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Timm Tolar aneb Prodan˘ smích
MoÏná jste se nûkdy setkali se stejnojmenn˘m románem Jamese Krüsse z roku 1962. Autor, pÛ-

vodnû uãitel, byl k psaní pro dûti pfiáteli pfiímo pfiiveden. V nûmeckém prostfiedí je to velmi znám˘
a oblíben˘ pfiíbûh, byl i zfilmován a t˘m mlad˘ch autorÛ vytvofiil muzikál v roce 2013. V nûmeckém
Darmstadtu ho reÏíroval a uvedl Stanislav Mo‰a se sv˘m t˘mem. Na brnûnské scénû Mûstského di-
vadla Brno ho reÏíruje Petr Gazdík v pfiekladu Stanislava Mo‰i.

Prodan˘ smích má podtitul „magick˘
muzikál”. V ãem mÛÏeme magiãno oãe-
kávat? Cel˘ pfiíbûh je tak trochu na hra-
nû mezi snovou skuteãností a démonic-
k˘m svûtem. Pfiedstaven˘m démonÛ je
záhadn˘ Baron Leo Tretsch (ãteno treã -
pozpátky ãert). V jeho pomocnici Lili
vûzí jeden z baronov˘ch démonÛ.
Naprosto reáln˘ je chlapec Timm
Thaler, kter˘ se rád smûje ‰Èastn˘m
zvoniv˘m smíchem. Po takovém smí-
chu, kter˘ mu byl dávno odepfien, touÏí
Baron a je ochoten udûlat cokoli, aby
získal právû TimmÛv smích. Vznikne
smlouva o tom, Ïe Timm pfienechá svÛj
smích Baronovi a za to získá schopnost
vyhrát kaÏdou sázku. Ten je sice boha-
t˘, ale po ztrátû milovaného otce a bez
svého smíchu cítí, Ïe to uÏ je pro jeho
du‰i pfiíli‰ velká rána. Na‰tûstí smlouva
obsahuje bod, podle kterého je moÏné
nad Baronem vyzrát a právû to se
Timmovi s pomocí pfiátel podafií. Konec
pfiíbûhu je ve znamení vítûzství lásky
nad magií a peklem.

Cel˘ pfiíbûh se odehrává na scénû,
kde je v‰e sestaveno ze stavebnice
MERKUR. Hudba je velmi pÛsobivá, 
emocionální a líbivá, samozfiejmû Ïivá -
hraje 28 hráãÛ. Pominout nemohu
mnoÏství svûteln˘ch a zvukov˘ch efek-
tÛ, na coÏ jsme uÏ na muzikálové scénû

Mûstského divadla Brno
zvyklí. Obsazení je ná-
roãné, kromû Barona
(Martin Havelka) jsou
v‰echny hlavní role alter-
novány. Dospûlého
Timma ztvárÀují Jan
BroÏek a Joná‰ Florian,
v dûtském vûku Josef
Gazdík a Adam Gazdík.
Marii v dospûlém vûku
Barbora Remi‰ová
a Eli‰ka Skálová, v dût-
ském Alena Juraãková
a Elena Juraãková.
Pomocnici Lili Lucie
Bergerová a Viktoria
Matu‰ovová. Alexandra
pfiedstavuje Luká‰ Janota
nebo Jifií Mach. 

Zvu vás na tuto pohád-

ku - spí‰ pro dospûlé, neÏ
pro dûti - a pfieji pfiíjem-
nou relaxaci. 
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Velk˘ a mal˘ Timm Thaler - Joná‰ Florián 
a Adam Gazdík.


