
se potkali. Vidûl mou inscenaci a rozhodl se, Ïe mû musí poznat… Stalo se tak pfied Vánocemi 
v Berlínû a poté, co jsem mu povyprávûl o na‰em mûstû Brnû, rozhodl se, Ïe jej musí poznat 
osobnû. A uprostfied ledna uÏ byl v Brnû. (Ohlásil se faxem…!) … a byl uchvácen˘, nad‰en˘, a to
pfiedev‰ím proto, Ïe mûl moÏnost v‰echno poznat osobnû. Byl tady dva dny a uÏ chystá dal‰í, ten-
tokrát del‰í pobyt. Rozhodl se totiÏ, protoÏe chce, aby se Ïiví lidé setkávali co nejãastûji, a to mi-
mo ty nejrÛznûj‰í sociální sítû na internetu, Ïe postaví divadlo…! Îe ho postaví za své peníze a Ïe
ho postaví v Kolínû nad R˘nem a Ïe to divadlo bude pro 1200 divákÛ a Ïe ho otevfie premiérou
muzikálu FLASHDANCE! 

FLASHDANCE si vybral pro tu úÏasnou sílu pfiíbûhu, ve kterém nejde o nic jiného neÏ o to,
Ïe kdyÏ nûkdo tvrdû pracuje, má lep‰í ‰anci splnit si svÛj sen. To není pfiíbûh o Popelce, které sta-
ãí mít dobré srdce, prima holubí kamarády a ‰ikovnû se pfievléct. A taky vidûl na‰i inscenaci 
a hlavnû obû na‰e pfiedstavitelky hlavní role Alex – Svetlanu Janotovou a Ivanu VaÀkovou –
a prohlásil, Ïe v posledních letech nevidûl lep‰í jevi‰tní v˘kon, a to Ïe je v divadle nejménû jednou
t˘dnû…  

A tak se vzpomínkou na jednoho nad‰eného blázna, zamilovaného do setkávání se Ïiv˘ch li-
dí a jejich povídání si, vás zvu do divadla, ve kterém vlastnû nejde o nic jiného… Jo, a vypínají se
tam mobily… 

Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno
se s vámi na shledanou tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

POKREVNÍ
BRAT¤I

25. – 28. února 2014
na Hudební scénû

muzikál sezóny 2011/2012

Kfiehk˘ muzikál o osudu rozdûlen˘ch dvojãat zvolili di-
váci MdB v anketû Kfiídla 2011/2012 nejoblíbenûj‰í in-
scenací uplynulé sezóny. Pokrevní bratfii jsou mil˘m 
a úsmûvn˘m ohlédnutím za na‰ím dûtstvím a dospívá-
ním, ale také sociální kritikou nelítostné spoleãnosti,
pfiíbûhem s magickou atmosférou a vpravdû jedineãnou
hudbou. V hlavních rolích excelují Hana Holi‰ová nebo
Markéta Sedláãková, Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek
a Luká‰ Janota nebo Jifií Mach.  
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S milovanou Mary se pfii‰ly rozlouãit dûti i do zá-
kulisí. 

Kost˘my pro tento muzikál navrhla Veronika
Hindle.

Na posledních úpravách hrbu Igora z muzikálu
Mlad˘ Frankenstein se podílel i reÏisér Petr
Gazdík. 

Stalo se jiÏ pravidlem, Ïe premiéra je provázena 
ochutnávkou vín vinafiství Vajbar z Kobylí.

Nechybûly ani holãiãky Alenky Antalové.

Îádná z hlavních zkou‰ek se neobe‰la bez spoleã-
né meditace. 

O vzniku muzikálu Mlad˘ Frankenstein novináfie
na tiskovce dokonale informovala dramaturgynû
Klára Latzková. 

… se pfii‰li do prostor Hudební scény rozlouãit je-
ho kolegové.

Principál a reÏisér Stanislav Mo‰a pfiipravuje pro
na‰i âinoherní scénu klasiku – Str˘ãka VáÀu. 

S oblíben˘m dirigentem a aranÏérem Igorem
Vavrdou, kter˘ zesnul ve sv˘ch 65 letech…

Bûhem slavnostního veãera pfiedávání Cen Kfiídla
probûhl také kfiest divadelní roãenky.

V˘tvarníci Petr Hlou‰ek a David Benson pfii práci
na scénû muzikálu Mlad˘ Frankenstein. 

Ohnivé efekty muzikálu svûfiil reÏisér ohÀostrÛjci
Ivanu Martínkovi.

Petr Hlou‰ek a Dalibor âernák s Martinem
Havelkou v zákulisí.

Svoji pouÈ jevi‰tûm Hudební scény zakonãila chÛ-
va Mary Poppins.

liStování

Vážený pán riaditeľ,

pozdravujem Vás a v novom roku 2014 Vám želám pev-
né zdravie, veľa šťastia a úspechov! Chcem sa s Vami
podeliť o svoj názor, dojem – naozaj bola šťastná voľba
stráviť silvestrovský večer vo Vašom divadle na muzikáli
Flashdance. Inscenácia, ale hlavne spevácke, tanečné,
herecké aj hudobné výkony ma veľmi zaujali, priam nad-
chli. Ďakujem za príjemný zážitok všetkým účinkujúcim.
Ostatných cca 15 rokov sa snažím vždy posledný deň 
v roku prežiť v divadle, pochodil som ich takto takmer
všetky na Slovensku, ale aj v Prahe – a teraz som prvý
raz „silvestroval“ v Brne. Ešte raz ďakujem a nech MD
Brno naďalej takto skvele prezentuje svoju inscenačnú
tvorbu aj značku. S úctou Jozef Švolík. 

Mgr. Jozef Švolík
riaditeľ odboru umenia

sekcia umenia a štátneho jazyka
Ministerstvo kultúry SR

SilveStr 2013
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Partneři divadla

Zdena Zábranská

Snûhov˘ úl
Dnes o tobû vím jsi tady

ve snûhovém úlu
Celé Brno v nûm pfieÏije

kaÏd˘ sám v‰ichni dohromady
i vãela smetená do závûje

Nûkolik pfiedãasn˘ch bodnutí:
úzkost meruÀky na ledovém

slunci.

„âlovûk musí 
vÏdycky snít v˘‰, 
neÏ na co má.“

„Man’s dreams must
always target 

above their abilities.“   
Milo‰ Forman
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partner premiéry:
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Premiéra na hudební scéně18. ledna 2014

reÏie

Petr Gazdík
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Aneta Majerová 
a Hana Kratochvilová 
Kfiídly ocenûné choreografky 
si zjevnû velmi dobfie rozumûjí nejen v práci

Stejné otázky dostaly do mailov˘ch schránek
ãerstvé nositelky Ceny Kfiídla – choreografky
Aneta Majerová a Hana Kratochvilová
(PeÀa). Jak je z odpovûdí znát, rozumí si ná-
ramnû. A to je pro divadlo jedinû dobfie. 

Jak˘ byl zaãátek va‰í profesní spolupráce?
Kdy to bylo? Rozumûly jste si okamÏitû,
nebo jste musely nacházet nejprve spoleãnou
notu? A jak fie‰íte pfiípadnû rozdílné názory
na tvorbu? 
Aneta: Jako choreografky jsme spolu poprvé
pracovaly na muzikálu Chicago. Já jsem se
tenkrát ocitla v situaci, kdy jsem mûla ze
zdravotních dÛvodÛ zÛstat mûsíc v klidu.
Vzhledem k tomu, Ïe premiéra mûla b˘t za

ãtyfii t˘dny, poÏádala jsem Hanku o spolu-
práci. Nezb˘valo nám pfiíli‰ ãasu na hledání
spoleãné tóniny. Jednaly jsme hned. Je to ná-
roãn˘ muzikál a v‰ichni byli ‰Èastní, kdyÏ se
do premiéry v‰e stihlo. AÏ pfii dal‰í spolupráci
jsme mohly vycházet z pfiede‰lé zku‰enosti, 
a tak jsme mûly moÏnost si vûci tro‰ku pfie-
dem naplánovat. Rozdílné názory fie‰íme dis-
kusí, kompromisy a respektem. Jinak by
taková spolupráce nebyla moÏná. 
PeÀa: Rozumûly jsme si v podstatû rychle, on
ani nebyl ãas fie‰it nûjaké prkotiny. Rozdílné
názory na tvorbu jsou fajn, protoÏe víc hlav
víc ví! Myslím, Ïe jsme obû rozumné a nesto-
jíme si urputnû za sv˘m za kaÏdou cenu. Vût-
‰inou se shodneme, a kdyÏ ne, diskutujeme
s úctou a ve prospûch vûci. (smích)
Zfiejmû spolu trávíte hodnû ãasu v práci.
Baví vás b˘t spolu i mimo ni? A pokud si od
sebe chcete nûkdy odpoãinout, co pro to dû-
láte? 
A: Ano, kdyÏ pfiipravujeme choreografie,
jsme spolu doslova od rána do veãera. V‰e se
odvíjí od mnoÏství ãasu na pfiípravu premiéry.
SnaÏíme se mít alespoÀ volné nedûle a naãer-
pat tak sílu a pob˘t s rodinou, ale mnohdy 
i ty trávíme spolu na sále. A kdyÏ si chceme
odpoãinout, jdeme spolu do Boulevardu na
obûd, zásadnû s dezertem. (smích)

4

v oslnění

křídla

Aneta Majerová, Stanislav Mo‰a, 
Svetlana Janotová, Ale‰ Slanina, 

Hana Kratochvilová,Vojtûch Blahuta
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P: KdyÏ dojde na spoleãné choreografování,
jsme spolu vût‰inou 6 dní v kuse a samo-
zfiejmû probereme i leccos osobního a nepra-
covního. A kdyÏ se práce zasekne, naordi-
nujeme si pauzu v podobû dobrého obûda
v restauraci Boulevard, kde jsme schopné
ztvrdnout pár hodin a odreagovat se.
Divadlo vyÏaduje mnohem více ãasu, neÏ je
jen bûÏná pracovní doba. Jak vám v pfiípadû
potfieby vycházejí vstfiíc va‰i blízcí, napfií-
klad pfii hlídání dûtí nebo jin˘ch bûÏn˘ch ne-
zbytnostech? 
A: Bez vstfiícnosti m˘ch blízk˘ch by to bylo
mnohem nároãnûj‰í. Uschly by mi v‰echny
kytky, umfiela zvífiata a pak i já, protoÏe by
byla prázdná ledniãka a v‰ude jen prach a pa-
vuãiny (smích), anebo bych se musela nastû-
hovat do divadla… Proto dûkuji v‰em, co mû
podporují!! (smích)
P: Já si nemÛÏu stûÏovat, mám manÏela i obû
babiãky a dûdeãky v Brnû po ruce. Navíc jsou
schopni se postarat tak, Ïe má Amálka
vlastnû lep‰í a bohat‰í program neÏ za nor-
málních okolností, takÏe ji skromné vídání
maminky zjevnû netrápí. Ale je jasné, Ïe to
omezí jejich pracovní i soukromé povinnosti
a dá se takhle vydrÏet jen urãit˘ naplánovan˘

ãasov˘ úsek. No a pfiiznám se, Ïe od nástupu
z matefiské zpût do práce vyuÏívám jednou
t˘dnû i úklidovou sluÏbu a uÏ se za to do-
konce i nestydím. (smích) MÛÏu tak nedûli
vûnovat dcefii namísto úklidu. 
Má choreograf nûjaká omezení? Jak „vol-
nou ruku“ máte ve své práci vy dvû a stalo
se nûkdy, Ïe by vás pfiíprava hry vyloÏenû po-
trápila? 
A: V‰e se odvíjí od dÛvûry mezi reÏisérem 
a choreografem. My dostaneme zadání, 
o kterém se spoleãnû pobavíme. Pak uÏ jen
záleÏí, do jaké míry naplníme reÏisérovy
pfiedstavy. KaÏdá inscenace má své a bez ná-
mahy a potu by to nebylo ono. 
P:Omezení vychází pfiirozenû z koncepce re-
Ïiséra, z jeho pfiedstav, ale i ze scény, kos-
t˘mÛ, coÏ je fajn. ProtoÏe nás to alespoÀ
nasmûruje a pak mÛÏeme b˘t pfiínosné sv˘mi
nápady a pfiedstavami, kdyÏ mají kam zapa-
dat. Volnou ruku máme dost, nestûÏujeme 
si. Tfieba já se dotknu palcem pfiedloktí 
a Anetka umí ve vzpaÏení spojit k sobû 
i lokty. (smích) Spí‰ neÏ celá hra nás potrápila
urãitá fáze zkou‰ení… Nûkdy jsme mûly krizi
souãasnû, coÏ se na‰tûstí zdafiilo málokdy.
Tfieba ke konci Koãek jsme byly obû ne-

5

Stanislav Michalík, Jifií Oliva a Leo‰ VanÏura
kfití divadelní roãenku
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mocné a mlely z posledního, ale bylo fajn, Ïe
jsme byly dvû a mohly se v taÏení prostfiídat
a dotáhnout to tak spoleãn˘mi silami do v˘-
sledného konce! (smích)
Existuje inscenace ãi zadání, po kterém tou-
Ïíte? 
A: Kdysi jsem chtûla tancovat v muzikálu
Chicago. Dnes bych chtûla vytvofiit svÛj
vlastní projekt.
P:Nevím. Asi ne. Beru to, co je, samozfiejmû
Ïe vyloÏenû taneãní kusy mû baví a jdou mi
asi líp, ale mnohdy prÛbûh zkou‰ení pfiedãí
má oãekávání… Tfieba Pokrevní bratry bych
si sama nikdy nevybrala a na premiéfie jsem
ronila slzy dojetí. (smích)
Jaké je mûfiítko úspû‰nosti va‰eho snaÏení 
a co vy osobnû povaÏujete za va‰i dosud nej-
lep‰í práci? 
A:Naplnily mû Koãky. Av‰ak kaÏdá pracovní
nabídka pro mû znamená jistou satisfakci
toho, co tvofiím.
P: Mûfiítko úspû‰nosti mám dost kritické. Na
své vlastní práci ãlovûk vidí s odstupem
vÏdycky nedostatky a místa, která by ‰la udû-
lat líp. TakÏe pochvalou je pro nás spí‰ pfií-
padné pozitivní vyjádfiení kolegÛ nebo

ocenûní divákÛ v podobû vysoké náv‰tûvnosti
nebo Ceny Kfiídel! (smích)
Jak jste oslavily Kfiídla a opravdu jste oce-
nûní neãekaly? Va‰e vystoupení vypadalo
jako dobfie pfiipravené… 
A: Vûdûly jsme pouze to, Ïe jsme nomino-
vané. Ve foyeru pfied zaãátkem jsme si u baru
fiekly tfii body, komu bychom podûkovaly,
kdyby náhodou. Av‰ak pfii pfiedstavû, Ïe by-
chom musely jít na jevi‰tû a mluvit do mikro-
fonu, to pro nás byla spí‰e ta hor‰í verze.
(smích) Mûly jsme ale obrovskou radost.
Je‰tû jednou moc dûkujeme!!!
P: Upfiímnû, neãekaly… a radost byla veliká.
(smích) Jsme obû rády pfiipravené, v tom se
shodneme, a vzhledem k tomu, Ïe jsme byly
nominované spolu, bylo vhodné se pfied za-
hájením své kolegynû minimálnû zeptat,
kdyby se to náhodou stalo, jestli chce mluvit
a o ãem. A i v tom, Ïe mluvit nechceme, jsme
se neãekanû shodly! (smích) TakÏe jsme se
dohodly, komu a v jakém pofiadí bychom
rády pfiípadnû podûkovaly, abychom si mohly
veãer „v klidu“ uÏít.
Jaké byly Vánoce a Silvestr? A jak budete
trávit divadelní prázdniny? 

6

Igor Ondfiíãek pfiedává Cenu 
Bezpeãného zázemí Stanislavu Mo‰ovi 
za jeho dvacetileté vedení divadla
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A: Vánoce byly ‰tûdré a veselé, strávené ve
velkém rodinném kruhu. Silvestr jsem strá-
vila se sv˘m partnerem v PafiíÏi, coÏ mi nadû-
lil právû JeÏí‰ek. A prázdniny budu trávit
zfiejmû pfiípravou na svou Ïivotní premiéru…
(smích)  
P: Vánoce probûhly v poklidném duchu, 
i kdyÏ je malá promarodila. Jako bonus jí jely
v televizi alespoÀ nonstop pohádky a ma-
minka nemusela vÛbec do práce, takÏe vlastnû
fajn… A na Silvestra byla u nás velká baby-
party – vstupenkou bylo dítû… TakÏe zhruba
12 dospûl˘ch na 8 dûtí a jedno ‰tûnû, coÏ je
pomûr, kter˘ se líbil hlavnû dûtem… A já jsem
jej silnû pocítila druh˘ den pfii nûkolikahodi-
novém úklidu. A letní prázdniny jsou je‰tû da-
leko, tûÏko fiíct, navíc se do
nich r˘suje i nûjaká pracovní
zakázka. TakÏe uvidíme. 
Pracuje se vám lépe ve dvo-
jici, nebo obãas vítáte i sa-
mostatné projekty? Které 
z nich jste mûly nejradûji? 
A: KaÏdá práce, která je zají-
mavá, mne naplÀuje. Ideální
je zaÏívat v‰e. Stejnû jako
choreografovat a také tanãit,
b˘t na jevi‰ti. KdyÏ dûlám
jedno, touÏím i po druhém.
Ze samostatn˘ch projektÛ
ráda vzpomínám na svou pr-
votinu, Probuzení jara.
P: Obojí má své pro a proti 

a myslím, Ïe je fajn to stfiídat.
Îe na men‰í kusy staãíme
bohatû jedna. Já jsem v‰e-
obecnû ‰Èastná, Ïe mám za
práci svÛj koníãek a Ïe se
mÛÏu Ïivit tím, co mû baví.
A závûrem vyjádfiení Peni,
která netu‰ila (alespoÀ to
tvrdí), jak odpovídala její
kolegynû a kamarádka.
Jsem zvûdavá, jestli se shod-
neme a z tûch spoleãn˘ch mû
asi nejvíc bavily Koãky
a Hair s lond˘nsk˘m obsaze-
ním pro zájezdové turné.
PovaÏuji je za na‰i nejlep‰í
práci, protoÏe tam jsem do-

konce ani dodateãnû nevidûla chyby. (smích)
Je pravdou, Ïe úroveÀ lond˘nsk˘ch hercÛ je
nesrovnatelná, uÏ jen díky zcela odli‰n˘m stu-
dijním moÏnostem v muzikálovém oboru, ale
i samotná inscenace je hroznû dobrá. TakÏe
vlastnû staãilo to nepokazit. (smích) Moc se
tû‰ím, jestli se Vlasy vrátí k nám na scénu.

Stanislav Mo‰a
U ankety Kfiídla je vÏdycky vítûzem na‰e di-
vadlo

KdyÏ pfied témûfi 20 léty vznikala Kfiídla
jako „Oscar“ scény Mûstského divadla,
zfiejmû by jen tûÏko nûkdo mohl pfiedvídat,
Ïe se z této ankety vyklube tak úspû‰ná show,

7

Vojtûch Blahuta získal 
rozhodnutím souboru MdB Cenu 
·tûk roku za svoji roli v komedii 
„Jakub a jeho pán“, 
reÏie: Stanislav Mo‰a

Hana Kratochvilová a Aneta Majerová 
pfievzaly Cenu Kfiídel za choreografii muzikálu „Koãky“,
reÏie: Stanislav Mo‰a 
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která na konci kaÏdého roku spolehlivû za-
plní skvûle se bavící divadlo. Dá se porovnat
smysl Kfiídel v dobû jejich vzniku a nyní?
Je a byla to vÏdy kouzelnû zábavná oslava
na‰í celoroãní – celosezónní práce. Nikdy
jsme se pfii tom oceÀování nebrali nijak
váÏnû, nikdy u té slávy nepropukly negativní
vá‰nû. Divadlo se totiÏ od sv˘ch poãátkÛ fiídí
podle stejn˘ch pravidel, z nichÏ to zásadní
spoãívá v tom, Ïe nesmí b˘t nuda. A tak je
tomu kaÏd˘ rok pfii na‰em pfiedstavení Kfií-
del. VÏdycky, i kdyÏ je chystá nûkdo jin˘, ode-
hrávají se v odlehãené náladû – blíÏí se konec
roku, za rohem jsou Vánoce a pak to hlavní:
aÈ vyhraje, kdo vyhraje, vÏdycky se jedná 
o pfiítele, kolegu – vÏdy vítûzí na‰e divadlo…!
A co se t˘ãe moÏného pfiedvídání, co se 
v Ïivém divadle stane tradicí a co zanikne –
kdo to mÛÏe dopfiedu vûdût? 
Jak dalece se podílíte na vzniku tohoto pfied-
stavení? Je pro vás veãer skuteãnû premi-
érou, nebo víte pfiedem aspoÀ v náznacích,
co vás ãeká? A stalo se nûkdy, Ïe by humor
byl natolik nevkusn˘ ãi nemístn˘, Ïe jste
musel zasáhnout?

Jediné, co mám spoleãného s touto zábavnou
show, je v˘bûr scenáristy a reÏiséra pro dan˘
roãník. A pak – dûj se vÛle Pánû… Nikdy se
nestalo, Ïe bych musel kolegy peskovat za to,
co se na jevi‰ti odehrávalo. V‰ichni umûjí
dûlat srandu, která neubliÏuje, i kdyÏ je koli-
krát pûknû ‰Èavnatá. Umût se vysmát sám
sobû, umût si udûlat legraci i z váÏn˘ch vûcí
je senzaãní a v kolektivu, kter˘ se setkává ve
své napínavé práci kaÏdodennû, nakonec 
i uÏiteãné. Na na‰ich Kfiídlech totiÏ více neÏ
napûtí, kdo jakou cenu získá, vládne legrace. 
Jaké to bylo letos? 
Nikdy nezapomenu na:    
1. Du‰an Vitázek se smál po celou dobu tak,
Ïe se stal vlastnû dal‰ím úãinkujícím. Ne, Ïe
by se dal‰í diváci nesmáli, naopak, nûktefií aÏ
smíchy slzeli, ale Du‰an se smûje tak speci-
ficky a nahlas, Ïe je to samo o sobû strhující. 
2. A pak Lenka Bartol‰icová s pfiepsanou
písní Memory z na‰í inscenace Koãky zpívala
jako ztrhaná matka rodiny pfied Vánocemi
opravdu úÏasnû vtipn˘ text, kter˘ v‰ak nelze
zcela plnû citovat… 
3. Senzaãní byl saxofonovo-klarinetovo-ste-

Svetlana Janotová pfievzala z rukou Leo‰e VanÏury
první cenu v kategorii Nejpopulárnûj‰í hereãka sezóny
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pafisk˘ kvartet na‰ich hercÛ Milana Nûmce,
Jakuba Zedníãka, Petra ·tûpána a Luká‰e Ja-
noty za doprovodu orchestru pod vedením
Karla Cóna.
4. Kouzelné bylo ãíslo, které parodovalo in-
scenaci Flashdance, kdy „dûsivû tlustá“ Alex
(samozfiejmû Ïe díky kost˘mu) v podání Sve -
tlany Janotové „poÏírala kanãí“…
Atd. atd.!
Dvû desítky let jsou pro Ïivot ãlovûka po-
mûrnû dlouhá doba. Za tu dobu pfii‰lo 
a bohuÏel i ode‰lo mnoho skvûl˘ch hercÛ.
Tfiicetilet˘ principál v‰ak uÏ jistû také nebyl
stejn˘ jako padesátilet˘ pan fieditel. Je z to-
hoto pohledu jednodu‰‰í, nebo obtíÏnûj‰í
udrÏet diváck˘ zájem a dokáÏete b˘t jako ‰éf
spí‰e víc nekompromisní ke sv˘m kolegÛm,
nebo máte více pocit ochránce zvlá‰tû vÛãi
nastupující generaci mlad˘ch?
Divadlo je stejnû kruté jako i spravedlivé. 
A je rovnûÏ i nesmírnû kfiehké. Napfiíklad,
kdyby v nûm dostávali práci ti, ktefií na to ne-
mají, to by byl rychl˘ konec jak˘chkoliv iluzí.
Divadlo je rovnûÏ prostorem, kde si jsou lidé
pfies celé generace nesmírnû blízcí – blízcí

skrze svou práci. KdyÏ jste na jevi‰ti, tak se
nedá rozdûlovat na: ten je tady 30 let a tenhle
pfii‰el vãera – na mlad˘ a star˘. Divadlo zná
jediné dûlení: umí – neumí, hodí se – nehodí,
obstál – neobstál… Tady Ïádné „kamarád-
‰ofty“ a „vztahy“ nemÛÏou nikdy pfiinést nic
dobrého. To je odpovûì na obû va‰e otázky.
Stále se snaÏím b˘t ochráncem mimofiádn˘ch
umûlcÛ a díky tomu, Ïe se jich u nás shromáÏ-
dilo tolik, je i diváck˘ zájem o na‰i práci tomu
odpovídající. A co se t˘ãe stárnutí, víte, já to
pozoruju celou tu dobu, Ïe má du‰e je pofiád
stejnû mladá, optimistická, naivní – tak jak
tomu bylo na zaãátku. Jenom to tûlo stárne… 
Sám jste fiekl, Ïe hraní a divadlo není o ce-
nách, ale o popularitû a divácích. Co byste
sobû i svému souboru pfiál pro nov˘ rok 2014?
Obvykle mám pfiání laskavá, vycházím 
z toho, Ïe kaÏdá lidská bytost, kdyÏ je‰tû není,
má ‰anci b˘t moudrá a mírumilovná, a tak mi
buì pro jednou odpu‰tûno, Ïe pfii svém leto‰-
ním pfiání nebudu zcela korektní. Nûkdo mi
kdysi popfiál, abych zaÏil co nejmíÀ sráÏek 
s blbci. Já toto pfiání lehce modifikuju na:
„Pfieju v‰em co nejménû sráÏek s blbostí!“

9

Lenka Janíková pfiedala Cenu 
Nejpopulárnûj‰í herec sezóny

Ale‰i Slaninovi
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Svetlana Janotová
je doma vÏdycky tam, kde na ni ãekají blízcí 

Obliba u divákÛ je pro herce, nebo jako ve
va‰em pfiípadû tanãícího herce, jistû velmi
dÛleÏitá. A vy na tuto oblibu nyní máte 
i hmatateln˘ dÛkaz v podobû Ceny Kfiídel.
Jak dalece to povaÏujete za zavazující a ne-
mÛÏe vás to tfieba i urãit˘m zpÛsobem sva-
zovat? 
Pro mne je to v první fiadû velmi povzbuzu-
jící. Svazující snad trochu v tom, abych ve
své práci na sobû a na sv˘ch rolích nepolevila
a diváky nezklamala. 
Kdo byl první z mimodivadelních kolegÛ,
komu jste se s ocenûním pochlubila? 
JelikoÏ mÛj manÏel byl u toho, první, komu
jsem volala, byli samozfiejmû rodiãe v Brati-
slavû. 
Za sebou máte uÏ témûfi tfii desítky rolí.
Stalo se nûkdy, Ïe vám nûkterá z nich pfii‰la
mimofiádnû obtíÏná? Pokud ano, která to
byla?
Dá se fiíct, Ïe kaÏdá z nich byla jiná, kaÏdá
pfii‰la v rÛzn˘ch obdobích mého profesního
rÛstu, a tím pádem kaÏdá mûla nûco, s ãím
jsem se musela poprat, ale to je na té na‰í
práci právû to zajímavé. Myslím, Ïe mám
‰tûstí na role, které jsou pro mû vÏdy z nûja-
kého ohledu v˘zvou. Pak se s nimi musím po-
prat a snaÏit se pfiekonávat samu sebe, abych
ty pomyslné v˘zvy zvládla, jak nejlépe umím. 
Kterou z va‰ich postav povaÏujete za nej-
oblíbenûj‰í a máte jako hereãka nûjak˘ sen,
napfiíklad co byste si jednou chtûla zahrát 
a na jak˘ hereck˘ „Olymp“ vystoupat? 
Kdysi jsem si moc pfiála hrát Velmu v Chi-
cagu nebo Anitu ve West Side Story, coÏ se mi
v na‰em divadle splnilo. Hrát Wendlu v Pro-
buzení jara byl taky splnûn˘ sen. O Irinû ve
Tfiech sestrách jsem se ani neodváÏila snít.
Role Jany z muzikálu PapeÏka nebo Alex
Owensové z Flashdance ke mnû pfii‰ly, aniÏ
bych o nich vÛbec vûdûla, a patfií k m˘m srd-
cov˘m záleÏitostem. Je pravda, Ïe roli Alex
mám teì hodnû hluboko pod kÛÏí, ale vybrat
nejoblíbenûj‰í roli z tûchto v‰ech je opravdu
tûÏké. 
Láká vás hraní ve filmu, a pokud ano, jak˘
typ postavy byste asi preferovala?

Natoãit nûjak˘ film bych brala jako zajíma-
vou pfiíleÏitost nauãit se nûco nového. A kdy-
bych si mohla vybírat, líbilo by se mi nûjaké
téma z historie. S dobov˘mi kost˘my a v˘pra-
vou, abych si mohla aspoÀ na chvíli zkusit Ïít
jinak neÏ dnes.
Myslíte si, Ïe by zvlá‰tû v Brnû pfiíli‰ vadilo,
kdybyste alespoÀ v nûkter˘ch postavách po-
uÏívala vá‰ rodn˘ jazyk – tedy sloven‰tinu?   
Nevidím dÛvod, proã bych jako ãlenka brnûn-
ského divadla mûla mluvit na jevi‰ti sloven-
sky. Vystudovala jsem ãeskou ‰kolu a bylo
m˘m rozhodnutím se této práci vûnovat tady
a ne na Slovensku, takÏe je jasné, Ïe se musím
snaÏit mluvit co nejlíp ãesky. Jestli se v‰ak
nûkdy do nûjakého kusu bude má znalost slo-
ven‰tiny hodit, ráda ji pouÏiji. 
Kde jste více doma? V rodné Nitfie, nebo 
v Brnû? A jak ãasto za vámi do divadla na
pfiedstavení jezdí va‰e slovenská ãást rodiny? 
V Nitfie jsem se sice narodila, ale od tfií let
jsem vyrÛstala v Bratislavû, kde doteì bydlí
moji rodiãe. A jelikoÏ já jsem v Brnû od dob
studií uÏ témûfi 10 let, pracuji tady a Ïiji
s m˘m muÏem, tak je teì m˘m mûstem Brno.
Je to tak, Ïe kdyÏ jedu za na‰ima do Brati-
slavy, vracím se domÛ, a kdyÏ jedu zpátky do
Brna, jedu taky domÛ. V poslední dobû ale
jezdí více na‰i za námi. Jsou taky herci a na‰e
práce je moc zajímá, takÏe jezdí uÏ nûkolik
let pravidelnû na v‰echny na‰e premiéry.  
Pfiinesla jste ke sváteãnímu vánoãnímu stolu
i zvyky, které tfieba vá‰ manÏel dosud ne-
znal? 
Letos to uÏ byly na‰e druhé spoleãné Vánoce
(vzali jsme se v srpnu 2012) a byly, stejnû jako
minul˘ rok, ve znamení cestování od jedné
rodiny ke druhé. Luká‰ má rodinu ve Zlínû,
takÏe jsme byli dva dny tam a dva dny zase
v Bratislavû a 27. jsme uÏ oba hráli. Byly to
rychlé Vánoce, ale minul˘ rok jsem tfieba
hrála uÏ 26., takÏe jsme vlastnû letos mûli
krásn˘ den navíc. Na zvyky si moc nepotr-
píme, ale snaÏíme se najít ãas na rodinu a pfiá-
tele. 
Máte nûjaké zásadní plány, pfiání ãi pfiedse -
vzetí pro rok 2014 a jak budete trávit dovo-
lenou?
Rok 2014 by mohl na‰í rodinû dopfiát trochu
víc zdraví neÏ ten minul˘, ale jinak Ïádná
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velká pfiání nemám. Láska a ‰tûstí nás snad
neopustí… A dovolená se Ïádná nekoná. Za
pár dní zaãne intenzivní zkou‰ení Str˘ãka
Váni a já vûfiím, Ïe to bude krásn˘ zaãátek
nového roku. A nechám se pfiekvapit, co
bude dál…

Ale‰ Slanina
by si chtûl zahrát milence Vilmy Cibulkové

Ve va‰em pfiípadû se dá fiíci, Ïe jste v divadle
bez nadsázky jako doma. Jaké bylo va‰e
úplnû první vystoupení pfied diváky v MdB?
Mûl jste tehdy trému?
Pamatuji si to jako dnes. Svoji divadelní pre-
miéru jsem mûl v roli Adama Chrepty v mu-
zikálové baladû Koloãava na âinoherní scénû
MdB, a to 8. záfií 2001. Trému uÏ si nepama-
tuju. Ale spí‰ obdivuju pana Stanislava Mo‰u,
Ïe byl tak odváÏn˘ a vÛbec mû do nûãeho ob-
sadil. Byl jsem malé tlusté dítû, které skoro
nic neumûlo. No a od té doby jsem uÏ 
v na‰em divadle zÛstal… Jako externista 
a pozdûji jako ãlen muzikálového souboru.
A míváte trému je‰tû i v souãasnosti? Stalo
se nûkdy, Ïe jste zapomnûl text, a jak jste 
z takové situace vybruslil?
Trému mám. AlespoÀ pfied premiérou ano.
Stra‰nû se mi klepou ruce, takÏe pokud v nich
mám nûjakou rekvizitu, vypadá to spí‰, Ïe mí-
chám koktejl, neÏ Ïe bych nûco drÏel. Para-
doxnû, ãím vût‰í roli hraju, tím men‰í trému
mám. Asi na to nezb˘vá ãas ãi co.

Která z dosavadních
rolí pro vás byla nej-
oblíbenûj‰í a která vám
naopak nejménû sedûla
a tûÏko jste se s ní 
ztotoÏÀoval? A která,
pokud se to tak dá fiíci,
byla nejsloÏitûj‰í na
nastudování?
Mojí nejoblíbenûj‰í rolí
byl dfiíve asi Mozart ze
stejnojmenného muzi-
kálu. BohuÏel uÏ mûl
derniéru. Podobn˘ osud
ãeká v únoru i mé milo-
vané Pokrevní bratry.
Mickey je momentálnû

asi moje nejoblíbenûj‰í postava. Ale stra‰nû
rád mám tfieba Sugar!, kde se mÛÏeme krásnû
„vyblbnout“, Hello, Dolly!, Flashdance…
Nejnároãnûj‰í pro mû byla asi role Anastasia
v muzikálu PapeÏka. Expresivní, vysoké zpí-
vání. Ale je to radost hrát takového zápo-
ráka.
Máte nûjak˘ hereck˘ sen? Kterou roli byste
chtûl dostat nyní vzhledem k va‰emu mládí
a po které byste touÏil ve zralém vûku?
Hereck˘ sen asi nemám. Snad jen… Vlastnû
mám. Chtûl bych hrát milence Vilmy Cibul-
kové. To mû drÏí uÏ od konzervatofie. Jakou

roli bych si pfiál? TûÏko fiíct… Hlavnû, aÈ je
hezká a je nám spolu dobfie. MoÏná Po-
máda, Starci na chmelu anebo nûjakou ãino-
hru. To bych moc rád… A do budoucna?
Don Quijote, ·umafi na stfie‰e… Jééé, toho
by bylo!
Které z praÏsk˘ch divadel povaÏujete za na-
tolik dobré, aby mohlo konkurovat va‰í br-
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Hana Holi‰ová, 
Andrea Bfiezinová 
a Hana Kováfiíková

Lenka Bartol‰icová
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nûnské domovské scénû, a kdybyste mûl
nûkdy z Brna odejít – kam by to v Praze
bylo? 
Nechci nic a nikoho srovnávat. KaÏd˘ dûlá,
jak chce a jak umí. KdyÏ jedu do Prahy do di-
vadla, tak jednoznaãnû musím nav‰tívit di-
vadlo Ungelt. VÏdycky. Je‰tû nikdy jsem tam
nebyl zklaman˘. Naopak.
Jak se na va‰e hraní dívají va‰i blízcí? Kdo
z ãlenÛ va‰í rodiny na vás nejãastûji chodí?
Myslím, Ïe se nestydí, Ïe jsem komediant.
Ale berou to normálnû. ¤íkají: „Nûkdo chodí
pracovat do továrny, tak ná‰ Ale‰ do di-
vadla.“ Nejãastûji na mû chodí urãitû ma-
minka, protoÏe pracuje v divadle jako
uvadûãka.
Jak jste cenu oslavil, kde si ji doma posta-
víte? Jaké byly Vánoce a Silvestr? A jak
oslavíte 23. ledna va‰e 27. narozeniny?
Cenu jsem oslavil mohutnû. AlespoÀ kole-
gové fiíkali, Ïe se mi veãírek líbil. (smích)
So‰ka uÏ je doma, vedle sv˘ch dvou star‰ích
sester. Stojí spoleãnû, jako tfii sudiãky… Vá-
noce krátké, Silvestr pracovní. (smích) Jak
oslavím 27. narozeniny? Dûkuji za lichotku.
Bude mi 28. (smích) 23. ledna mám v 10 
a v 19 hodin Malované na skle v divadle Ra-

dost a vzhledem k tomu, Ïe 24. ledna v 10
hodin hrajeme znova, tak to asi nic bujarého
nebude. Uvidíme…
Kdo dal‰í by si mezi muÏi v divadle takovou
cenu za uplynulou sezónu mûl podle va‰eho
názoru odnést? 
Tuhle cenu by zaslouÏili hlavnû ti, co se na-
uãili muzikál PapeÏka v nûmeckém jazyce 
a s velk˘m úspûchem ho hráli v nûmeckém
Ingolstadtu. Klobouk dolÛ. Mám prostû
skvûlé kolegy.
Kdyby se nûkdy vydaly i va‰e dûti na herec-
kou dráhu, podporoval byste je na takové
cestû?
Myslím, Ïe nejlep‰í je nechat jim volnou
cestu. KdyÏ je budete nutit, aÈ zatoãí tam,
kam chcete vy, tak nedojdou ke svému cíli,
ale ani k va‰emu… 
Máte nûjaké novoroãní pfiání? 
Pfiání mám nejen do nového roku. Pfiál bych
si, aby k nám chodilo pofiád tolik divákÛ. Pfiál
bych si, aby se jim na‰e pfiedstavení pofiád lí-
bila. Pfiál bych si, abych hrál pofiád s tak fajn
kolegy. Pfiál bych si, aÈ mám pofiád tak hezké
role. Jsem ‰Èastn˘ a spokojen˘. Co víc si pfiát? 

Text: Miroslav Homola,
Foto: jef Kratochvil, Tino Kratochvil

Lenka Janíková, Marta Matûjová, 
Andrea Bfiezinová a Hana Kováfiíková
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Nejoblíbenûj‰í hereãka
SVETLANA JANOTOVÁ

Nejoblíbenûj‰í herec 
ALE· SLANINA

Nejoblíbenûj‰í inscenace
KOâKY

reÏie Stanislav Mo‰a

TvÛrãí poãin: ANETA MAJEROVÁ
a HANA KRATOCHVILOVÁ
choreografie k muzikálu Koãky

Cena Kolegia revue Dokofián
VIKTOR SKÁLA

Cena fieditele
MARTIN REISSNER

Cena Bezpeãného zázemí
STANISLAV MO·A

1. Svetlana Janotová   
2. Hana Holi‰ová      
3. Ivana VaÀková
4. Radka Coufalová
5. Andrea Bfiezinová

1. Ale‰ Slanina        
2. Du‰an Vitázek    
3. Martin Havelka          
4. Luká‰ Vlãek
5. Michal Isteník

1.  Koãky
2.  Donaha!                
3.  Zorro
4.  Oãistec     
5.  Funny Girl                              

1. Aneta Majerová, Hana Kratochvilová –
choreografie Koãky

2. Ale‰ Valá‰ek – scéna Zorro
3. Andrea Kuãerová – kost˘my Koãky
4. Zdenek Merta – hudba Oãistec

Celkem posláno celkem 9.600 hlasÛ

výsledky křídel 2012/13
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Vy‰el jsem z divadla, byla mrazivá noc. Ve
svûtle mûsíce jsem zahlédl siluetu ‰tíhlé vûÏe
svatojakubského kostela. Kam asi mífií? Po-
díval jsem se k obloze a najednou jsem uvidûl
velk˘ závûs, kter˘ se rozhrnul, a za ním v jas-
ném svûtle jsem zahlédl ty, se kter˘mi jsem
je‰tû nedávno stál na jevi‰ti, ty, kter˘ch jsem
si váÏil, a ty, které jsem ctil. 
A Ten, jehoÏ jsem nejv˘‰ ctil, mi fiekl: „Ano,
je tady krásnû. Máme se tu v‰ichni rádi. Ale
ví‰, Ïe kdyÏ jsme byli na Zemi, nebyly mezi
námi vÏdy ty nejlaskavûj‰í vztahy. Ale teì
jsme si odpustili a je nám tu dobfie. UÏ to ne-
bude dlouho trvat a pfiijde‰ za námi. A aÏ pfii-
jde‰, pfiines s sebou láhev moravského
ãerveného vína. Pohárky uÏ pfiichystám.“
Vidina zmizela a já se stále upfienû díval na
hrot ‰tíhlé vûÏe svatojakubského kostela.

Sklonil jsem hlavu a vidûl jsem se jako pout-
ník. Pfiece cel˘ Ïivot jsem putoval od role 
k roli, kaÏdou jsem pfiivedl na svût a rozlouãil
se s ní. PokaÏdé jsem udûlal papírovou lo-
diãku, do ní jsem vepsal její jméno, poloÏil na
hladinu PotÛãku zapomnûní, a tak jsem to
dûlal po celá desetiletí. 
AÏ pfii louãení s tou poslední bolela du‰e.
Role byla krásná a „poslední“ a té jsem udû-
lal velkou papírovou lodiãku. VyloÏil jsem ji
rÛÏov˘mi okvûtními lístky, dlouho jsem ji

zamyšlení

Jiří dušek 

Pavel Kunert, Jifií Du‰ek 
a Stanislav Zindulka 
v dramatu „Sarkofág“,
reÏie: Stanislav Mo‰a
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drÏel v rukou. Nemûl jsem odvahu rozlouãit
se s ní. Nakonec jsem ji poloÏil na hladinu Po-
tÛãku a dlouho se za ní díval, aÏ se mi ztratila
z dohledu. Jsi poutník, a tak: „Nasaì si ãepici,
vezmi si mo‰nu, hÛl, jdi a neohlíÏej se.“ Do
mo‰ny jsem vloÏil láhev ãerveného vína 
a vydal se na poslední pouÈ. 
Vzpomnûl jsem si na diváky, uklonil jsem se
a poÏádal: „… dopfiejte mi zcela malé uznání,
Ïe jsem pfiece trochu uÏiteãn˘ byl.“ U‰el jsem
jen pÛl ãasu, kdyÏ jsem na jarní noãní obloze
uvidûl velk˘ závûs, kter˘ se pomalu rozhrnul,
a v nûm pfiívûtivá tváfi Toho, jehoÏ jsem nej-
v˘‰ ctil, kter˘ mi s úsmûvem fiekl: „Pfiíteli, jak
to, Ïe ty pohárky jsou je‰tû prázdné?“ UÏ
bûÏíííííím……
Král i
Otrok
Nevzpomenuteln˘
Emeritní
Clown

Jifií Du‰ek (14. 2. 2014 se doÏívá 90 let),
Foto: jef Kratochvil

15

Karel Jansk˘ a Jifií Du‰ek 
v inscenaci „Pravda o zkáze Sodomy“,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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Pokrevní bratři
osudový a magický muzikál

Flashdance
taneční muzikál

25. – 28. února 2014

15. – 22. února, 10. – 16. března 2014

hudební scéna

hudební scéna

hello, dolly!
výpravný muzikál

9. – 12. února 2014
hudební scéna
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Jerry Herman, Michael Stewart:
Hello, Dolly!
Do „zlatého fondu hudebního – muzikálového divadla“ nepo-
chybně patří i dílo skladatele Jerryho Hermana a libretisty 
a textaře Michaela Stewarta, muzikál vpravdě světového jména
– Hello, Dolly!. Dílo, které po své newyorské premiéře v roce
1964 zaznamenalo světový úspěch, je geniální hudební adap-
tací divadelní hry Thorntona Wildera Dohazovačka, jejíž před-
lohou zase byla  bláznivá komedie Johanna Nepomuka
Nestroye „A jde se řádit“, jejíž předlohou zase byla vtipná jed-
noaktovka Johna Oxen forda Dobře strávený den (geneze námětu
byla tedy poněkud složitější, ale vždyť se jedná o tak vzrušující
téma!).  Kdo  muzikál nezná, tomu připomínáme: Jedná  se 
o příběh podnikavé zprostředkovatelky sňatků na newyorském
předměstí – dohazovačky Dolly Leviové, která si ovšem toho
nejlepšího zákazníka nechává pro sebe a kouzlem své osob-
nosti dokáže mrzoutského starého mládence Horáce Vander-
geldera  nakonec změnit i proti jeho vůli v galantního 
a milujícího muže. Ústřední píseň byla nahrána nesčetněkrát,
ale šlágr z ní udělal svým osobitým „chraplavým“
hlasem až Louis Armstrong. Filmové zpracování zajistilo mu-
zikálu nesmrtelnou slávu, když v roce 1969 věhlasný tanečník,
choreograf a režisér Gene Kelly natočil film s Barbrou Strei-
sandovou a Waltrem Matthauem v hlavních rolích. MdB uvádí
tuto muzikálovou legendu v únoru 2014 v posledních čtyřech
reprízách. 
Režie: Gustav Skála
Hrají: Alena Antalová nebo Ivana Vaňková, Igor Ondříček nebo
Petr Štěpán, Hana Kováříková nebo Marta Matějová, Radek
Novotný nebo Robert Rozsochatecký, Jakub Przebinda nebo
Aleš Slanina, Vojtěch Blahuta nebo Alan Novotný a další.

Tom Hedley, Robert Cary, Robbie Roth:
FlASHDANCe
Slavný americký hudební film z roku 1983 Flashdance režiséra
Adriana Lynea se stal ve své době opravdovým diváckým
hitem, vydělal více než sto miliónů dolarů a během prvních
dvou týdnů se prodalo více než 700 tisíc desek se sound-
trackem, který vyhrál mimo jiné i Cenu Grammy. Uplynulo
třicet let od vzniku tohoto fenoménu, jenž ovlivnil minimálně
jednu gene raci diváků. Příběh osmnáctileté dívky Alex
Owensové, která přes den pracuje jako svářečka a v noci se
věnuje tomu, co ji opravdu naplňuje, tedy tanci, a touží se do-
stat na taneční konzervatoř, uchvátil celý svět a písně z něj
(např. What A Feeling či Maniac) se nenahraditelně zapsaly do
dějin po pulární hudby.
Není divu, že se v roce 2008 rozhodl anglický divadelní produ-
cent David Ian tento romantický příběh s atmo sférou
oblíbených 80. let přenést na jeviště. Tom Hedley a Robert Cary
napsali příběh lásky, touhy a splněných snů podle filmového
scénáře, se známými melodiemi (v muzikálu se objevilo pět
původních a šestnáct nových písní) a vznikla show, která nej -
dříve vyrazila na turné po Spojeném království a poté se něko-
lik měsíců hrála na West Endu v Shaftesbury Theatre. 
V současnosti probíhá její americké turné a připravuje se uve-

dení na Broadwayi. Je pýchou našeho divadla, že může tento
dechberoucí a energií nabitý titul plný úžasných choreografií
nabídnout i českému diváku v evropské premiéře v překladu
Jiřího Joska. 
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Svetlana Janotová nebo Ivana Vaňková, Ondřej Studénka
nebo Dušan Vitázek, Hana Holišová nebo Viktória
Matušovová, Zdena Herfortová nebo Ivana Plíhalová, Zdeněk
Junák nebo Milan Němec, Igor Ondříček, Lukáš Janota nebo
Aleš Slanina a další.

Willy Russell:
PoKReVNÍ BRATŘI
Příběh anglického dramatika a písničkáře Willyho Russella 
o rozdělených dvojčatech okouzluje diváky po celém světě
především svou čistotou, jednoduchostí a průzračnou křeh-
kostí. Ačkoli se jedná o sociálně kritické téma, jsou Pokrevní
bratři zároveň i úsměvnou historkou o dospívání, prvních lás-
kách, problémech s rodiči a dětských hrách. 
I když byli bratři Eduard a Mickey ihned po narození násilně
rozděleni a každý z nich pak vyrůstá ve zcela odlišném sociál-
ním prostředí, jejich osudy se neustále prolínají. Celým dějem
provází diváka osoba Vypravěče, který vstupuje do různých po-
stav, jež se v životě dvojčat objevují, a který přidává příběhu až
magický ráz neustálým připomínáním osudového předurčení,
ke kterému Eddie a Mickey od počátku směřují. Refrénem pří-
běhu se stává jakési prokletí, které varuje, že v momentě, kdy
se rozdělená dvojčata dozví pravdu, obě na místě zemřou. Tato
tragická nota je mezi mnoha komickými situacemi neustále
připomínána, neboť celý muzikál začíná okamžikem, kdy zdr-
cená matka paní Johnstonová stojí nad mrtvými těly svých
synů. Příběh je tedy vyprávěn retrospektivně, čímž je jeho osu-
dovost ještě podtržena. A snad právě díky této hořkosti, která
je součástí každého lidského bytí, se stali Pokrevní bratři ve
světě tolik oblíbeným titulem.
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Aleš Slanina nebo Dušan Vitázek, Lukáš Janota nebo Jiří
Mach, Stano Slovák nebo Lukáš Vlček, Hana Holišová nebo
Markéta Sedláčková, Ivana Odehnalová nebo Svetlana Jano-
tová, Kristian Pekar nebo Jakub Zedníček, Lenka Janíková
nebo Ivana Vaňková a další.

Mark Haddon, Simon Stephens:
PoDIVNÝ PŘÍPAD Se PSeM
Christopheru Booneovi je patnáct let, má rád čísla, mate -
matiku, žije sám se svým otcem a je autista. Christopher
Boone je autista a dokáže z hlavy vypočítat, kolik je 2 na 45.
Christopher Boone postupuje vždy přísně logicky a rozhodne
se vyšetřit největší záhadu ve svém okolí – kdo zabil Welling-
tona, pudla jeho sousedky paní Shearsové. Christopher Boone
zjistí, kdo zabil Wellingtona, ale následkem toho začne jiné,
mnohem větší pátrání.
Prazvláštní detektivka současného britského autora Marka
Haddona spojuje napětí, laskavý humor i silný příběh o hledání
svých kořenů a o těžkosti lásky k postiženému dítěti tak
dovedně, že její autor za ni byl oceněn v roce 2003 prestižní
Whit breadovou cenou za nejlepší britskou knihu roku. 
V loňském roce ji zdramatizoval pro londýnské Národní di-
vadlo Haddonův přítel, renomovaný britský dramatik Simon
Stephens, a to s výjimečným diváckým i kritickým ohlasem.

hraJeme
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Program únor

Činoherní scéna hudební scéna

Pokrevní bratfii

1.2. dvojitá rezervaceso 19.15 zadáno

2.2. dvojitá rezervacene 19.00 E7

7.2. strýček váňapá 14.00

7.2. strýček váňapá 19.00 E5

8.2. strýček váňaso 19.00 P  

9.2. strýček váňane 19.00

10.2. strýček váňapo 19.00 AB1

11.2. strýček váňaút 19.00 A2

12.2. strýček váňast 19.00 A3

13.2. donaha!čt 18.00

14.2. donaha!pá 19.00

15.2. donaha!so 14.00

15.2. donaha!so 19.00

16.2. donaha!ne 18.00

17.2. dvojitá rezervacepo 19.00 A1

18.2. všemocný pan krottút 19.00 C2

19.2. strýček váňast 19.00 AB3

20.2. strýček váňačt 19.00 AB4

21.2. strýček váňapá 19.00 AB5

22.2. všemocný pan krottso 19.00 A6

E2

zadáno 

23.2. sugar! (někdo to rád horké)ne 18.00

24.2. sugar! (někdo to rád horké)po 19.00

25.2. Podivný případ se psemút 19.00

26.2. Podivný případ se psemst 19.00

27.2. Jezinky a bezinkyčt 18.00

28.2. Jezinky a bezinkypá 19.00

2.2. mladý Frankensteinne 18.00

1.2. mladý Frankensteinso 19.00

4.2. kočkyút 19.00 R/X2014

5.2. kočkyst 19.00 A/M2014

6.2. kočkyčt 19.00 Z/T2014

9.2. hello, dolly!ne 18.00

10.2. hello, dolly!po 19.00

11.2. hello, dolly!út 18.00

12.2. hello, dolly!st 19.00

15.2. Flashdanceso 18.00

16.2. Flashdancene 14.00

16.2. Flashdancene 19.00

17.2. Flashdancepo 19.00

18.2. Flashdanceút 18.00

19.2. Flashdancest 19.00

20.2. Flashdancečt 18.00

21.2. Flashdancepá 18.00

22.2. Flashdanceso 19.00

25.2. Pokrevní bratřiút 18.00

26.2. Pokrevní bratřist 19.00

27.2. Pokrevní bratřičt 18.00

28.2. Pokrevní bratřipá 19.00
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Program březen

Činoherní scéna hudební scéna

PREMiéRA vEřEjná gEnERálkA BiskuPský DvůR DERniéRA

1.3. škola základ životaso 18.00

2.3. škola základ životane 18.00

4.3. dvojitá rezervaceút 19.00 A2

5.3. dvojitá rezervacest 19.00 A3

6.3. Jezinky a bezinkyčt 18.00 P18

7.3. Jezinky a bezinkypá 18.00 PP1 

8.3. Podivný případ se psemso 19.00 AB6

14.3. sliby chybypá 14.00

14.3. sliby chybypá 19.00 E5

15.3. sliby chybyso 19.00 P 

16.3. sliby chybyne 19.00

17.3. Jakub a jeho pánpo 18.00 PPP

18.3. Jakub a jeho pánút 18.00

19.3. strýček váňast 18.00 sP 

20.3. strýček váňačt 19.00 A4

21.3. strýček váňapá 19.00 C5

22.3. strýček váňaso 19.00 A6

23.3. Podivný případ se psemne 19.00 D

24.3. Podivný případ se psempo 19.00 AB2

25.3. sliby chybyút 19.00 C2

AB3 

C4

A5

A6

E7

26.3. sliby chybyst 11.00 zadáno

26.3. sliby chybyst 19.00

27.3. sliby chybyčt 19.00

28.3. sliby chybypá 19.00

29.3. sliby chybyso 19.00

30.3. sliby chybyne 19.00

A131.3. sliby chybypo 19.00

4.3. Papežkaút 19.00 R/X2014 

3.3. Papežkapo 19.00 A/M2014

5.3. Papežkast 19.00 Z/T2014

6.3. Papežkačt 18.00

7.3. Papežkapá 19.00

10.3. Flashdancepo 19.00

11.3. Flashdanceút 18.00

12.3. Flashdancest 19.00

13.3. Flashdancečt 19.00 zadáno

14.3. Flashdancepá 19.00

15.3. Flashdanceso 18.00

16.3. Flashdancene 14.00

18.3. kvítek z horrroruút 18.00

19.3. kvítek z horrrorust 19.00

21.3. sněhurka a 7 trpaslíkůpá 18.00

22.3. sněhurka a 7 trpaslíkůso 14.00

22.3. sněhurka a 7 trpaslíkůso 18.00

23.3. sněhurka a 7 trpaslíkůne 14.00

hosTování

·kola základ Ïivota
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Pouhý rok po londýnské premiéře mohou zhlédnout tento
nevšední příběh i brněnští diváci.
Režie: Mikoláš Tyc
Hrají: Vojtěch Blahuta, Alena Antalová, Hana Ho li šová, Igor
Ondříček, Miroslava Kolářová, Jana Musilová, Milan Němec,
Aleš Slanina, Zdeněk Bureš a Eliška Skálová. 

Dennis Martin, Donna W. Cross: 
PAPežKA
Podle světového bestselleru americké spisovatelky Donny W.
Cross Papežka, který vyšel ve více než třiceti jazycích, a podle
kterého byly natočeny již dva celovečerní filmy, napsal mladý
německý muzikálový skladatel a textař Dennis Martin (autor
muzikálů Elizabeth a Bonifatius) muzikál vyprávějící téměř ne-
uvěřitelný příběh – legendu o ženě, která v polovině devátého
století usedla na papežský stolec. Mladinká Jana je dívkou,
která se zcela vymyká svému okolí i zažitým představám o že-
nách, jejich možnostech i poslání. Je výjimečně chytrá a talen-
tovaná. Nejprve se jí, proti všem tehdejším zvyklostem,
dostává i jako dívce legálního vzdělání. Následně pak může 
v převleku za svého nešťastně zabitého bratra pokračovat 
v učení. Samozřejmě že je díky tomu neustále na útěku, a tak
její cesta pokračuje až do Říma, kde se stává nejprve léčitelem
nebohých až se nakonec stane lékařem samotného papeže 
a následně i jeho nejbližším rádcem. Když papež násilně
umírá, stává se Jana – Jan jeho následníkem. Milují ho přede-
vším prostí lidé – chudí a nemocní, kterým obětuje své osobní
štěstí. Přesto však i ona podléhá lásce a, jak o této legendě vy-
právějí dochované středověké obrazy, je nakonec prozrazena
v okamžiku, kdy porodí dítě. Ačkoli se katolická církev ve stře-
dověku snažila všechny důkazy o tomto příběhu zničit a sna-
žila se onu historku prezentovat pouze jako středověkou
fantazii, není dosud zřejmé, zda skutečně nešlo o historickou
postavu. Navíc dodnes existuje formální zkouška pohlaví nově
nastupujícího papeže. Jedná se o nebývalý příběh plný tajem-
ství, vášní, touhy po vzdělání i obětování se. V roce 2011 byla
Papežka v Německu zvolena Muzikálem roku, v anketě portálu
i-divadlo.cz získala 1. místo v kategorii Nejoblíbenější insce-
nace, v divácké anketě Křídla obsadila 2. místo; představitelce
hlavní role Haně Holišové vynesla prestižní Cenu Thálie 2012
a v souvislosti s ní byla Hanka vyhlášena nejpopulárnější he-
rečkou v  anketě Křídla i ve zmíněné anketě portálu 
i-divadlo.cz, odborná porota časopisu Instinkt ji dokonce zvo-
lila za nejvýznamnější muzikálovou osobnost České republiky!
Režie: Stanislav Moša
Hrají: Hana Holišová nebo Svetlana Janotová, Ladislav Kolář,
Petr Gazdík nebo Robert Jícha, Aleš Slanina, Igor Ondříček,
Ivana Vaňková, Stanislav Slovák, Jakub Przebinda, Rastislav
Gajdoš, Lenka Janíková, Milan Němec nebo Lukáš Vlček 
a další.

Howard Ashman, Alan Menken: 
KVÍTeK z HoRRRoRu
Květinářství pana Mushnika je zapadlý krámek, kam málokdy
zavítá zákazník. I proto je jeho majitel nevrlý a málokdy se 
usměje na své dva pomocníky – zbrklého naivu Sey moura 
a sladkou, životem pronásledovanou Audrey. Vše se však
změní, když Sey mour jednoho dne, právě během zatmění
slunce, koupí v jednom exotickém obchodě zvláštní rostlinu.
Rostlinu, kterou ještě nikdy neviděl, jejíž jméno nenalezl

v žádných moudrých knihách, rostlinu, jež zaviní změnu v ži-
votech všech přítomných. Sey mour ji pojmenuje Audrey 2, na
počest dívky, s níž se denně potkává a kterou platonicky mi-
luje, která však chodí se sadistickým stomatologem Orinem.
Stačí malá chvilka, kdy se ve výloze květinářství tato zvláštní
rostlina objeví a rázem se dveře obchodu netrhnou. Pokladna
se začíná plnit, ale Audrey 2 začíná vadnout, dokud Sey mour
náhodou nepřijde na to, po jaké vláze jeho kytička touží. Lid-
ská krev! Sey mour pro ni začne shánět potravu, květina roste,
celý svět se o zvláštní rostlinu zajímá, její majitel se stává slav-
nou osobností a snaží se tajit, jakou příšeru vlastně vypěsto-
val.
Muzikálovou černou komedii vytvořili Howard Ashman (li-
breto) a Alan Menken (hudba) podle nízkorozpočtového ame-
rického filmu z roku 1960. Autoři příběh upravili, připsali
rock’n’rollovou hudbu ve stylu 60. let a uvedli v roce 1982 na
off-Broadwayi. Od té doby se muzikál proslavil po celém světě
a v  roce 1986 se dočkal i své slavné, filmové verze v  režii
Franka Oze.
Režie: Petr Gazdík
Hrají: Alena Antalová nebo Markéta Se dláčková, Lukáš Janota
nebo Jakub Uličník, Tereza Martinková nebo Svetlana Ja -
notová, Hana Holišová nebo Ivana Odehnalová, Zdeněk Bureš
nebo Miloslav Čížek, Martin Havelka nebo Igor Ondříček,
Dušan Vitázek, Marta Matějová nebo Michaela Horká a další.

Stano Slovák, Jan Šotkovský, Petr Štěpán, Karel Cón:
SNěHuRKA A 7 TRPASlÍKů 
Příběh, který znají snad všichni – po smrti laskavé královny
matky si přivádí hodný Král domů zlou Macechu, která ne-
dokáže snést krásu své nevlastní dcery. A když zemře i Král,
je jí mladá Sněhurka vydána zcela na milost a nemilost. Před
smrtí ji zachrání jen útěk do hlubin temného lesa. Na konci
této strastiplné pouti však stojí k jejímu štěstí útulný domeček
se sedmi postýlkami – jedna pro Prófu, jedna pro Kejchala,
jedna pro Dřímala, jedna pro Rejpala, jedna pro Stydlína,
jedna pro Štístka a jedna pro Šmudlu. Jen péče ženské ruky tu
jaksi chybí a postýlky jsou poněkud malé. Ovšem Macecha se
dozví, že Sněhurce se podařilo uniknout jejím spádům
a rozhodne se jí zbavit sama...  
Na pozadí známé pohádky bratří Grimmů, jemně inspirováni
proslulou animovanou verzí Walta Disneyho, tvoří hudební
skladatel Karel Cón a libretisté Stanislav Slovák, Jan Šotkovský
a Petr Štěpán svou osobitou stavbu, plnou hororového napětí,
ztřeštěného humoru i pohádkové laskavosti. Vše samozřejmě
kořeněno půvabnými, chytlavými písničkami. Sněhurka a sedm
trpaslíků má všechny předpoklady být příjemným před-
stavením, nabízejícím dostatek radosti i potěšení dětem
i dospělým. Zkrátka milou zábavou pro celou rodinu.  
Režie: Stano Slovák
Hrají: Radka Coufalová nebo Svetlana Janotová, Jan Apolenář
nebo Milan Němec, Rastislav Gajdoš nebo Petr Štěpán, Robert
Jícha nebo Aleš Slanina, Ladislav Kolář nebo Igor Ondříček,
Jiří Mach nebo Dušan Vitázek, Jakub Uličník, Robert Musialek
nebo Lukáš Vlček, Jakub Przebinda nebo Jiří Ressler, Michal
Matěj, Vojtěch Blahuta nebo Alan Novotný a další. 
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sněhurka a 7 trpaslíků
bláznivá hudební pohádka pro celou rodinu

kvítek z horrroru
hororová muzikálová komedie

Papežka
původní historický muzikál

21. – 23. března 2014

18. a 19. března 2014

3. – 7. března 2014

hudební scéna

hudební scéna

hudební scéna
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Patrik Bofieck˘ nerad pl˘tvá slovy – jeho ob-
líben˘m citátem je totiÏ: „AÏ lidé pfiestanou
pouÏívat mluvidla, uvedou do chodu mozek.“
Sv˘m dcerám dal v˘jimeãná jména, aby z nich
vyrostly v˘jimeãné osobnosti, a kdyby mûl tu
moÏnost, rád by si zahrál tfieba s Voskovcem 
a Werichem. Má rád pfiímé lidi a ctí sliby –
pfiedev‰ím ten manÏelsk˘, protoÏe, jak fiíká,
kdyÏ nûco ãlovûk jednou slíbí, mûl by to do-
drÏet. Chutná mu kokosové pití ve v‰ech moÏ-
n˘ch variacích a jak˘koli vztah (aÈ uÏ
pozitivní, nebo negativní) je pro nûj cennûj‰í
neÏ lhostejnost. V souboru Mûstského divadla
Brno je od roku 2000, z jeho rolí pfiipomenu
napfi. Luckyho v âekání na Godota, Florinda
Aretusiho ve Sluhovi dvou pánÛ, Goopera 
v Koãce na rozpálené plechové stfie‰e, Lu-
ká‰e/Patrika v Kum‰tu, Archambauda v Blbci
k veãefii nebo roli Starého Otrapy a Otce

Agáty v Jakubu a jeho pánovi. Nejnovûji
hraje Sluhu v inscenaci Str˘ãek VáÀa, na které
zároveÀ spolupracuje jako asistent reÏie.
Kdy se zrodil nápad studovat herectví? Chtûl
jste b˘t hercem uÏ od dûtství?  
Moje matka hrála v amatérském divadle Do-
rotku ve Strakonickém dudákovi. Tehdy jsem
tam hrál je‰tû jako mimino v pefiinkách jedno
z mal˘ch dûtí. Takto to zaãalo, pak to dlouho
spalo. Ve druhé nebo tfietí tfiídû jsem se pfii-
hlásil do dramatického krouÏku a bûhem
gymnázia jsem se dostal k amatérskému di-
vadlu Domino, kde uÏ byl Jan Apolenáfi, coÏ
bylo moc dÛleÏité setkání. Následovala Li-
dová ‰kola umûní, kam chodila o mnoho let
níÏ i Petra ·palková. Pak jsem se samozfiejmû
hlásil na JAMU. Nevím, jestli je to pravda,
ale údajnû ano, pr˘ tam na mû do‰el nûjak˘
anonymní dopis, tak mû nevzali. Pak jsem se
hlásil do Prahy, kde bych byl v roãníku 
s Lucií Zedníãkovou, ale taky neúspû‰nû. Tak
jsem ‰el dûlat kulisáka do Mahenova divadla. 
Ale na JAMU jste se nakonec skuteãnû do-
stal.
Vzali mû po revoluci, aÏ se zmûnila situace.

Hlásil jsem se v roce 1990. 
TakÏe jste byl nejstar‰í 
v roãníku? 
No, byl jsem vlastnû 
nejstar‰í, ale ne – star‰í 
byl je‰tû Pepa Polá‰ek. 

V roãníku nás bylo 15 a byli jsme rozdûleni
na dvû skupiny. Jsem ale dost individualista.
Do tfietího roãníku jsem ani nevûdûl, jak se
moji spoluÏáci jmenují. Pfii‰el jsem do ‰koly,
udûlal si svoje vûci a ‰el jsem pracovat do Ma-
henky. Rád vzpomínám tfieba na Jaroslava
Dufka, byla s ním vÏdycky velká legrace. 
Proã jste se stal hercem?
KdyÏ se mû ptal kolega Josef Karlík, proã
bych to chtûl dûlat, fiekl jsem mu, Ïe neznám
práci, na kterou se chodí pozdûji. A nerad
vstávám, takÏe… 
Nelitoval jste nûkdy tohoto rozhodnutí?
Na tuto otázku jsou pokaÏdé v podstatû dvû
odpovûdi – podle toho, jestli se dafií, nebo ne.
Mnohokrát jsem si fiíkal, Ïe jsem mûl moÏná
jít na práva. Ale oni by mû urãitû nevzali, ale
na to je je‰tû ãas. KdyÏ práva udûlali nûktefií
politici, tak proã ne já.   
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s Patrikem bořeckým

na skleniČce
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Po ukonãení ‰koly jste ode‰el do Divadla 
v 7 a pÛl a v roce 2000 byl pfiijat do Mûst-
ského divadla Brno. Letos tedy uÏ 14 let 
v angaÏmá. Zmûnilo se za tu dobu nûco?
Pfiipadá mi, Ïe v‰ichni kolem mû zestárli, já
pofiád „jako Jura“ a najednou vidím kolegy,
ktefií se‰li.
Které role vás bavily? 
První vûc, kterou jsem tady dûlal, byla Mistr
a Markétka, kde jsem se potkal s Erikem Par-

dusem. Taky hodnû vzpomínám na Pfielet nad
kukaããím hnízdem, tam se se‰la v˘borná
parta lidí. 
S Erikem Pardusem jste hrál ve více insce-
nacích – napfiíklad Koloãava, Smrt Pavla I.,
Blbec k veãefii. 
Ano, ale v Mistrovi a Markétce jsme byli nej-
více partnefii, já hrál Korovjeva, on Kocoura
KÀoura – ti dva byli pofiád spolu. KdyÏ jsem
do tohoto divadla pfii‰el poprvé, byl jsem do-
cela nervózní, ale Erik mû z toho bûhem
chvilky dostal. Pfiijít do nového divadla a do-
stat takového parÈáka, jako byl Erik, tak to
je ‰tûstí! To bych kaÏdému pfiál! âlovûk
mÛÏe totiÏ narazit na nûkoho, s k˘m si vÛbec
nerozumí, a bude se bát a bude to celé
‰patnû. 
Asi vám taky hodnû chybí.
VÏdycky mi pfiipadal úplnû normální, v po-
hodû, takÏe jsem ani netu‰il, Ïe je nemocn˘.
Choval se úplnû stejnû. Moc mi chybí. Byla 
s ním vÏdycky sranda, byl to pozitivní ãlovûk.
Takov˘ch lidí je vÏdycky ‰koda! 
Dûlal na zkou‰kách nûjaká „pfiekvápka“?
Tato otázka by mûla b˘t poloÏena spí‰ dám-
ské ãásti souboru. 
Máte radûji tragédie, nebo komedie? 
Mám rád, kdyÏ se lidé pláãem smûjí.
Máte vysnûnou hru a roli? 
Toto je obligátní otázka. Samozfiejmû Ïe mám
sny, ale jakmile se prozradí, tak je to ‰patn˘.
Ale v divadle jde spí‰ o to, s k˘m dûlat. Je
jedno, co budete dûlat, ale dÛleÏité je, s k˘m.
KdyÏ budete dûlat sebelep‰í vûc s blbcem, tak
to stejnû nebude mít smysl. 
TakÏe s k˘m byste chtûl spolupracovat? 
Kdyby to ‰lo, tak tfieba se Smoãkem nebo

hrát s Voskovcem a Werichem. Teì jsem
právû doãetl kníÏku rozhovorÛ s Voskovcem.
Nejhor‰í na svûtû totiÏ je sráÏka s blbcem. Ti
byli chytfií! Velká ‰kola byla dûlat s Bolkem
Polívkou. Ten je taky chytrej! Myslím si, Ïe
jedno zkou‰kové období s Bolkem vydá za
celé studium. 
A co fiíkáte na takové ty postmoderní reÏijní
v˘stfielky, kdy se baví snad jen reÏisér a di-
váci nevûfiícnû kroutí hlavou?   

To nemám rád. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe
v˘borné divadlo je, kdyÏ je reÏisér skryt˘,
takÏe pro diváka tam není vidût. ¤eknu to asi
takto – je to, jako kdybych se podíval na pa-
nelák a oddûlal tam ten jeden panel. Najed-
nou vidím tûm lidem do kuchynû a ti dva lidé
tam sedí a baví se. To je ta nejvût‰í pravda 
a nejvût‰í ãistota, protoÏe tam nikdo nic ne-
pfiehrává, k tomuto bych chtûl dospût. Tohoto
dosáhnout! 
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AÏ lidé pfiestanou pouÏívat mluvidla, uvedou do chodu mozek.

S Janem Mazákem 
v komedii „Jakub a jeho pán“,

reÏie: Stanislav Mo‰a
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Mají va‰e dûti nûjakou v˘hodu, kdyÏ mají
tátu herce, tfieba ãtete dobfie pohádky? 
Jasnû, ãtu jim pohádky. ¤íkají: „Tatínku, nejsi
starej, s tebou je taková sranda!“ Devítiletá
dcera mi dokonce fiekne: „Tati, uÏ nech tûch
hloupostí!“ V rodinû zaãínám b˘t nejvíc in-
fantilní já, nevím, jestli je to vûkem, nebo po-
vahou. Já razím heslo: do smrti puberÈákem.
A moÏná mé devítileté dcefii pfiipadá, Ïe uÏ je
dál, protoÏe dûti dneska dospívají dfiív.
(smích) 
Kdyby fiekly, Ïe chtûjí b˘t hereãky, doporuãil
byste jim to? 
KaÏd˘ rodiã chce, aby bylo jeho dítû ‰Èastné,
aÈ uÏ by to bylo v ãemkoli. 
Va‰e dcery mají netradiãní jména, proã jste
je takto pojmenovali?
Myslím si, Ïe jméno ukazuje osobnost ãlo-
vûka. Mia je zajímavé jméno. Se Ïenou jsme
chtûli, aby to bylo originální. Ale jednou se
mi stalo, Ïe jsem pfii‰el na pískovi‰tû a tam
byly najednou tfii malé Miy z celkem pûti dûtí,
z nichÏ dva byli kluci! Druhá dcera se jme-
nuje Sarah. KdyÏ na ni ve ‰kolce volali Sáro,
tak jsem pak paní uãitelce musel vysvûtlit, Ïe
ona není Sára, Ïe se jmenuje Sarah – coÏ je
rozdíl. To pfiíjmení si vybrat nemohla, to zdû-
dila, ale jméno jsme jí do Ïivotního startu
chtûli dát zajímavé a myslím si, Ïe je to
stra‰nû dÛleÏité. Ale v jedné kníÏce o jmé-
nech jsem ãetl, Ïe je nûjak˘ mongolsk˘ kmen,

kde dávají zámûrnû
hroznû negativní jména.
Tfieba Hnusné poãasí.
Proto, aby to mûly ty
dûti uÏ na zaãátku Ïivota
tûÏké a dokázaly proti
tomu bojovat, aby se 
z nich pak staly silné
osobnosti. 
A co va‰e jméno Patrik,
to je taky docela neob-
vyklé…
To mi vÏdycky fiíká
Bolek Polívka: „Tobû se
to dûlá – Patrik Bo-
fieck˘, ale co já s tím 
Boleslav a Polívka, já
musím dûlat a mít ta-
lent.“ (smích) Jmenuji

se Patrik proto, Ïe matka vidûla nûjak˘ film 
s Gérardem Philipem, kde se jeho postava
jmenovala Patrik. Dokonce jsme mûli doma
i jeho fotku, u které byl list ze stromu z jeho
hrobu. 
Jak relaxujete? Máte nûjaké koníãky, tfieba
motorku?
Na motorce zatím nejezdím, ale zaãnu jezdit
v padesáti, protoÏe mi manÏelka slíbila, Ïe mi
ji koupí. Tak jsem si ji zatím nechtûl kupovat,
abych jí nevyfoukl dárek, takÏe poãkám, ale
pak uÏ budu jezdit. Moc se tû‰ím, ale mám
strach, abych na tu motorku nesedl a neod-
jel.
Myslíte definitivnû?  
Tak. Aby se mi tak nezalíbila ta svoboda, Ïe
zamávám a odjedu… Mám jednoho zná-
mého, kter˘ fiíkal, Ïe zásadnû necouvá, takÏe
parkuje jen tam, kde se parkuje rovnû, pro-
toÏe couvají jenom zbabûlci. A já moÏná taky
nebudu chtít b˘t zbabûlec.  
Máte nûjaké poselství do tohoto roku?
âím jsem star‰í, tím víc jsem klidnûj‰í, tolik
vûcí uÏ je mi jedno. TakÏe nebrat si ty vûci
pfiíli‰ k srdci… A struãnû a jasnû: jen se ze
v‰eho neposrat! 

Text: Bea KfiíÏová, 
Foto: jef Kratochvil 
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S Boleslavem Polívkou na zku‰ebnû 
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Kytaristu, saxofonistu, houslistu, pianistu, diri-
genta, skladatele a aranÏéra Igora Vavrdu pfii-
vedl k hudbû, lépe fieãeno, k jeho prvnímu
nástroji – k houslím, jeho táta, sám vynikající
hudebník. V roce 1969 absolvoval brnûnskou
konzervatofi, kde vedle hry na housle studoval
i dirigování a skladbu. V letech 1970–1972 pÛ-
sobil jako houslista v orchestrech Janáãkovy
opery a Státní filharmonie Brno, kde si ho 
v roce 1972 vyhlédl pro svoji kapelu sám Gus-
tav Brom, a tak se Igor Vavrda ve sv˘ch ãtyfiia-
dvaceti letech stal na dlouhou dobu jedním 
z pilífiÛ vûhlasného big bandu. Hrál zde na
housle, klávesové nástroje, kytaru, saxofony 
a také aranÏoval. Spoleãnû s takov˘mi bardy –
jak˘mi byli Jaromír Hniliãka, Mojmír Bártek 
a Zdenûk Novák – se stal ãtvrt˘m aranÏérsk˘m
esem v rukávu pana kapelníka Broma. Mûl ale
také velk˘ cit pro populární hudbu, a tak jeho
aranÏmá ocenili napfiíklad i Karel Gott, Helena
Vondráãková, Lucie Bílá ãi B-Side Band a Voj-
tûch Dyk. AranÏérsky se podílel i na albu Pas-
tel songs (zpívá Jifií Korn).
Igor Vavrda samozfiejmû nearanÏoval jen díla
sv˘ch kolegÛ, ale ãasto upravoval k natáãení 
i svoje vlastní skladby. AÈ uÏ je pak hráli 
Orchestr Gustava Broma, Big band rádio Brno
ãi Studiová skupina Igora Vavrdy. Hudební
rozko‰atûlost Igora Vavrdy dokládá jeho
autorské, aranÏérské a interpretaãní vpeãetûní
do mnoha hudebních tûles nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ.
Od bigbítu pfies váÏnou, populární a dÏezovou
hudbu tfieba aÏ ke specifickému hudebnímu 
seskupení Vinafi‰tí romantici se ZdeÀkem 
Junákem. Vavrdovo autorské, interpretaãní 
a aranÏérské rozpûtí bylo opravdu ‰iroké. Hos-
toval s V. V. Systémem, hrál také se studiovou
skupinou Moravské jazzové kvinteto, vedl i své
vlastní combo. Jeho skladby jsou zaznamenány
na ãetn˘ch rozhlasov˘ch snímcích a byly vy-
dány na hudebních nosiãích. Jmenujme napfi.
kompozice JeÏibabiãka, Quasar (V. V. Systém,
Opus 1979), Kúsok slnka (Kúsok slnka, Opus
1980) a Vztek (Orchestr Gustava Broma, Su-
praphon 1981). Spolu s Milanem Vidlákem po-
prvé provedl Sonatinu dramatiku Alexeje
Frieda pro housle a klavír, v roce 1978 získal
cenu za nejúspû‰nûj‰í píseÀ o Banské Bystrici.
Byl dlouholet˘m spolupracovníkem Petra
Gazdíka, s nímÏ mj. vytvofiil koncertní show

Viva Broadway Night (2003), kterou v brnûn-
ské hale Rondo zhlédlo na 8000 divákÛ, ãi Jazz
Side Story pro Mûstské divadlo Brno.
V˘znamnou ãást svého Ïivota spojil také 
s Mûstsk˘m divadlem Brno, kde pÛsobil jako
aranÏér, dirigent a hudební dramaturg. Jako
aranÏér pracoval témûfi na v‰ech titulech éry
Hudební scény (napfi. muzikály âarodûjky 
z Eastwicku, Balada o lásce (Singoalla), Jesus
Christ Superstar, Kvítek z Horrroru, PapeÏka,
Pokrevní bratfii, Ptákoviny podle Aristofana,
Stars of Musical, Funny Girl, Jezinky a be -
zinky, Peklo, Oãistec, Jekyll a Hyde ãi Zorro).
V koncertních pfiedstaveních Jesus Christ Su-
perstar a Jazz Side Story pÛsobil také coby 
dirigent.
Odchodem Igora Vavrdy ztrácí Mûstské di-
vadlo nejen v˘jimeãného hudebníka a odbor-
níka ve svém oboru, ale pfiedev‰ím spolehli-
vého kolegu a dobrého pfiítele. 

in memoriam

igor vavrda(6. 11. 1948 – 26. 12. 2013)
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PODIVN¯ P¤ÍPAD SE PSEM –
RECENZE 
Pouh˘ rok po svûtové premiéfie a dva mûsíce
po prvním ãeském uvedení nasadilo Mûstské
divadlo v Brnû dramatizaci úspû‰né prózy
Marka Haddona Podivn˘ pfiípad se psem.
Román, kter˘ se py‰ní cenou pro nejlep‰í
britskou knihu roku 2003, zdramatizoval
Simon Stephens a na brnûnské jevi‰tû jej pfie-
vedl reÏisér Mikolá‰ Tyc. Podrobnosti pfiiná‰í
ve své recenzi David Kroãa. 
HaddonÛv román Podivn˘ pfiípad se psem se
ukázal jako vdûãná pfiedloha pro jevi‰tní dra-
matizaci. Jímav˘ pfiíbûh autistického chlapce
Christophera, kter˘ rád lu‰tí matematické
úlohy, ale okolnímu svûtu moc nerozumí, na-
bízí inscenátorÛm silné emoce i dramatické
konflikty. Také v divadelní adaptaci zaãíná
hrdinovo vyprávûní objevením mrtvoly sou-
sedovic pudla. Následující pátrání po pacha-
teli vede Christopher s nasazením, které zná
od Sherlocka Holmese, svého oblíbeného li-
terárního hrdiny. Postupnû se ale dostává 

k tajemstvím daleko závaÏnûj‰ím, neÏ je
vraÏda malého pejska. Jde pfiedev‰ím o ro-
dinnou krizi, která vzniká nejen kvÛli obli-
gátní nevûfie, ale i pod tlakem okolností, jeÏ
postupnû pfiiná‰í Christopherovo postiÏení.
ReÏisér Mikolá‰ Tyc se soustfieìuje pfiede-
v‰ím na popis sloÏitého vztahu protagonisty
a jeho matky. KdyÏ chlapec zjistí, Ïe ne-
umfiela, jak mu otec tvrdil, ale Ïije s milencem
v Lond˘nû, vypraví se za ní. Právû strastiplné
cestování pfiedstavuje vrchol Tycovy insce-
nace, neboÈ stylizovanû pfiibliÏuje principy
autistického uvaÏování. Okolní svût se hrdi-
novi jeví jen jako nepfiehledná smûsice zvukÛ,
hlasÛ a svûtel, coÏ divadelní efekty na brnûn-
ské âinoherní scénû velmi názornû demon-
strují. Scénograf Karel âapek dokázal s jejich
pomocí vykouzlit vlakové nádraÏí a nástu-
pi‰tû, ale také vagóny metra nebo tfieba noãní
lond˘nskou ulici. Dekoraci tvofií rozmanitû
uspofiádané kostky, které po nasvícení evo-
kují jak hochovu oblíbenou poãítaãovou hru
Tetris, tak také jeho zálibu v ãíslech a mate-
matice.
Roztûkanému, av‰ak na detaily soustfiedû-
nému vnímání svûta odpovídá i zdafiile vy-
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uÏit˘ princip divadla na divadle. Dialogy se
stfiídají s pasáÏemi, jeÏ z hrdinov˘ch zápiskÛ
pfiedãítá jeho uãitelka v podání Hany Holi-
‰ové. V‰ichni herci zÛstávají pfiitom stále na
scénû a jednotlivé v˘stupy na sebe volnû 
navazují, nûkdy bez v˘razn˘ch ãasoprostoro-
v˘ch stfiihÛ. Pût aktérÛ se dokonce vymûÀuje
hned v nûkolika rolích, jeÏ jsou zámûrnû zci-
zovány nebo doslova reÏírovány podle pfiání
vypravûãe. NejtûÏ‰í herecké bfiemeno ov‰em
nese pfiedstavitel Christophera Vojtûch Bla-
huta. Z kaÏdého jeho
v˘stupu je patrné, Ïe
se na úlohu autistic-
kého chlapce peãlivû
pfiipravil. V mluve-
ném projevu jeho hr-
dina napfiíklad vyniká
velk˘m smyslem pro
detaily a racionalitou,
zatímco v gestikulaci
je spí‰e nesmûl˘ a je-
din˘ fyzick˘ kontakt,
kter˘ sv˘m blízk˘m
dovolí, je dot˘kání se
prsty na rukou. Bla-
hutÛv v˘kon vrcholí
suverénním monolo-
gem po dûkovaãce, pfii
nûmÏ udiven˘m divá-
kÛm v sále názornû
vysvûtlí princip Pytha-
gorovy vûty. Neleh-
kou úlohu dostala ov‰em také Alena
Antalová: musela totiÏ skloubit polohu milu-
jící matky a silnû emocionální Ïeny, která
vÏdy nedokáÏe zvládnout synÛv handicap ani
vlastní slabosti. 
Podivn˘ pfiípad se psem na jevi‰ti Mûstského
divadla v Brnû je nesmírnû potfiebná insce-
nace. Nejde jen o to, Ïe mÛÏe pÛsobit jako ja-
kási terapie pokfiiven˘ch rodinn˘ch vztahÛ.
Její síla je také v neobvyklé vyprávûcí struk-
tufie. Christopher zkrátka myslí jinak neÏ vût-
‰ina lidí v publiku a fiíká nahlas i my‰lenky,
které si vût‰inou necháváme pro sebe. Ta-
kov˘ pfiím˘ pohled do vlastního nitra roz-
hodnû není k zahození.

David Kroãa, âRo3 – Vltava, 20. 12. 2013

PODIVN¯ P¤ÍPAD SE PSEM – 
VOJTùCH BLAHUTA 
JAKO AUTISTA EXCELUJE
Kostky, ãísla a hudba 
nahlíÏejí do nemocné du‰e
Scéna Karla âapka sloÏená z kostek a ãísel 
a v druhé pÛli i napodobující interiér lond˘n-
ského metra je vkusnû vyfie‰ená. Díky ní 
a efektnímu nasvícení se divák mÛÏe lépe ori-
entovat ve spleti odli‰ného my‰lení a nahlí-
Ïení na svût oãima autistického chlapce.

V˘bornou práci zde odvádí i elektronická
hudba Luká‰e Janoty (ãlena souboru MdB),
která zmatek v hlavû mladého autisty doko-
nale vykresluje, a dafií se díky ní dobfie navo-
dit i atmosféru hektického tempa Lond˘na.
Obrazy se stavûním dûtské Ïeleznice nebo
kreslením na tabuli dovolují nahlédnout do
kfiehkého svûta my‰lení autisty, a pfiece se ne-
jedná o jakoukoliv ãrtu nebo rozbor nemocné
du‰e. Dominantou dûje je siln˘ pfiíbûh zba-
ven˘ k˘ãovitého sentimentu, kter˘ je pfiesto
velmi lidsk˘ ve svém provedení.

Vojtûch Blahuta excelentní
To, na ãem v‰ak inscenace stojí, je bezesporu
hereck˘ v˘kon hlavního hrdiny Christophera
ve ztvárnûní Vojtûcha Blahuty. Nutno fiíci, Ïe
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autorsk˘ t˘m trefil do ãerného. Blahuta se
svého úkolu zhostil excelentnû. KaÏdé gesto
nebo slovo mu divák snadno uvûfií. S lehkostí
se Vojtûch Blahuta pohybuje na hranici mezi
jinakostí a akceptovatelnou normou. Jistû,
hodnû k tomu napomáhá i klukovsk˘ vzhled
a nevinnost, která z nûj ãi‰í, ale nebylo by to
nic, kdyby do své role nevloÏil maximum. 
A v tomto pfiípadû se ono úsilí rozhodnû vy-
platilo. Blahuta pÛsobí pfiirozenû v nepfiiro-
zeném my‰lení nemocného chlapce a v roli,
kterou ztvárÀuje. AÈ uÏ se jedná o pfiemr-
‰tûné reakce na doteky, v povídání o matema-
tice a hvûzdách nebo v komunikaci s okolím,
jeho Christopher v detailech i v celku nasa-
zuje vysokou laÈku. 
Samozfiejmû, hlavní postava potfiebuje 
k svému pfiíbûhu i ostatní aktéry, ktefií pfiíbûh
dokreslí a rozvinou. Uãitelka Siobhan v po-
dání Hany Holi‰ové nabízí jak chápavou 
a naslouchající du‰i, tak i prÛvodkyni svûtem
my‰lení Christophera. Holi‰ová pfiedãítá zá-
pisky z Christopherova deníku a zároveÀ
jako by jeho hlasem promlouvala k divákovi.
Tato forma je‰tû lépe propojuje diváka s od-

li‰n˘m vnímáním svûta podle Christophera.
Igor Ondfiíãek jako ChristopherÛv otec jasnû
a striktnû naznaãuje, jak tûÏké je souÏití s du-
‰evnû nemocn˘m dítûtem, které milujeme 
a pfiitom nechápeme zároveÀ, protoÏe kla-
sická rodiãovská láska zde jen tûÏko mÛÏe
najít své naplnûní. Alena Antalová ztvárÀu-
jící Christopherovu matku v inscenaci zase
odkr˘vá bolestné tabu, kdy matka nevydrÏí
tlak pfii v˘chovû postiÏeného dítûte. Její zou-
falá emotivita je ve svém podání namístû.
Pochválit v‰ak je‰tû musíme neuvûfiitelné na-
sazení hercÛ ve vedlej‰ích rolích, ktefií takfika
„neslezou“ z pódia. âasté v˘mûny pfievlekÛ 
i rolí vhodnû podtrhávají (zde Ïádoucí) hek-
tiãnost dûje.

Zajímavosti
Herci MdB pfied zkou‰ením sv˘ch rolí nav‰tí-
vili sdruÏení APLA v Brnû, které pomáhá
lidem s poruchou autistického spektra. Podle
jejich slov jim náv‰tûva a setkání s lidmi trpí-
cími autismem pomohly pfii jejich práci.
Inscenace Podivn˘ pfiípad se psem kombinuje
detektivní prvky s hledáním vlastních kofienÛ
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a uplatnûní v Ïivotû. Sv˘m zpÛsobem odkr˘vá
témata, o kter˘ch se v na‰í spoleãnosti zrovna
moc nemluví, a pfiitom tak ãiní s laskav˘m hu-
morem a nadsázkou skrz leckdy aÏ cynick˘
projev hlavní postavy. Pfiesto divák mÛÏe
odejít pobaven˘ a pfiitom zaãít nahlíÏet na
svût jin˘ma oãima. A o to moÏná nejen v tom -
to pfiípadû jde.

Katefiina ·ebelová, 
www.velkaepocha.sk, 9. 12. 2013

DIVADELNÍ DETEKTIVKA 
S AUTISTOU ZÁ¤Í 
ReÏisér Mikolá‰ Tyc si pro hlavní roli autis-
tického pubescenta Christophera vybral ty-
povû i herecky skvûlého Vojtûcha Blahutu.
Hlavní pfiedstavitel nese totiÏ na sv˘ch be-
drech podstatnou ãást vyznûní dramatu, 
v nûmÏ Christopher pfii pátrání po tom, kdo
zabil psa paní Shearsové, zjistí daleko záva-
Ïnûj‰í vûci o své rodinû.
Blahuta svou postavu obdafiil nejen chlapec-
kou opravdovostí, ale pfiedev‰ím citlivû 
a uvûfiitelnû ztvárnil jeho du‰evní nemoc.
Díky nûmu do sebe v‰echny klady inscenace
zapadly opravdu pÛsobivû.

Jana Soukupová, 
MF Dnes, 5. 12. 2013

V·EMOCN¯ KROTT  
PraÏské reÏisérce Hanû Bure‰ové jiÏ roky pfii-
padá ãest svou inscenací zahajovat sezónu
Mûstského divadla Brno. Nyní v tandemu se
sv˘m manÏelem, dramaturgem ·tûpánem Ot-
ãená‰kem, nabídla V‰emocného pana Krotta
– Rekviem za nesmrtelného z pera ‰estaosm-
desátiletého Martina Walsera, jednoho z nej-
v˘znamnûj‰ích pfiedstavitelÛ nûmecké pová-
leãné literatury.
Nejkvalitnûj‰í sloÏkou brnûnského nastudo-
vání jsou skvûlé herecké v˘kony, jejichÏ spo-
leãn˘m jmenovatelem je satirick˘ ‰kleb. 
Snad nejtrefnûj‰í mírou nadsázky profiluje
Mafaldu, Krottovu ‰vagrovou, Lucie Zed -
níãková. Krok s ní bezpeãnû drÏí Irena Kon-
valinová jako Elfiãka, Krottova Ïena. Pana
Krotta, jenÏ se ve své bezbfiehé nabubfielosti
mÛÏe srovnávat pouze s Bohem, vytváfií Jan
Mazák, pfiiãemÏ zrÛdnost své postavy zdárnû
sráÏí dûdkovskou Ïoviálností. Z dal‰ích

aktérÛ pfiipomeÀme je‰tû alespoÀ Michala Is-
teníka v roli Ludvíka, ãí‰níka, kter˘ se synem
a manÏelkou peãuje o Krottovu rodinu upou-
tanou na invalidní vozík, a Viktora Skálu ve
dvojroli Selzhammera a Stricka.

Vladimír âech, 
T˘deník Rozhlas, 10. 12. 2013 

Pokraãování na str. 32
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Premiéra PaPežka ingolstadt3. ledna 2013
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DIVADELNÍ ¤EDITEL MÁ DVOJE VÁNOCE. 
SE SOUBOREM PRVNÍ A DRUHÉ DOMA.
Vánoce a pfiedev‰ím ·tûdr˘ veãer povaÏuje
za jeden z nejkrásnûj‰ích dnÛ v roce i fieditel
reÏisér a autor Mûstského divadla v Brnû,
které patfií díky své muzikálové ‰kole k jedné
z nejznámûj‰ích mimopraÏsk˘ch scén v zemi.
Vánoce vlastnû slaví nadvakrát, protoÏe dá-
reãky si dávají s kolegy v divadle uÏ dopfiedu.
Ov‰em ty pravé vánoãní svátky povaÏuje
témûfi za dny posvátné, kdy je pro nûj sou-
kromí nade v‰e.

Vánoãní svátky mám v sobû vepsány tím nej-
krásnûj‰ím písmem. Netvrdím, Ïe je to „stfie-
dobod“ celého roku – kaÏd˘ den má svou
poezii a je vzácn˘ sám o sobû. Ov‰em Vá-
noce… to není jen tak bûÏn˘ ãas. Je posvûcen
oslavou vzniku nového Ïivota a je pro mû plnû
koncentrován na dítû – na dûti. VÏdyÈ pro je-
jich nádhernû ãisté du‰e jsou Vánoce – JeÏí‰ek
– Rodina vskutku posvátnou událostí. 
U nás doma se snaÏím mít v‰echno pfiedpfii-
praveno tak, abychom si o ·tûdrém dnu mohli
jenom uÏívat. Hlavní událostí dne je pro nás
v˘let do lesa. UÏíváme si pfiírody, jejího kou-
zelného klidu, její nádherné pfievahy nade
v‰ím tím lidsk˘m pomíjiv˘m. Máme vedle
sebe uÏ tfietí generaci anglick˘ch kokr‰panûlÛ
v podobû feneãky zvlá‰tní barvy black and tan.
Vlastnû tak cel˘ Ïivot Ïijeme s jedním psem, 
i kdyÏ má rÛzná jména. A není to jenom ona,
kdo nás láká do lesa. Ta na‰e dlouhá pro-
cházka nám umoÏÀuje zastavit se v ãase, po-
pfiem˘‰let, pocítit moc, která nás pfiesahuje… 

Jo a taky peãeme vánoãku a máme kapra 
a bramborov˘ salát a rybí polévku a kapfií ‰u-
piny, (ty ne k jídlu), a zpíváme za doprovodu
nûkdy domácích varhan a jindy fléten koledy
a dárky necháváme rozdávat tím nejmlad‰ím
ãlenem rodiny. A hlavnû jsme spolu a uÏí-
váme si toho – nic více a nic ménû.  Jsou to
prostû na‰e svátky.
Jak bude vypadat konec roku v Mûstském
divadle? Je to pro soubor povinnost, nebo se
herci také dokáÏou bavit spoleãnû s publi-
kem? A kdyÏ „spadne opona“, existuje i nû-

jaké nevefiejné louãení se star˘m
rokem, podûkování, ãi dáreãky,
které si divadelníci, ãasto povûr-
ãiví dávají mezi sebou?
Jsou na svûtû divadla, kdy herci 
v kost˘mech obsluhují své silve-
strovské publikum. Nerozumím
tomu. Na‰e „sluÏba“ má své jasné
mantinely a my v divadle navíc
víme velmi dobfie, Ïe jsme po-
slední v˘spou aristokracie ve spo-
leãnosti, kde je „kupãení“ tou
hlavní modlou. Nûktefií na‰i kole-
gové chodívají s láskou zpívat 
o ·tûdrém dnu do brnûnsk˘ch
kostelÛ a na Silvestra hrajeme pro

své publikum stejnû jako o sobotách a nedû-
lích, kteréÏto dny jsou dny pro jiné dny vol-
n˘mi. Ne pro nás. My budeme hrát divadlo
tehdy, kdy to bude dávat smysl… 
Mûstské divadlo se zapsalo „brnûnskou mu-
zikálovou ‰kolou s vlastní autorskou tvor-
bou.“ Objeví se z ní nûco i na scénû pfií‰tí rok?
Jasnû! Po Pekle a Oãistci pfiijde Ráj. Bude
zvlá‰tní, provokativní a moc se na nûj se
Zdenkem Mertou tû‰íme! A stejnû tak se tû-
‰íme na v‰echny na‰e diváky. A myslím, Ïe
jim mÛÏeme slíbit minimálnû stejnou kvalitu,
na jakou byli zvyklí z loÀska a v‰ech tûch
pfiedcházejících let i v roce, kter˘ má ãtyfiku
na konci.  A na rozdíl od v‰ech tûch pesimistÛ
si myslím, Ïe bude pfiece jen líp. A dobré di-
vadlo k tomu jistû pfiispûje. Tfieba právû tím
Rájem...
Stanislav Mo‰a je optimistou a vûfií, Ïe pfií‰tí
rok bude lep‰í neÏ ten leto‰ní.

Text: Miroslav Homola,
Foto: archiv divadla

Pokraãování ze str. 29
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PřiPravuJeme strýČek váňa

Letos v lednu uplynulo od smrti
pana doktora âechova 110
rokÛ. Ale pfiitaÏlivost jeho dra-
matického díla neslábne, na-
opak vzrÛstá. Spolu se Sha-
kespearem platí dnes za daleko
nejãastûji inscenovaného autora
vÛbec. V ãem je to âechovovo
«tajemství» nesmrtelnosti? Snad
v tom, Ïe âechov «znal pravdu,
která je mnohem hlub‰í neÏ
pravda spoleãenská», jak napsal
Jovan Hristiç: Ïe totiÏ ten lep‰í
Ïivot, po kterém my lidé ne-
ustále touÏíme, ve skuteãnosti
ani nemÛÏe existovat; «Ïe se
spoleãenské podmínky mohou
sebevíc zlep‰ovat, a pfiesto budou na svûtû
vÏdycky lidé, jejichÏ nadûje zÛstanou nespl-
nûny, ambice neuskuteãnûny, lidé, ktefií se
budou zoufale zamilovávat do Ïen, jeÏ je nemi-
lují, ktefií nebudou umût vyuÏívat pfiíleÏitostí,
jeÏ se jim nabízejí, ktefií budou mít radûji ne-
uÏiteãnou krásu neÏ uÏitek a zisk, lidé, ktefií –
zkrátka – budou ne‰Èastní z dÛvodÛ, jeÏ nedo-
káÏe odstranit Ïádná spoleãnost prostû proto,
Ïe ty dÛvody nejsou sociální, n˘brÏ existen -
ciální». 
Str˘ãek VáÀa se v divadle na Lidické ulici ne-
hrál plné pÛlstoletí. Je naãase se k nûmu vrátit.
Tento dramatick˘ skvost nás pfienese na zapa-
dlou venkovskou usedlost, kam pfied nûjak˘m
ãasem pfiijel penzionovan˘ profesor Serebrja-
kov se svou mladou a krásnou chotí Jelenou.
Na statku hospodafií Ivan Vojnickij (str˘ãek
VáÀa), bratr zemfielé profesorovy dfiívûj‰í Ïeny,
a SoÀa, Serebrjakova dcera z prvního man -
Ïelství. Pfiíjezd honorace z mûsta, zvlá‰tû pak
vpád oslnivé krásky do v‰ední kaÏdodennosti 
nejenÏe obrátí zabûhnut˘ chod hospodáfiství
vzhÛru nohama, ale i rozru‰í po léta ustálené
vztahy. Snídá se v poledne, obûdvá veãer. Îeny
pijí a pláãou nad promarnûn˘mi moÏnostmi.
MuÏi pijí a pláãou nad promarnûn˘mi moÏ-
nostmi je‰tû o poznání více. A úroda zatím
hnije. Serebrjakov b˘val pro Vojnického ido-
lem; ve vífie v profesorovy schopnosti  na nûho

VáÀa dlouhá léta dfiel, vydrÏo-
val ho a pfiitom se zfiekl vlast-
ních ambicí. Náhle se mu
otevfiou oãi, náhle se mu zdá, Ïe
profesor je jen nadutá vûdecká
nula, sobeck˘ n˘mand, parazit.
Jako by se VáÀovi zhroutil cel˘
svût: uÏ nemá proã Ïít. Miluje
sice Jelenu, ale Jelena jeho
lásku odmítá. Jelenû se líbí dok-
tor Astrov. JenÏe Astrova uÏ
dávno miluje SoÀa. Av‰ak As-
trov, zdrchan˘ lopotou ven -
kovského lékafie, miluje lesy 
a vodku a zatouÏí zmocnit se
leda Jeleny. JenomÏe Jelenu má
profesor. A profesor by statek,

kter˘ mu nefiíká pane, nejrad‰i prodal, aby za-
opatfien mohl Ïít v‰ude jinde, jen ne tady v Za-
padákovû. A tak se «rozhnûvan˘ dobr˘ muÏ»
VáÀa chopí revolveru, aby… Inu, souboj vá‰ní,
Ïárliv˘ch averzí, pfiedsudkÛ, sebeklamÛ, rozbi-
t˘ch iluzí, nenaplnûn˘ch nadûjí a neopûtova-
n˘ch lásek: nadmíru pÛsobiv˘ nadãasov˘ obraz
zpÛsobu Ïivota druhu Homo sapiens. Hru
plnou humoru a hofikosti napsal doktor âe-
chov pfied sto sedmnácti lety, ale to trápení, ty
trapnosti a smû‰nosti ãechovovsk˘ch postav
nám nejsou vÛbec vzdálené. 
Po krásné a úspû‰né inscenaci âechovov˘ch
Tfií sester chopil se reÏie Str˘ãka Váni opûtovnû
Stanislav Mo‰a. Znovu se obklopil osvûdãe-
n˘mi spolupracovníky – Emilem Koneãn˘m
(scénografie), Andreou Kuãerovou (kost˘my),
Zdenkem Mertou (hudba) a Jifiím Závi‰em
(dramaturgie). Hereck˘mi úlohami povûfiil
Viktora Skálu (Vojnickij), Petra ·tûpána
(Astrov), Ivanu VaÀkovou (Jelena), ZdeÀka 
Junáka (Serebrjakov), Lenku Janíkovou
a Svetlanu Janotovou (SoÀa), Jana Mazáka
(Tûlegin), Miroslavu Koláfiovou (Vojnická),
Evu Jelínkovou (chÛva Marina), Patrika Bo-
fieckého (Sluha) a Jaroslava Zádûru (Dfievo-
rubec).
Premiéra: 8. a 9. února 2014 na âinoherní
scénû MdB.

-jz-

Anton Pavloviã âechov

Anton Pavloviã âechov
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S milovanou Mary se pfii‰ly rozlouãit dûti i do zá-
kulisí. 

Kost˘my pro tento muzikál navrhla Veronika
Hindle.

Na posledních úpravách hrbu Igora z muzikálu
Mlad˘ Frankenstein se podílel i reÏisér Petr
Gazdík. 

Stalo se jiÏ pravidlem, Ïe premiéra je provázena 
ochutnávkou vín vinafiství Vajbar z Kobylí.

Nechybûly ani holãiãky Alenky Antalové.

Îádná z hlavních zkou‰ek se neobe‰la bez spoleã-
né meditace. 

O vzniku muzikálu Mlad˘ Frankenstein novináfie
na tiskovce dokonale informovala dramaturgynû
Klára Latzková. 

… se pfii‰li do prostor Hudební scény rozlouãit je-
ho kolegové.

Principál a reÏisér Stanislav Mo‰a pfiipravuje pro
na‰i âinoherní scénu klasiku – Str˘ãka VáÀu. 

S oblíben˘m dirigentem a aranÏérem Igorem
Vavrdou, kter˘ zesnul ve sv˘ch 65 letech…

Bûhem slavnostního veãera pfiedávání Cen Kfiídla
probûhl také kfiest divadelní roãenky.

V˘tvarníci Petr Hlou‰ek a David Benson pfii práci
na scénû muzikálu Mlad˘ Frankenstein. 

Ohnivé efekty muzikálu svûfiil reÏisér ohÀostrÛjci
Ivanu Martínkovi.

Petr Hlou‰ek a Dalibor âernák s Martinem
Havelkou v zákulisí.

Svoji pouÈ jevi‰tûm Hudební scény zakonãila chÛ-
va Mary Poppins.

liStování

Vážený pán riaditeľ,

pozdravujem Vás a v novom roku 2014 Vám želám pev-
né zdravie, veľa šťastia a úspechov! Chcem sa s Vami
podeliť o svoj názor, dojem – naozaj bola šťastná voľba
stráviť silvestrovský večer vo Vašom divadle na muzikáli
Flashdance. Inscenácia, ale hlavne spevácke, tanečné,
herecké aj hudobné výkony ma veľmi zaujali, priam nad-
chli. Ďakujem za príjemný zážitok všetkým účinkujúcim.
Ostatných cca 15 rokov sa snažím vždy posledný deň 
v roku prežiť v divadle, pochodil som ich takto takmer
všetky na Slovensku, ale aj v Prahe – a teraz som prvý
raz „silvestroval“ v Brne. Ešte raz ďakujem a nech MD
Brno naďalej takto skvele prezentuje svoju inscenačnú
tvorbu aj značku. S úctou Jozef Švolík. 

Mgr. Jozef Švolík
riaditeľ odboru umenia

sekcia umenia a štátneho jazyka
Ministerstvo kultúry SR

SilveStr 2013
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nedávno jsem poznal jednoho úspû‰ného star‰ího muÏe. Je mu pfies osmdesát, Ïije v Kolínû nad
R˘nem a vlastní v˘znamnou mezinárodní firmu. Byl mi sympatick˘ nejenom svou neuvûfiitelnou
energií a zvídavostí – kdyÏ jsem si s ním povídal, mûl jsem pocit, Ïe jsem se ocitl v jiné dobû, v ãa-
se, kdy si lidé umûli naslouchat a vyprávût si jinak neÏ dnes. Mimo jiná témata jsme se dostali i na
jedno pro nûj nesmírnû bolavé. Vyprávûl mi o tom, jak se seznámil se svou první Ïenou. Nastoupil
do vlaku, na‰el si své kupé, kde uÏ sedûli nûjací lidé, a jak to bylo tehdy naprosto normální, zaãa-
li si vyprávût – tito do té doby si cizí lidé. A právû skrze vyprávûní v onom kupé poznal svou bu-
doucí Ïenu. I se mû ptá, zdali si myslím, Ïe by se mu to mohlo podafiit také dnes, kdyby byl tedy
mlad˘ a nezadan˘, ale hned si sám odpoví, Ïe v Ïádném pfiípadû. „Dnes,“ fiíká, „nasednu do vla-
ku, vejdu do kupé, kde sedí tfieba pût lidí, ale nikdo z nich ke mnû ani nezvedne oãi. Dva si hra-
jou s mobilním telefonem, dva se intenzivnû vûnují klávesnicím a obrazovkám sv˘ch laptopÛ a ten
poslední má zavfiené oãi a v u‰ích sluchátka… âert aby vzal tu moderní techniku! Nejdfiív to vy-
padalo, Ïe to s ní bude v‰echno jenom lep‰í, ale dnes uÏ si to nemyslím.“ 

A pokraãuje: „Tfieba taková Afrika – nádherná a kdysi nevinná zemû. Ov‰em to aÏ do chvíle,
kdy si do ní její civilizátofii pfiivlekli své „vynálezy“… Ov‰em ti nebozí domorodí obyvatelé neby-
li vÛbec pfiipraveni srovnat se s nimi. Nejsem elitáfi, ale nûkteré vynálezy nejsou pro kaÏdého.
Myslíte si, Ïe je normální, aby se tfieba ta zbraÀ – ten kala‰nikov – dostal v takovém mnoÏství do
rukou kaÏdého druhého analfabeta? VÏdyÈ oni si ten automat dokonce dali i na státní vlajku
Mosambiku!“ 

„Prostû jsme sv˘mi technick˘mi vymoÏenostmi pfiedbûhli na‰i morálku, etiku – na‰i lidskost!
O tom, Ïe je ten internet senzaãní vymoÏenost netfieba pochybovat. Ov‰em pro kolik jedincÛ z ro-
du Homo sapiens je to pouze nástroj k ‰ífiení nenávisti pod rou‰kou anonymity, nástroj ke ‰piclo-
vání a voyerství…! Majíce v rukou poklad lidské moudrosti, nakládají s ním jako prasata s knihou
básní – seÏerou ji!“ 

Nakonec se mi vyznal z toho, Ïe se pokou‰í Ïít s co nejmen‰ím pouÏitím v‰ech tûch úÏasn˘ch
nov˘ch technick˘ch vynálezÛ, a to jak on sám, tak i lidé v jeho firmû, která v˘jimeãnû prosperu-
je. Myslí se, Ïe se mu dafií proto, Ïe je u nûj vÏdy na prvém místû lidská bytost. Vlastnû i proto jsme
se potkali. Vidûl mou inscenaci a rozhodl se, Ïe mû musí poznat… Stalo se tak pfied Vánocemi 
v Berlínû a poté, co jsem mu povyprávûl o na‰em mûstû Brnû, rozhodl se, Ïe jej musí poznat 
osobnû. A uprostfied ledna uÏ byl v Brnû. (Ohlásil se faxem…!) … a byl uchvácen˘, nad‰en˘, a to
pfiedev‰ím proto, Ïe mûl moÏnost v‰echno poznat osobnû. Byl tady dva dny a uÏ chystá dal‰í, ten-
tokrát del‰í pobyt. Rozhodl se totiÏ, protoÏe chce, aby se Ïiví lidé setkávali co nejãastûji, a to mi-
mo ty nejrÛznûj‰í sociální sítû na internetu, Ïe postaví divadlo…! Îe ho postaví za své peníze a Ïe
ho postaví v Kolínû nad R˘nem a Ïe to divadlo bude pro 1200 divákÛ a Ïe ho otevfie premiérou
muzikálu FLASHDANCE! 

FLASHDANCE si vybral pro tu úÏasnou sílu pfiíbûhu, ve kterém nejde o nic jiného neÏ o to,
Ïe kdyÏ nûkdo tvrdû pracuje, má lep‰í ‰anci splnit si svÛj sen. To není pfiíbûh o Popelce, které sta-
ãí mít dobré srdce, prima holubí kamarády a ‰ikovnû se pfievléct. A taky vidûl na‰i inscenaci 
a hlavnû obû na‰e pfiedstavitelky hlavní role Alex – Svetlanu Janotovou a Ivanu VaÀkovou –
a prohlásil, Ïe v posledních letech nevidûl lep‰í jevi‰tní v˘kon, a to Ïe je v divadle nejménû jednou
t˘dnû…  

A tak se vzpomínkou na jednoho nad‰eného blázna, zamilovaného do setkávání se Ïiv˘ch li-
dí a jejich povídání si, vás zvu do divadla, ve kterém vlastnû nejde o nic jiného… Jo, a vypínají se
tam mobily… 

Za v‰echny kolegy z Mûstského divadla Brno
se s vámi na shledanou tû‰í

Stanislav Mo‰a, fieditel MdB

POKREVNÍ
BRAT¤I

25. – 28. února 2014
na Hudební scénû

muzikál sezóny 2011/2012

Kfiehk˘ muzikál o osudu rozdûlen˘ch dvojãat zvolili di-
váci MdB v anketû Kfiídla 2011/2012 nejoblíbenûj‰í in-
scenací uplynulé sezóny. Pokrevní bratfii jsou mil˘m 
a úsmûvn˘m ohlédnutím za na‰ím dûtstvím a dospívá-
ním, ale také sociální kritikou nelítostné spoleãnosti,
pfiíbûhem s magickou atmosférou a vpravdû jedineãnou
hudbou. V hlavních rolích excelují Hana Holi‰ová nebo
Markéta Sedláãková, Ale‰ Slanina nebo Du‰an Vitázek
a Luká‰ Janota nebo Jifií Mach.  
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