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Úvod

Můj výběr tématu ,,Městské divadlo Brno‘‘ má zcela osobní důvod. Navštěvuji ho jako
divák od dětství. Líbí se mi jeho styl, žádná hra mě dosud nezklamala, a že jich bylo. Každé
divadlo má svého věrného diváka a Městské divadlo mě k oblibě vysloveně ,,nutí‘‘. Mám
vztah k samotnému umění, láká mě a zajímá. Ze spojení těchto dvou pocitů, mně vlastních,
vzniklo téma mé práce na SOČ.
Velkým problémem byl nedostatek publikací, se kterými bych mohla pracovat v klidu
doma. Celých padesát let divadla shrnuje jediná veřejně dostupná kniha, a to Půlstoletí
Městského divadla v Brně od Zdeňka Srny. Zbylá léta jsem čerpala z ročních brožur Městské
divadlo Brno rovněž od Zdeňka Srny, které vychází po každé sezóně jako shrnutí té
předchozí. Informace na internetu jsou velice stručné. Z archívu divadla jsem si v kopích
odnesla nepatrné detaily. Uvedené obrázky jsem si našla na internetu nebo to jsou mé
vlastní fotografie.
Velice vděčná jsem za vstřícnost pana Jiřího Tomka, herce, který mi dovolil
nahlédnout do živých vzpomínek ze začátků svých i divadla.
Začínám příchodem divadelnictví do Brna. Poté se zaměřuji na vznik Svobodného
divadla, budoucího Městského divadla Brno, a jeho vývoj během padesáti tří let. Na závěr
popisuji jeho současný stav a pozici v divadelnictví dnes.
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1. Z období historie divadelnictví v Brně
1. 1. 18. - 19. století
Svědectví o českém divadelnictví v Brně vypovídá budova divadla Reduta z 18. století.
První doložené představení v českém jazyce Zamilovaný ponocný se odehrálo právě v Brně.
Stalo se tak 11. ledna 1767 v provedení profesionální německé divadelní společnosti.
Představení v češtině se v Brně začala hrát od roku 1815, ale stálé brněnské divadlo bylo
povoleno až 18. září 1881. Samotná budova, kde měla činohra Národního divadla domácí
scénu, se otevřela až 4. prosince 1884 na ulici Veveří.
Přelomem nejen v brněnském, ale hlavně v českém divadelnictví, se stal rok 1888,
kdy 22. června byla uznána rovnocennost českého a německého divadla, a byly zrušeny
poplatky za česká představení divadlu německému.1

1. 2. Období od počátku 20. století do roku 1945
Zatímco Praha se od konce 19. století pyšnila úrovní srovnávanou se světovou, v Brně
probíhal boj za vymanění se z německého sevření. Jan Ledecký začátkem 20. století navrhl
vznik dramatické školy při Národním divadle v Brně.2 Ke vzdělávání, sebeuvědomování
lidových vrstev a formování inteligence napomohlo ale až zřízení Masarykovy univerzity,
České techniky a Státní hudební a dramatické konzervatoře. Zájem lidí o divadlo však klesal.
Národní divadlo se rozrůstalo o soubory. Opíralo se o sílící vrstvu inteligence.
Intelektuálové tu proto chtěli prosadit expresionismus. Někteří umělci vycítili, že Národní
divadlo pro tuto orientaci není správným jevištěm, a proto odešli do Prahy.
První poválečný dramaturg Národního divadla Jiří Mahen spolu s Rudolfem Waltrem
začali s cílevědomým programem, kterým chtěli vzdělávat brněnské divadelní publikum.
Vybrali si pro něj divadlo Reduta, kde Němci podle poválečné dohody hráli většinu dní
v týdnu. Od roku 1922 na tento pokus zůstal Walter sám. Napadla ho myšlenka o Studiu,
které by obsahovalo repertoár scénických experimentů. Bylo zcela podřízeno Národnímu
divadlu a jeho režisérem se stal Emil František Burian. V jeho ,,volné dramatické škole‘‘ se
rodil proslulý Burianův voice-band a koncepce družstevního divadla D 34. Studio hrálo
nejdříve na Výstavišti. Po splynutí s činohrou Národního divadla získalo dva dny v Redutě.
Tento druh tvorby však nevyhovoval době, podmínkám, ani publiku, a tak soubor neměl
dlouhého trvání.
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Srna, Z., Moša, S.: Půlstoletí Městského divadla v Brně, Brno, 1996, s. 4.
Pod názvem Národní divadlo se rozumí působení českých souborů v dnešní Redutě, v Mahenově divadle
(opera) a v bývalém divadle na Veveří (činohra).
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Na jaře 1928 vznikl studentský amatérský soubor Akademická scéna, který se usadil
na Výstavišti. Premiéra krátké hry Vest pocket revue, do níž se zapojil i orchestr a balet, se
konala v Novém domě3 na Falkensteinerově (dnes Gorkého) ulici, v divadelnictví velmi
významném.4 ,,To byla původně studentská scéna. Hráli tam například absolventi
konzervatoře.‘‘5 Delší hry byly pražskými autory zakázány. Na popud Jiřího Mahena ale
členové souboru Bohumír Balajka a Karel Melichar Skoumal napsali autorskou hru Rej-pej
revue. Její uvedení v listopadu 1928 zaznamenalo velký divácký ohlas a hned za ním
následovaly protesty a žaloby. Kvůli satiře, kterou mladá generace kritizovala dobu, se
Národní divadlo zasloužilo o zákaz dalších představení tohoto souboru. Diváci ale hru,
ani soubor padnout nenechali a novináři žárlivost Národního divadla odhalili. Celkem 63
repríz navštěvovalo brněnské publikum čtyřikrát týdně. Když se i po roce Akademické scéně
dařilo, pokusilo se Národní divadlo soubor zničit ,,zvenčí i zevnitř‘‘. Žádné jimi nabídnuté
angažmá ale herci Akademické scény nepřijali. Nakonec soubor z budovy Výstaviště vyhnalo
Studio, které bylo pod záštitou Národního divadla. Akademická scéna pak jezdila
po venkovech. Poslední její představení shlédla Olomouc roku 1930. Dominance Národního
divadla neumožnila vznik druhé české scény.
V roce 1929 však vznikla ještě jedna amatérská divadelní scéna Spolek Divadelní
studio. Hrála pohádky pro děti a Národním divadlem byla neustále kontrolována. Jako jeho
členové tu začínali například Libuše Přichystalová a Rudolf Krátký. Po válce spolek zastínilo
Divadlo pro děti a mládež.
Lze pochopit prověřování si různých divadelních souborů a spolků, které Národní
divadlo provádělo kvůli pocitu existenčního ohrožení. K tomuto monopolu také přispívala
i nezralost a nepřipravenost nejen brněnského publika, ale také brněnské kultury. V polovině
třicátých let byla činohra Národního divadla na vzestupu. To ale násilně přerušila válka,
po níž se brněnské divadelnictví ocitlo doslova i obrazně v troskách.6

2. Městské divadlo Brno
2. 1. Období 1945-1949
Poválečná svoboda dala impulz k velkým plánům a nadějím. Hned v květnu založili
absolventi brněnské konzervatoře druhou brněnskou činoherní scénu Svobodné divadlo.
Sídlili v Novém domě a uměleckým šéfem se stal Milan Pásek. Byli podporováni Národním
výborem pro Velké Brno. Během zkušební doby třech měsíců museli získat zájem publika
a ekonomickou soběstačnost. Nedokázali si ale sestavit program. První hra, Nezvalova
3

Novému domu se říkalo i Nový domov.
Srna, Z., Moša, S.: Půlstoletí Městského divadla v Brně, Brno, 1996, s. 5-6.
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Vzpomínky pamětníka Jiřího Tomka, naroz. 17. 2. 1931, zazn. 4. 2. 2008.
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Srna, Z., Moša, S.: Půlstoletí Městského divadla v Brně, Brno, 1996, s. 6-7.
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Manon Lescaut, jejíž premiéra se měla konat 14. června 1945, se mohla opírat jen
o Nezvalovu popularitu. Souboru chyběla vůdčí osobnost hlavně v dramaturgii. První
talentovaný český dramaturg, dramatik a režisér PhDr. Václav Renč se objevil bohužel až
později.
Do čela Národního divadla se postavil v červenci 1945 Emil František Burian. Zval
do Brna největší divadelní soubory z Moravy a Slezska. Chtěl zde angažovat i pražské herce.
Později se však ukázalo, že jeho úmysly jsou až příliš velkým soustem, a tak v únoru 1946
z funkce odešel. I za tak krátkou dobu ale do brněnského divadelnictví zasáhl. Tím,
že do Brna přivedl velké režiséry, jako byli V. Semerád a A. Strach, postavil místní divadelníky
na vlastní nohy. Jeho prohlášení, že v Brně nepovolí existenci více než tří divadel, přestalo
naštěstí platit s jeho odchodem.
Postu uměleckého vedoucího Svobodného divadla se ujal Rudolf Walter.7 ,,Pana
profesora Waltra jsem poznal na doporučení před mým odchodem na konzervatoř. Dozvěděl
jsem se, že taky vyučoval na konzervatoři a stále připravuje na zkoušky. Bydlel tehdy
na Gorkého ulici naproti Nového domu se svou manželkou Marií, dcerou Olgou a zetěm
Milanem Zezulou. Byl jsem tam párkrát na rozmluvách o divadle. Ale jeho pravidelným žákem
jsem nebyl. Paní Waltrová ještě učila na konzervatoři, ale pan Walter už byl v důchodu. Byl to
vážný a roztomilý pán s krásným hlasem. Celý život si nesl trochu jiný styl divadla, zdál se
prošlý, odlišný od způsobu, jakým se hrálo v té době. Dneska už bychom se divili, jak to
tenkrát všechno hráli. Teď se taky už hraje jinak, než jak se hrávalo za mého mládí. Věnoval
se přednesu. Měl geniální paměť, ale on sám říkal, že to není žádná paměť. Udržoval si to
všechno v hlavě neustálým opakováním, když vstával, když usínal i během dne. Dokázal celý
večer recitovat pásmo monologů. Jen tak, z čista jasna spustil padesát básní a to už měl
hodně let.‘‘8 Soubor Svobodného divadla novou sezonu zahájil v činohře Národního divadla
na Lidické Mahenovým dílem Mrtvé moře.9 ,,Činohra Národního divadla v Brně sídlila
v divadle na Veveří tam, kde je dnes Bílý dům. Za války ho ale hodně zničily bomby. Zbylo jen
jeviště a šatny herců. Muselo se zbourat úplně. Činohra se tedy přestěhovala na Lidickou.‘‘10
Po zahájení na Lidické soubor Svobodného divadla nadále vystupoval v sále Nového domu.
Nikdo nevěřil, že by se Svobodné divadlo mohlo dlouho udržet.
Zástupci nejvyšších úřadů Brna 4. ledna 1946 prohlásili, že Svobodné divadlo se může
považovat za divadlo městské. O rok později se přestěhovalo do tanečního a divadelního sálu
DOPZ.11 ,,Divadlo působilo chvilinku v Novém domově, pak dostalo umístěnku do DOPZU,
dnešní Bolkovo divadlo. To bylo z jedné strany kino a z druhé strany divadlo. Než jsme
postavili ,Martu‘12 v roce 1952, bylo tam chvilku studio JAMU. Měli jsme tam scénu do roku
1965.‘‘13 Stoupla návštěvnost a zlepšila se i ekonomická situace. Za rok mohl divák navštívit
7

Srna, Z., Moša, S.: Půlstoletí Městského divadla v Brně, Brno, 1996, s. 10-11.
Vzpomínky pamětníka Jiřího Tomka, naroz. 17. 2. 1931, zazn. 4. 2. 2008.
9
Srna, Z., Moša, S.: Půlstoletí Městského divadla v Brně, Brno, 1996, s. 12.
10
Vzpomínky pamětníka Jiřího Tomka, naroz. 17. 2. 1931, zazn. 4. 2. 2008.
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Srna, Z., Moša, S.: Půlstoletí Městského divadla v Brně, Brno, 1996, s. 12-13.
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Studio Marta je studentská scéna posluchačů JAMU.
13
Vzpomínky pamětníka Jiřího Tomka, naroz. 17. 2. 1931, zazn. 4. 2. 2008.
8
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20 premiér. Od Plautova Lišáka Pseudola přes Shakespearova Kupce benátského
až k Radokově Vesnici žen. V této době si středoškoláci předpláceli dopolední i večerní
představení.
V souboru se vyskytovaly ale i nedostatky. Vedle výpravy a kostýmů to byla
nerovnováha sestavy souboru. Tvořili ho čerství nezkušení absolventi konzervatoře
a manželé Waltrovi, kteří se objevovali ve všech klíčových rolích. Dramaturgii a režii ovládala
jejich dcera Olga a její manžel Milan Zezula se staral o výtvarnou stránku.
Za největší ženský talent té doby byla považována Marie Waltrová, která svou první
velkou rolí, Čapkovou Matkou, odzbrojila vší kritiku. Vystupovala i nejstarší členka souboru
Ema Pechová a herci významní i v pozdějších letech, například Svatopluk Skopal, Lubor Tokoš
nebo Jiří Sequens. Rudolfa Waltra pronásledoval pocit poloprofesionalismu, přestože byl
známý svým perfektním přístupem k práci.14 ,,To bylo způsobeno právě tím, že hrál trochu
jinak, než se v té době hrálo.‘‘15
Waltra ve funkci uměleckého vedoucího nahradil Jaroslav Novotný. Začaly se zkoušet
nové hry a největší úspěch zaznamenala detektivka Deset malých černoušků od Agathy
Christie. V sezóně 1948/1949 spolek fungoval naposled pod názvem Svobodné divadlo.16

2. 2. Období 1949-1957
V tomto období bylo divadlo bráno jako služba na úrovni lékařské péče či školství.
Bylo jich tedy tolik, kolik bylo potřeba bez ohledu na kvalitu. Nahrazovalo i televizi. Divadlo
se začalo prosazovat. Divadelníci vstupovali do politiky. Vznikala městská oblastní a krajská
oblastní divadla, která se soustředila na šíření socialistických myšlenek po svých regionech.17
,,Zrovna v roce 1949 jsem udělal zkoušky na konzervatoř. V tom roce na konzervatoři
dramatickou větev zrušili, protože tvrdili, že herci musejí být vzdělaní vysokoškolsky. Proto
jsme museli po dvou měsících dělat zkoušky znovu právě v Novém domě. To byly už zkoušky
na JAMU, na divadelní fakultu, kterou vedl profesor Frank Holman za pomoci slavných
osobností. Po vystudování JAMU každý dostal dvě umístěnky a z nich si mohl vybrat, v kterém
divadle bude hrát. Nikdo nemohl jít, kamkoliv chtěl. Mladí herci museli jít na oblast, nesměli
jsme do velkých měst - do Brna, do Prahy nebo Ostravy. Až po třech měsících působení mohl
mladý herec divadlo vyměnit.‘‘18 Republiku začalo objíždět i jedno speciální kočovné Vesnické
divadlo.19 ,,Toto divadlo nesmělo vystupovat tam, kde byly nějaké místní větší soubory.
Muselo hrát na vesnicích. Většinou tam lidi hráli chvilku a šli pryč. Divadlo jezdilo po těch
nejmenších vesnicích, protože se říkalo, že všechny vesnice a města mají nárok na kulturu.‘‘20
14

Srna, Z., Moša, S.: Půlstoletí Městského divadla v Brně, Brno, 1996, s. 14-16.
Vzpomínky pamětníka Jiřího Tomka, naroz. 17. 2. 1931, zazn. 4. 2. 2008.
16
Srna, Z., Moša, S.: Půlstoletí Městského divadla v Brně, Brno, 1996, s. 16-17.
17
Srna, Z., Moša, S.: Půlstoletí Městského divadla v Brně, Brno, 1996, s. 18.
18
Vzpomínky pamětníka Jiřího Tomka, naroz. 17. 2. 1931, zazn. 4. 2. 2008.
19
Srna, Z., Moša, S.: Půlstoletí Městského divadla v Brně, Brno, 1996, s. 19.
20
Vzpomínky pamětníka Jiřího Tomka, naroz. 17. 2. 1931, zazn. 4. 2. 2008.
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Divadla byla slučována a zakládána nová. Svobodné divadlo se 1. července 1949
sloučilo se Středomoravským z Moravské Třebové. Jejich nový společný název Městské
oblastní brzy vystřídalo Krajské oblastní divadlo v Brně. 1. září 1954 nakonec vzniklo Divadlo
bratří Mrštíků. Jeho domovská scéna se nezměnila. Divadlo působilo i jako partnerství či
konkurence divadlu Mahenovu21 sídlícímu na Lidické ulici, v místě dnešního Městského
divadla Brno. Bylo pojmenováno po nejpopulárnějších autorech Moravy, kteří napsali jednu
z nejhranějších her té doby, Maryšu.22 ,, Tenkrát byla ta móda pojmenovávat všechny
významné budovy po někom. Padl nápad pojmenovat divadlo po nějakém moravském
spisovateli nebo dramatikovi. Někoho napadlo, že by to mohli být bratři Mrštíkové.
Argumentovalo se, že napsali jen jednu známou hru. Nakonec se návrh prosadil.‘‘23

2. 3. Období 1957-1960

V roce 1957 přišel do Divadla bratří Mrštíků jako umělecký šéf Antonín Kurš, děkan
divadelní fakulty a poslanec JmKNV. Ze zkušeností rozeznal, ke komu má být tvrdý a ke komu
naopak přátelský. Dokázal divadlo obhajovat a prosazovat. Za tři roky svého působení
v tomto divadle zrealizoval 10 inscenací. Dohrávaly se i hry z předchozí sezóny. Jednou z nich
byla komedie Husaři od Bréala. Na tragikomičnost svého herectví v ní upozornil Jiří Tomek,
který dokázal diváky přitáhnout i k ne zrovna úspěšným hrám, jako Maminčin mazánek,
Pohleďte, pokušení! nebo Dalskabáty.24
Vrcholnou hrou za Antonína Kurše byl Dobrý člověk ze Sečuanu. Divák ji mohl mimo
Divadla bratří Mrštíků vidět jen v Berlíně a ve Vídni. V hlavní dvojroli zazářila Dagmar
Pistorová. Kromě jeho režijních úspěchů zaznamenalo divadlo i spoustu pádů. Například
Virtovy Nedohledné dálky. Autor chtěl ukázat svízelné poměry ruské vesnice, ale Antonín
Kurš přesunul děj do třicátých let 20. století. Jeho poslední hrou v životě byla inscenace
polského autora Erwina Sylvana Korzack a jeho děti. Tato hra vypráví o knězi, který šel
s dětmi do plynu koncentračního tábora. Tvořila důstojnou tečku za jeho uměleckou dráhou.
Jednou ze zásluh Antonína Kurše byla tzv. ,závodní škola umělecké práce‘. Byla to jakási
umělecká laboratoř na zdokonalování hereckého projevu.25 ,,Antonín Kurš byl starý praktik.
On se nemstil. Když se s ním člověk dostal do konfliktu, vyvinula se z toho uřvaná hádaná.
Všichni odešli, báli se, co se bude dít. Ale dokázal i uznat chybu. Byl to ideologický režisér.‘‘ 26
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Další z osobností 50. let byl také dramaturg Bořivoj Srba. Považoval se za Kuršova
žáka a také se k němu dlouho hlásil. Odmítal divadlo jen jako zábavu, mělo mít i hlubší smysl.
Uvedl divákům nové hry, jako např. Meteor nebo Liška a hrozny. V březnu 1959 Srba odešel
do Mahenova divadla.27

2. 4. Období 1960-1966
V září 1960 nastoupil na místo ředitele divadla divadelní praktik Jaroslav Tumlíř. Měl
mnohé zkušenosti s prací ředitele a uměleckého šéfa v Brně i v Praze. Na jednu sezónu
spolupracoval i s Antonínem Kuršem jako dramaturg. Za svého ředitelování vyhledával
hostující režiséry, aby se soubor setkal i s jiným přístupem. Jednu z nejúspěšnějších her
Evžen Oněgin nastudoval Evžen Sokolovský. Hru podal jako koncert orámovaný
karnevalovými prvky. Někteří herci dostali možnost naplno se projevit. Taťána Dagmar
Pistorové byla nejlepším výkonem její dosavadní kariéry.
Další úspěšnou hrou v tomto období byly Zpívající Benátky. Jan Fišer, do té doby
umělecký šéf Vesnického divadla, se zde jako režisér setkal s velkým diváckým úspěchem.
Během dvou let nastudoval sedm úspěšných inscenací. Po Antonínu Kuršovi v divadle
prosazoval lehčí, méně problematizující notu a vyšší efektivitu.
Kolem roku 1963 se musel snížit počet divadel. Ředitel Divadla bratří Mrštíků Jaroslav
Tumlíř 7. února 1963 odeslal na příkaz JmKNV návrh na sloučení s Divadlem Julia Fučíka.
V něm vznikla krize kvůli neúspěchu na přehlídce mládežnických divadel a pro spory uvnitř
souboru. Ministr školství návrh zamítl, ale JmKNV a krajský výbor si prosadily svou. 1. ledna
1965 se Mrštíkovci a Fučíkovci spojili.28 ,,Když se slučuje nějaký organismus, nikdy to není
k dobru. Rozepře kvůli rolím nebyly. Veškeré výhody a nevýhody se musely po spojení srovnat.
Zjistilo se, že většina herců, kteří k nám přišli, je podprůměrná. Slučování se nikdy
nevyplatí.‘‘29
V této době byl do Brna ze Slovenska povolán jako nový ředitel Libor Pleva, který
spolupracoval už s bývalým Svobodným divadlem. Měl dva roky na vytvoření nového
kompletního Divadla bratří Mrštíků v Brně. V Brně se začalo tedy se stavbou nové divadelní
budovy.30 Posloužila jako dar Mahenovu divadlu. Přestěhovalo se totiž do ní Janáčkovo
divadlo, operní soubor Národního divadla v Brně. Na Lidickou ulici, do budovy národní
brněnské činohry, se 1. srpna 1965 přestěhovalo nově sloučené Divadlo bratří Mrštíků
a činohra Národního divadla se přemístila do dnešního Mahenova divadla na Malinovského
náměstí.31 ,,V pětašedesátým jsme pochodovali v průvodu s tabulemi, že se stěhujeme na
Lidickou, kde původně bylo kino a pak tam přišla Mahenka. My jsme tam nechtěli, protože
27
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pro nás, Brňáky, končily hranice města u Zelného trhu. Dál už moc nikdo nechodil, protože to
bylo moc daleko. Ale nakonec si lidi zvykli a máme vyprodáno pořád.‘‘32 Poslední zrežírovaná
inscenace Libora Plevy byla detektivka Deset malých černoušků, s kterou měl zkušenosti
právě ze Svobodného divadla.
Kvůli nedostatku kvalitních her DBM upadalo. Začalo se ,chodit na herce‘. Divadlo
mělo velkou výhodu ve složení souboru. Jedním z hereckých es té doby byl například Jaroslav
Dufek. Vynikal v pohybovém a mimickém nadání. Hrál často po boku Dagmar Pistorové.
1965 ale odešel do Mahenovy činohry. Vystupoval s ním i Ladislav Lakomý, který byl za roli
Lenského v Evženu Oněginovi oceněn krajskou cenou. I on přešel k Mahenově činohře.
Jednou z nejúspěšnějších hereček DBM byla Dagmar Pistorová. Hrála na své domácí
scéně až do své smrti v roce 1989. Zaujala svou osobitou ženskostí a melodickým hlasem.
Svým talentem oslňovala kritiku i společnost. Po sloučení divadel bylo méně hereckých
příležitostí. I kvůli nastávajícímu staří dostávala méně nabídek. Svatbou a převzetím příjmení
manžela jakoby uzavřela svoji hereckou kariéru.
Dalším ženským talentem byla Jiřina Prokšová. Během šestnácti let ztvárnila kolem
padesáti rolí. Uplatnila se v každé. Vynikala výbornou pamětí a schopností za krátkou dobu
vyalternovat záskok. V Shakespearovi zaskakovala dokonce čtyři role. Měla úctu i kritiky.33

2. 5. Období 1966-1975
Po postavení nové budovy opery v roce 1965, došlo k výměně ředitelů. Libor Pleva
odešel na post ředitele do Satirického divadla Večerní Brno a na jeho místo nastoupil Milan
Pásek.34 ,,Byl to můj třídní na JAMU a výborný pedagog. Byl to vynikající režisér a poctivý dříč.
Celou třídu nás naučil chodit na půlnoční mši do kostela. Za svými názory si tvrdě stál a byl
ochotný se o ně hádat s kýmkoliv. Myslím, že spousta lidí mu vděčí, že vůbec mohla dělat
divadlo a že ho dělá třeba i do teď, tím že je podržel v jakýmkoliv směru. Měl jsem ho rád
a myslím, že to byl velký režisér a kumštíř.‘‘35 S Milanem Páskem přišli do Brna i noví herci
a jeho režisérský tým, na druhou stranu někteří členové DBM odešli.36 ,,Přivezl si s sebou asi
deset až patnáct herců a snažil se je prosadit. Ale sám zjistil, že asi jen dva nebo tři můžou být
na úrovni našeho divadla.‘‘37 Koncem šedesátých let se divadlo mohlo pochlubit 140
zaměstnanci. Tím se zařadilo po Národním divadle v Praze a Divadle na Vinohradech jako 3.
největší .
Milanu Páskovi bylo divadlo vším. Nedoporučovalo se přijít s ním do konfliktu. Jeho
ctižádost zvyšovala úroveň divadla. Epické hry mu byly vzdálené. První inscenace, se kterou
byl spokojen, byla Maryša od Mrštíků. Pokoušel se v ní o moderní ztvárnění, bojoval
32
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s folklorismem. Měl vliv na strukturu dramatu – pracoval s temporytmem, gradací děje,
scénickými pauzami, zvukovými kulisami, hudební složkou, s postavami a s herci samotnými.
Ty si Milan Pásek vybíral důkladně. Do alternace hlavních rolí obsadil dvojici mladých
čerstvých herců vedle dvojice zkušenějších. Režisérský zápas s klasickou českou realistickou
hrou měl význam pro naše divadelnictví. Inscenace dostala od ministerstva kultury cenu.
Kritika ji zhodnotila jako dílo hlubokého uměleckého ponoru. Zpracování Maryši Milana
Páska se stalo vzorem režisérům v budoucnu.
Okupace v roce 1968 nijak neovlivnila činnost souboru, ani instituce. Milan Pásek se
věnoval divadlu. Hájil ho, kde mohl. Díky němu divadlo nebylo postiženo personální
persekucí.
V Divadle bratří Mrštíků působila asi sedm let dramaturgině Marie Loucká.
Respektovala zájmy režiséra a snažila se o vyvážení dramatických textů. S Milanem Páskem
byli velice dobrými partnery. Odešla v roce 1975, kdy se domnívala, že upustil od své proslulé
tvůrčí ctižádosti a do popředí staví touhu po poctě a uznání.
25. sezónu, v níž oslavil Milan Pásek i své padesátiny, zahájil hrou V. Renče Hoře
z návratu. Ředitel se výjimečně vzdal zasahování do režie i textu. Ladislav Večeřa tu v hlavní
roli předvedl nejlepší výkon své dosavadní kariéry.
Ač byl Milan Pásek velice tvrdý šéf rozhodnutý neodvolat představení
pro sebevážnější, třeba i zdravotní, důvody účinkujících, projevoval i péči o členy souboru.
Zejména o starší generaci. Dbal o to, aby se každému jubilantovi dostalo příslušné
pozornosti. Nejpřednějším hercům vždy pořádal představení s proslovem, jiným přidělil
velkou roli s gratulací na závěr představení, nebo se blahopřálo po představení v klubu.
Odcházejícím do důchodu se dostalo poděkování a uznání.
Na každou sezónu si vyžádal kritika, ať už z Prahy nebo z Brna, který musel sledovat
všechna představení a pak je před celým souborem zhodnotit a své tvrzení obhájit.
Za ředitelování Milana Páska tu tvořili mnozí režiséři. Např. Pavel Rímský nebo
Richard Mihula.
Ve dnech, kdy probíhaly boje mezi stalinskými a reformními komunisty, se Pavel
Rímský nebál nastudovat hru Nápadníci trůnu od Ibsena. Objevovaly se v ní věty typu ,Kdo
má právo vládnout? Kdo má právo stát v čele národa?‘ Hlavní roli si tu zahrál sám ředitel
divadla Milan Pásek. Pavel Rímský byl jedním z mála režisérů, který se svými režisérskými
výkony mohl měřit s Milanem Páskem. V souboru se opíral o vynikající herce, jako byli Jiří
Dušek, Zdeněk Maryška, Pavel Trávníček, Jiří Tomek, Jana Gazdíková aj. Jeho první hrou
v DBM byl Tylův Jan Hus.38
Richard Mihula, nejmladší z režisérů, se v žánrech nejdříve nemohl najít. Ve vážné
tvorbě se neorientoval, naopak komedie mu sedly. Volba Klicperova Zlého jelena nebo
Ženského boje se zdála správná. Úspěchy zaznamenaly především veselohry se zpěvy. Brzy
zamířil i k muzikálům. Byl vlastně jejich zakladatelem v DBM. První hrou, kterou se pokusil
zrealizovat, byl americký, v češtině hraný, Jimmy Shine. Setkal se ale s velice negativní
kritikou. V roce 1972 nastudoval muzikál Dva šlechtici z Verony. Znamenal Mihulův vrchol.
38
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Prosadila se v něm mladá a nejmladší generace souboru, někteří ještě posluchači JAMU. Jeho
poslední komedií v DBM byla komedie Osel a stín a posledním muzikálem Žena roku. Po roce
1989 se stal vedoucím muzikálového ateliéru JAMU. Působil tu až do své předčasné smrti.39
,,Byl to můj velice dobrý přítel a vynikající režisér. Nuda s ním nebyla.‘‘40

2. 6. Období 1975-1982
Toto období nebylo tak úspěšné, ani tak plodné, jako předešlé.
První hrou byl Shakespearův Hamlet. Zdeněk Maryška, představitel titulní role, však
odešel do Mahenovy činohry. Milan Pásek marně hledal dva kvalitní herce na zastoupení.
Nakonec hru vyměnil, což se vymykalo všem zásadám, které dosud prosazoval. Asi po pěti ne
zrovna úspěšných hrách Milana Páska se objevila Langrova Dvaasedmdesátka. Za herecké
výkony byli v Praze oceněni Libuše Vaněčková, Jiří Tomek a Stanislav Zindulka.
V sezóně 1975/1976 zrealizoval Pavel Rímský Daňkovu hru Válka vypukne
po přestávce. Do hlavní role obsadil Jiřího Tomka, který získal za vynikající herecký výkon
uznání v celostátním rámci. Hra byla prohlášena společností za nejlepší v sezóně. Ve hře
Tartuffe Pavel Rímský opět vsadil na Jiřího Tomka a opět nepochybil. V ohrané klasické hře
spolu vytvořili napínavý děj. Každý věděl, jak hra dopadne, ale soustředěně sledoval
představení až do konce.41 ,,S ním jsem dělal snad nejvíc krásných her. Jsem mu vděčný. Byl
to zajímavý režisér a strašný nervák, ale měl jsem ho rád. Byl obrovský talent, na jeho
představení se nadalo zapomenout.‘‘42
V roce 1981 odešel do Mahenovy činohry Jaroslav Kuneš, jeden z nejzaměstnanějších
herců DBM. Na nové scéně už ale tak obsazovaný nebyl. V roce 1976 odešel i Pavel Trávníček
do Prahy.43

2. 7. Období 1982-1995
Od roku 1982 po téměř celý zbytek 80. let probíhala tzv. výměna generací. Umělci
odcházeli a přicházeli noví. Ti, kteří byli součástí souboru již asi 40 let, do důchodu, např.
Naďa Chmelařová, František Bohdan, Jana Janovská nebo Jiří Dušek, jiní na svou původní
scénu či na lepší místo. Jana Tomková se například po osmnácti letech vrátila zpět na prkna
hradeckého divadla, odkud přišla k Mrštíkům v roce 1969. Byla žádána pro svou ženskost
a talent. Stanislav Zindulka odešel do Prahy. Diváci si ho oblíbili v trojici s Jiřím Tomkem
a Jaroslavem Kunešem.
39
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V roce 1988 se funkcionáři JmKNV snažili zrealizovat nápad spojit Divadlo bratří
Mrštíků, Satirické divadlo Večerní Brno a Loutkové divadlo Radost pod jednu instituci
Brněnská divadla. Prostřednictvím uměleckých šéfů jednotlivých divadelních souborů měl
mít dohled jediný ředitel, jímž byl jmenovám Vladimír Kulendík. Uměleckým šéfem DBM byl
Milan Pásek.44 ,,Měli jsme krásné kostýmy, ti, se kterými jsme se měli spojit, si je vzali do své
komedie a rozstříhali. Když jsme ty kostýmy potom potřebovali, zjistili jsme, že jsou
zničené.‘‘45 Toto společenství nevydrželo listopadový převrat 1989 kvůli nefunkčnosti
a vysokým finančním nárokům.
Během letních prázdnin 1989 proběhla úprava sálu a přilehlých prostor. V této době
se v zadním traktu divadla z jedné zkušebny zřídilo Studio Aloise a Viléma Mrštíkových. Jako
první inscenace se tu hrál Adam Stvořitel s Erikem Pardusem v hlavní roli. Herec dokázal
navázat úzký kontakt s divákem.46
V listopadu 1989 se DBM připojilo ke stávce studentů proti totalitnímu režimu.
Pořádaly se besedy s diváky, aby porozuměli situaci. Ani příkaz KV KSČ zavřít divadlo
nezabránil diskuzím divadelníků a vzniku Občanského fóra uvnitř divadla. Na vlastní riziko ho
otvíral Vladimír Kulendík. Herci objížděli závody a vesnice, aby pomohli s generální stávkou
proti totalitnímu režimu.47 ,,Recitovali jsme na náměstí.‘‘48 Když se situace trochu uklidnila,
vrátili se všichni k práci. Zjistili ale, že principy, díky kterým komunikovali s diváky, nefungují.
Hry totiž byly ještě laděny předlistopadově, ale publikum už chtělo něco trochu jiného.
Úspěšnou hrou se stal Holbergův Jeppe z vršku už pro výkon Jiřího Tomka.
Na jaře 1990 vítězila naopak televize nad divadlem. Nastal zápas o přežití divadla,
souborů i jednotlivců. Objevilo se mnoho návrhů na vytvoření skupin nebo jediné velké
činoherní scény v Brně.
Milan Pásek 1. března 1990 odešel do důchodu. Na konci života si kladl otázku, zda
jeho celý život a kariéra měly nějaký smysl. Je ale nesporné, že se zapsal do českého
divadelnictví jako jeden z největších talentů. Od 1. dubna 1990 nastoupil na ředitelské místo
Divadla bratří Mrštíků Jan Kolegar a uměleckým šéfem se stal Miroslav Plešák.
Svěřencem Milana Páska byl Stanislav Moša. Nejdříve prošel dramatickým oddělením
Konzervatoře v Ostravě. Když mu bylo nabídnuto režisérské hostování u Mrštíků, bylo mu
právě 27 let.49 ,,Byla to silná osobnost. Měli jsme ho rádi. V prvním ročníku jsem ho učil,
režiséři museli mít rok herecké průpravy. Vybral jsem si ho jako asistenta. Uměl se už tehdy
velmi dobře vyjadřovat a měl bezvadné názory. Všichni ho za šéfa přijali.‘‘ 50 Úspěšně
nastudoval dvě hry-Dalskabáty a Dům se sedmi balkóny. Po nich dostal nabídku stálého
angažmá. V letech 1983 - 1989 zinscenoval šestnáct her. Pohádku Nahý král nastudoval
srozumitelně, aby působila pohádkově pro děti a aktuálně politicky pro jejich rodiče.
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Po Mošově druhé pohádce Byl jednou jeden drak se o DBM říkalo, že konkuruje televizi.
Obdiv v ní sklidila pohybově nadaná Simona Peková a hostující Stanislav Zindulka jako
sympatický dědeček.
Stanislav Moša ale nezakotvil plně v DBM hned. Nabídli mu režii Rostandova Cyrana
z Bergeracu v Mahenově činohře a Modrý pavilon od J. Hubače v Národním divadle v Praze.
Stanislav Moša nezklamal, slavil úspěchy. Předčil i svého učitele Milana Páska. V Praze mu byl
nabídnut poloviční úvazek. V Národním divadle si vedl skvěle. Jeho práce tam skončila v době
politických změn, kdy do funkce ministra kultury nastoupil Milan Lukeš.
Do důchodu začátkem 90. let zamířila i Jiřina Prokšová.51 Ještě v roce 1992
nastudovala velkou roli jako záskok, aby se mohlo odehrát jedno představení. Co se týče
záskoků, mohli se na ni režiséři vždy spolehnout. S divadlem se rozloučila ve hře Lucerna.
Někteří nejstarší však v divadle hrají dodnes. Patří k nim Pavel Kunert, Libuše Bilová
nebo Jiří Tomek. Ten zahrál bezesporu největší počet rolí na prknech DBM. Jejich počet se
pohybuje za 40 let působení kolem 300. Jako milovník a hrdina se necítil, ale osvědčil se
v rolích komických, tragikomickým a později i tragických. Jednu z prvních rolí, kterou si
oblíbil, našel ve hře Kat a blázen, kde si ,,střihl‘‘ post Wericha. Umění Jiřího Tomka využíval
i rozhlas, dabing, film a televize.52
Asi od roku 1990 se začaly uzavírat už jen roční smlouvy, což dobře přijali především
zástupci starších generací. Miroslav Plešák z DBM odešel. Ředitel místo něj pověřil funkcí
uměleckého šéfa Stanislava Mošu. Následující sezóna musela být poněkud improvizovaná,
aby si divadlo udrželo publikum. Z deseti her sedm zrealizovali hostující režiséři. Sázelo se
především na přední herce, jako byl např. Jiří Tomek, Karel Mišurec, Ladislav Kolář, Igor
Bareš, Martina Kobrová, Tomáš Sagher aj. Stanislav Moša se snažil dostat DBM z ekonomické
a umělecké tísně, proto na čas režii přerušil. Chtěl objevit jistoty, o které by se mohlo divadlo
opřít. Mimo jiné to bylo 35 členů ,prosetého‘ hereckého souboru, kam přišla hostovat
Miroslava Kolářová a stálé angažmá přijal Jan Apolenář. V této době navrhl Stanislav Moša
změnu jména divadla na Městské divadlo Brno. Na místo dramaturga nastoupil absolvent
JAMU Petr Veselý, kterého Stanislav Moša brzy jmenoval šéfem činohry.
Začaly se prodávat magnetofonové kazety, CD a později i videokazety se záznamy
představení. Stanislav Moša předložil hercům vidinu inscenací, které by překročily hranice
regionu a dostaly se nejen do Prahy, ale i do světa, a tak umělce motivoval v další práci.
Začalo se jezdit po Evropě. Zájezdy doprovázely výborné ohlasy. Vystupovali na nich
protagonisté Zora Jandová, Libuše Kafková, Jana Musilová, Jan Apolenář a Ladislav Kolář.
Členové souboru překročili osobní stereotypy. Kolektiv doplňovali mimo jiných choreograf K.
Riegel, scénograf E. Konečný a kostýmní návrhář J. Jelínek.
Na sezónu 1991/1992 byl divadlu přidělen nedostatečný rozpočet. Proto Jan Kolegar,
dosavadní ředitel DBM, v prosinci 1991 odstoupil. Nechtěl mít zodpovědnost za nejistou
budoucnost této instituce. Od 1. února 1992 prozatím zastával vedení divadla režisér
a umělecký šéf Stanislav Moša. Květnový konkurz na ředitele Stanislav Moša jednoznačně
51
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vyhrál, ale nebyl jmenován. Do čela však nebyl nasazen nikdo jiný, takže veškeré shánění
všech prostředků záleželo na něm. Jednu chvíli se situace dostala až tak daleko, že na svém
pracovním stole našel výpovědi všech členů divadla. DBM hrozil nedostatek financí, a tudíž
kompletní likvidace. V této sezóně přešli někteří členové do Mahenovy činohry a naopak
někteří jejich herci přišli do DBM, např. Zdena Herfortová, Zdeněk Junák, Jiří Dvořák nebo
Zdeněk Černín.
Režisér Stanislav Moša sáhl po faustovském libretu Bastarda. Zdeněk Merta poskytl
hudbu. Po úspěšné premiéře následovala vyprodaná představení a hostování v Praze. Díky
úspěchu na prknech Národního divadla zde Bastard hostoval celý srpen po dvě léta.
Začátkem devadesátých let přišly do souboru nové talenty jako např. Viktor Skála, Igor
Ondříček, Alena Antalová a Roman Vojtek. Stanislavu Mošovi se konečně podařilo dostat
od města peníze, které mohl použít na patřičný divadelní prostor. Zahájila se přestavba
bývalého kinosálu s balkónem na moderní divadlo s kruhovým hledištěm a s lóžemi.53

2. 8. Období 1995-2000
Přestavby budovy trvaly asi půl roku. Nový plášť muselo dostat divadlo i celkově. 25.
června 1996 Rada města Brna uznala nový název Divadla bratří Mrštíků Městské divadlo
Brno. Stalo se tak k 50. výročí jeho založení v poválečném Brně.
Městské divadlo Brno dostalo nového ředitele, a to bez jakéhokoliv váhání, Stanislava
54
Mošu. ,,Je vynikající režisér a možná ještě lepší manager.‘‘55 Chtěl, aby ,jeho‘ divadlo
přinášelo sílu k životu a pozitivní zápasy lidské duše. Na místo uměleckého šéfa nastoupil
Miloš Kročil, dramaturgem se stal Tomáš Steiner, novými režiséry Zdeněk Černín a čerstvý
absolvent Zdeněk Dušek.
Zásluhou dramaturgie si divák už mohl na představení koupit programovou knížečku
s textem, fotografiemi ze zkoušek a vyprávěním o autorovi, které přibližuje jeho život
a tvorbu. Svoji činnost započal i měsíčník Dokořán. Objevovaly se v něm mj. články
o připravovaných hrách, rozhovory se členy souboru a fotografie. Začala probíhat i divácká
anketa Křídla, která se od té doby koná každoročně. Hodnotí se nejlepší inscenace, mužský
a ženský herecký výkon a později se začala udílet i cena bezpečného zázemí 56, o které hlasují
pouze herci. Začal i výdej sezónního kalendáře.
Když se zrovna nezkoušela autorská tvorba, zbyla díky zásahům Stanislava Moši
do textů vždy asi jen třetina z původního podkladu. Každý titul, který se domácím
dramaturgům objevil v ruce, dostal jakýsi nový vzhled. Byl přetvořen k obrazu divadla.
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Režisér Zdeněk Černín si rozuměl s herci mnohem víc než ostatní režiséři MdB,
protože byl nějakou dobu i jejich rovnocenným kolegou. Dokázal to ve hře, kterou sám
zrealizoval záskokem za nemocného Viktora Skálu. Okouzlil také pozváním profesionální
operní pěvkyně do Amadea nebo obsazením Bolka Polívky v Keanovi IV. Plně využíval umění
Jana Duška. Má obrovskou zásluhu na výtvarných prostředcích, jako např. prostor protažený
vějířem žárovek nebo centrálně umístěné schodiště. Experimentoval převážně se svícením.
Občas se stalo, že některé premiéry musely být kvůli návštěvnosti přeloženy
na později. Divadlo nebylo jen vyprodané, ale přímo naplněné k prasknutí. Neustále se
přidávaly židle a studenti uměleckých divadelních škol sedávali na schodech. Diváci měli
neustále zájem o další reprízy svých oblíbených inscenací, takže nové hry se neměly jak a kde
objevit. Zásluhu na tom má i proměna publika v průběhu let. Přicházeli mladí lidé, pro které
byla reprízovaná představení něčím novým, a tak ,staré‘ hry získávaly stále nové fanoušky.
Za jednu sezónu se odehrálo na 300 představení. Začalo se jezdit i na zájezdy.
Za jeden den se hrála zároveň i čtyři představení, alternace tak musely být co nejvíce
vyrovnané. V sezóně 1997/1998 bylo odehráno v zahraničí kolem dvaadvaceti představení.
V Itálii bylo West Side Story vyhodnoceno jako nejlepší evropské zpracování tohoto muzikálu
a zapůsobilo i na newyorskou agenturu Music Theatre International. Oba režiséři úspěšně
hostovali v zahraničních divadlech.
Herci Městského divadla, se pravidelně umisťovali na předních příčkách nominace
na Cenu Thálie, důkazem je vítězství Zdeny Herfortové z roku 1995. Počet muzikálů se stále
zvyšoval. V roce 1999 zůstalo z pětadvaceti her jen osm činoher. Jeden z nejpovedenějších
muzikálů byl např. Babylon autorské dvojice Moša-Merta. Vystoupily v něm opory divadla,
jako byli a většinou dodnes jsou Petr Gazdík, Ladislav Kolář, Roman Vojtek, Markéta
Sedláčková, Petra Jungmanová (držitelka Ceny Thalie), ale i hostující Jan Apolenář, Zora
Jandová nebo Irena Budweiserová, a také do té doby neznámí Robert Jícha a Johana
Gazdíková. O kvalitě hereckého souboru vypovídaly i početné alternace předních rolí, které
umožnily hrát jednu hru několik dní za sebou a také zájezdová představení.57 ,,Hrajeme
pořád a na více místech najednou. Jeden večer na muzikálové scéně a na činoherní scéně,
jedno představení v Praze, jedno v Holandsku a jedno třeba ve Španělsku.‘‘58 Divadlo utrpělo
značnou ztrátu při odchodu Romana Vojtka, Jiřího Dvořáka a Jana Apolenáře. I přes to se
sem pravidelně vracejí. Naopak Martin Havelka prošel nejdříve pražská divadla a až pak
zavítal do Brna. Herci si dokázali přitáhnout publikum nejen svým osobitým kouzlem, ale
udržovali hlavně komunikaci mezi jevištěm a hledištěm, dokázali vzbudit napětí i strhující
atmosféru.
Velkou roli v inscenacích hrála a hraje dodnes hudba, hudebně cítěná mluva, viditelná
charakteristika postavy, kterou dotvářel kostým a velký důraz se kladl také na choreografii.
Tomu všemu režiséři věnovali pozornost, protože zde vládlo přesvědčení, že hudba, zpěv
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a taneční pohyb jsou nejpřirozenějším lidským projevem. Začaly se pořádat konkurzy
na doplňování rolí v muzikálech a činohrách nejen do komparzů, ale i do hlavních rolí.59
Důležitý byl každý herec, ať už byl obsazen do hlavní role, či jen zapadal do sboru.
Na svůj soubor se režisér mohl vždy spolehnout, v muzikálu i v činohře. Spolupracovalo se
s vynikajícími skladateli Zdeňkem Mertou, Petrem Ulrychem, Milošem Štědroněm,
choreografem Vladimírem Kloubkem, kostymérkou Andreou Kučerovou a scénografy Janem
Duškem a Emilem Konečným.
O vysoké úrovni Městského divadla Brno vypovídá každoroční pozvání nejen na Dny
české kultury v Košicích, ale i na Evropské kulturní dny v německém Karlsruhe. Také na Defilé
operetních a muzikálových divadel, pořádaným Mahenovým divadlem se dostalo muzikálům
MdB uznání. Začalo být považováno za nejvyšší zpěvní kulturu české muzikálové scény.
Padesátiprocentní soběstačnost DBM převyšuje dvakrát český a třikrát evropský
průměr.60

2. 9. Období 2000-2008
Speciálním silvestrovským představením, kterým Městské divadlo přispělo k velkému
Miléniu 2000, bylo My Fair ze Zelňáku.
Jen za sezónu 2000/2001 odehrálo MdB celkově 405 představení, z toho 317 doma
v Brně, což byl výrazný rekord. Diváci si mohli vybrat z dvacítky titulů.
Za zmínku stojí pár her, které pro toto období byly důležité. Jedná se především
o muzikály.
Prvním je již zmíněná My Fair Lady ze Zelňáku. Přenesením děje
do brněnského prostředí se díky spolupráci s prof. Marií Krčmovou, včlenila do textu
brněnská hantýrka. Úskalí však spočívalo v umístění koňských dostihů a vznešeného plesu
šlechty do Brna. Hlavní roli Lízu Ďulínkovou velice dobře zahrály Alena Antalová, Petra
Jungmanová a Markéta Sedláčková, která za výkon získala Cenu Thálie. V druhé hlavní roli,
profesoru Hradském, alternoval Martina Havelku Karel Jánský. Svůj dravý razantní
komediální projev zde opět uplatnil Erik Pardus jako Zoltán Karpathy.
Další hrou byl Ibsenův Peer Gynt, kterého zde na přání Stanislava Moši jako
host režíroval Roman Polák. Hru doprovázel soubor bicích nástrojů DAMA DAMA. V téměř
čtyřhodinové inscenaci exceloval Viktor Skála.61
Jednou z nejlepších inscenací MdB byl Sluha dvou pánů s Martinem Havelkou
v hlavní roli. Herci měli velký prostor k improvizaci. Role Truffaldina Gdebizzopopada vynesla
Martinu Havelkovi nominaci na Cenu Thálie.
Autorská dvojice Merta-Moša napsala pro několikanásobnou alternaci
hudební legendu Svět plný andělů. Jako andělé se představili Roman Vojtek, Robert Jícha,
59
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David Uličník, Alena Antalová, Irena Budweiserová a Zora Jandová, jako klavírista Jan
Apolenář, Petr Gazdík a Stano Slovák, a Sandru ztvárnila Jitka Čvančarová s Petrou
Jungmanovou, Janou Musilovou a Markétou Sedláčkovou. Míjí se tu různé styly hudby, např.
blues, rock, šantánový popěvek, středně proudový styl s šansonem, koleda nebo chórické
gospelo doprovázené živým orchestrem Karla Cóna. Muzikál pozvalo do své vlasti hostovat
čínské velvyslanectví.
Cenu Českého hudebního fondu jako nejlepší hudební představení získal
muzikál Sny noci svatojánské od Shakespeara.62
Divadlo položilo před budovu novou dlažbu s několika deskami otisků rukou předních
herců - Zdeny Herfortové, Jiřího Tomka, Petry Jungmanové, Aleny Antalové, Markéty
Sedláčkové, Zdeňka Junáka, Ladislava Koláře, Karla Jánského, Miroslavy Kolářové, Pavla
Kunerta a Martina Havelky, včetně tlapky jeho psa Brita.63
17. listopadu 2001 dopoledne byl na nádvoří divadla položen základní kámen budovy
současné hudební scény. Kámen byl dovezen z Broadwaye a jeho ,kutání‘ se zúčastnil
i světoznámý režisér Miloš Forman.64
Nová muzikálová scéna Městského divadla Brno se otevřela 2. října 2004.65 ,,Byl
to dávný sen spousty generací. Zájem o nás byl tak velký, že to malé divadlo už nestačilo
na tak velký provoz s orchestry. Toužilo se po moderním divadle, kde by se všechno hýbalo.
Stanislav Moša má na tom všem devadesátiprocentní zásluhu.‘‘66 Digitální zvuk, špičková
akustika, světelné efekty, odkrývané hrací plochy a jiné technické vymoženosti vytvořily
podmínky pro zahajovací premiéru rockového muzikálu Vlasy. Slovenský režisér Dodo
Gombár měl k dispozici více než 130 účinkujících. Na původní scéně divadla se hrají už pouze
činohry. Mezi další muzikály uváděné na prknech nového jeviště patřila pohádka Zahrada
divů s dětskými herci, Nana hostujícího režiséra Petr Vacíka, nebo opereta Netopýr
hostujícího Mahenova divadla.67
Během úspěšné sezóny 2006/2007 se zrodily v divadle další muzikály a činohry.
V Amfitryonovi klaunstvím exceluje Jan Mazák. Hra V jámě lvové vynesla nominaci na Cenu
Thálie Eriku Pardusovi. Největším hitem této sezóny byly bez pochyby Čarodějky z Eastwicku.
Vedoucí techniky Jaroslav Milfajt měl zásluhu na využití snad všech technických triků, které
muzikálová scéna nabízí - samohrající violoncello, šlehající plameny, bortící se kostel
a největším překvapením je létaní čarodějek. Dramaturgině Čarodějek Pavlína Hoggard
s režisérem Stanislavem Mošou si do titulních rolí vybrali tři alternace. Ďábelského Darryla
ztvárnili Petr Gazdík, Martin Havelka a Petr Štěpán. Do rolí čarodějek byly vybrány Ivana
Vaňková, Markéta Sedláčková, Alena Antalová, Radka Coufalová-Vidlák, Yvetta
Blanarovičová, Johana Gazdíková, Jitka Čvančarová, Jana Musilová a Hana Holišová.
Ve spolupráci se sourozenci Ulrychovými vznikla balada Markéta Lazarová s Radkou
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Coufalovou-Vidlák v hlavní roli. Poslední premiérou sezóny byla hra Sbohem, lásko v režii
Zdeňka Černína. Erika Parduse zde alternoval Jiří Pecha. 68
V minulé divadelní sezóně, 2007/2008, se divadlo začalo potýkat s finančními
problémy, které se ovšem týkají všech divadel v republice. Peněz je na divadla málo
a to málo se musí spravedlivě rozdělit. Popravdě ale nikdo neví, co je spravedlivé. Tento
problém se prozatím řeší. Divadlo ale na první pohled nedává nic znát a svou činnost udržuje
stále aktivní. Dokazují to například zájezdy nejen po ČR, ale i do zahraničí. Hra Fame se
objevila na programu v Rakousku, Švýcarsku, Dánku a Německu. Kabaret objel Německo,
Lucembursko a Itálii. Na ,,šnůru‘‘ ale vyjely i jiné úspěšné kusy. O stoprocentním nasazení
souboru a vůbec všech, kdo se na existenci divadla podílí, svědčí i nabitý program po celý
divadelní rok. Hrálo se 46 her, z toho přišlo na svět 10 premiér. Za ty divácky nejúspěšnější
jsou pokládány činohry Smrt Pavla l. od Merežkovského, Erik Pardus získal za hlavní roli Cenu
A. Radoka a Thálii, a Thomasova Charleyova teta. Z muzikálů zaznamenal diváckou oblibu
Jánošík aneb Na skle malované s Dušanem Vitázkem v hlavní roli nebo opreta Mam’zelle
Nitouche, kde se v přední roli střídala Radka Coufalová-Vidlák s Johanou Gazdíkovou. Úspěch
měl ale i muzikál Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, který vynesl Cenu Thálie Radce
Coufalové-Vidlák za roli vypravěčky.69
Městské divadlo Brno nepolevilo ani v letošním roce. Uvádí další nové premiéry,
vypouští do světa úspěšné hry, umělci se účastní různých kulturních i dobročinných akcí. Díky
svému plnému nasazení se vypracovalo na vysokou úroveň a určitě patří k nejlepším
v republice.
I letos platí slova Jiřího Tomka pronesená v únoru 2008: ,,Nevím o tom, že by se
do budoucnosti chystaly nějaké nové změny. Není ani čas. Teď se nějakou dobu musí jenom
hrát.‘‘70
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Závěr
Městské divadlo Brno prošlo za svých 64 let velkým vývojem.
Vzniklo jako Svobodné divadlo v roce 1945. V době slučování v roce 1949 se určitou
dobu jmenovalo Městské oblastní a na to Krajské oblastní divadlo. V roce 1954 nakonec
dostalo název Divadlo bratří Mrštíků. V roce 1996 na návrh Stanislava Moši Rada města Brna
uznala nový název divadla Městské divadlo Brno.
Vystřídalo mnoho brněnských scén. V roce 1945 začalo hrát v Novém domě na dnešní
Gorkého ulici, o rok později se přemístilo do dnešního Divadla Bolka Polívky na Jakubském
náměstí a nakonec se přestěhovalo na Lidickou ulici, kde sídlí dodnes.
Během vývoje Městského divadla Brno zde působili významné osobnosti českého
divadelnictví. Na počátku ještě Svobodného divadla stál umělecký šéf Milan Pásek, kterého
nahradil Jiří Walter. V roce 1957 ho ve funkci vystřídal Antonín Kurš. Funkci ředitele Divadla
bratří Mrštíků obsadil v roce 1960 Jaroslav Tumlíř a později Libor Pleva. Po jeho odchodu
do funkce nastoupil Milan Pásek. V této době zde tvořili významní režiséři Pavel Rímský
a Richard Mihula. Pavel Rímský byl jedním z mála režisérů, který se mohl svými výkony měřit
s Milanem Páskem. Richard Mihula byl prvním, kdo v divadle režíroval nejdříve veselohry
se zpěvy a později muzikály. V roce 1988 po sloučení Divadla bratří Mrštíků, Satirického
divadla Večerní Brno a loutkového divadla Radost pod jednu instituci Brněnská divadla se
stal jediným ředitelem všech tří souborů Vladimír Kulendík a pozici uměleckého šéfa Divadla
bratří Mrštíků obsadil Milan Pásek. Počátkem devadesátých let přišel na ředitelské místo Jan
Kolegar a Milana Páska po odchodu do důchodu nahradil Miroslav Plešák. V roce 1996 post
ředitele Městského divadla Brno získal Stanislav Moša.
Divadlo by se ale nemohlo vyvíjet bez talentovaných herců. Ze začátků Svobodného
divadla stojí za zmínku Jiří Walter s manželkou Marií Waltrovou. Z období po roce 1954, kdy
se divadlo přejmenovalo na Divadlo bratří Mrštíků, to byli Jiří Tomek, Dagmar Pistorová,
Jiřina Prokšová nebo Stanislav Zindulka. Od 80. let do divadla nastupovali herci, kteří tvoří
i současný herecký soubor, například Erik Pardus, Karel Mišurec, Ladislav Kolář, Miroslava
Kolářová, Jan Apolenář a jiní. Z herce Zdeňka Černína se stal dnes uznávaný režisér.
Úroveň ať už Svobodného divadla, Divadla bratří Mrštíků nebo Městského divadla
Brno klesala a stoupala. Záleželo na tom, jak silně chod divadla a divadelní soubor ovlivnily
do roku 1989 politické tlaky, a po celou dobu jeho existence osobnosti uměleckých šéfů,
režisérů, dramaturgů a herců. Největší úspěchy a vzestup však zaznamenalo Městské divadlo
Brno za Stanislava Moši. Jeho zásluhou se opravila budova činohry a postavila se nová
muzikálová scéna. Členové hereckého souboru jsou obrovské talenty v celostátním měřítku.
Svědčí o tom Ceny Thálie, které v minulých letech získali Zdena Herfortová, Petra
Jungmanová, Alena Antalová, Markéta Sedláčková, Radka Coufalová-Vidlák nebo Erik Pardus.
Městské divadlo Brno má vynikající předpoklady pokračovat ve svých úspěších dál,
a to nejen díky složení souboru, ale i jeho vedení. Režiséři Zdeněk Merta a Zdeněk Černín
pracují velice svědomitě a jejich úspěchy neberou konce. Možnost uplatnit se dostávají
i hostující režiséři. Upozornit musím i na Zdeňka Mertu. Bez tohoto vynikajícího skladatele by
22

neměly autorské muzikály divadla takovou úroveň. Pokud budou v Městském divadle
působit osobnosti těchto manažerských a uměleckých kvalit, bude vzkvétat dál.
Svou práci mohu dát k dispozici Městskému divadlu Brno. Později může sloužit jako
zdroj informací nejen jemu.
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