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PODLAHÁ¤STVÍ  KUNC
• Renovace parket

• Pokládka parket, kazet, bordur
• Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

• Pokládka plovoucích podlah

MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Ladislav Kunc
+420 607 507 157 podlahy-kunc@seznam.cz

SráÏka gigantÛ

Muzikál Titanic.

To byl titulek „New York TimesÛ” den po tragédii údajnû nepo-
topitelné lodi Titanic. Ani ‰estnáct vodotûsn˘ch komor neodolalo
ledovci, kter˘ udûlal do lodi díru pod ãarou ponoru. Loì se poto-
pila za dvû a pÛl hodiny v noci 14. dubna 1912. Muzikál s názvem
„Titanic” uvádí s velk˘m úspûchem Mûstské divadlo Brno.

Pfii vyslovení jména Titanic kaÏdému na-
skoãí asociace velké tragédie, hrÛzy, zniãe-
n˘ch ÏivotÛ. Hovofií se o osudovém setkání
s obrovsk˘m ledovcem, o ne‰Èastné náhodû.
Îe to tak nemuselo b˘t, Ïe mohla b˘t plavba
do Ameriky ‰Èastná, to nám pfiibliÏuje muzi-
kál Petera Stone, nazvan˘ prostû „Titanic”.
Autor je americk˘ divadelní, filmov˘ i tele-
vizní spisovatel a o historii Titanicu se dlou-
ho zajímal. Popudem k napsání muzikálu 
bylo nalezení vraku lodi v roce  1985. Z lodi

Stone nabízí nûkolik pfiíbûhÛ, které mají
podklad ve skuteãn˘ch osudech úãastníkÛ
plavby. Napfiíklad star‰í dvojice bohat˘ch
obchodníkÛ Idy a Isidora Straus, vracejících
se z cest po Evropû do Ameriky. Ida odmít-
ne nastoupit do ãlunu a zachránit se, zÛstane
se sv˘m muÏem tváfií v tváfi jisté smrti.
Naopak mladá dvojice, která se seznámila na
lodi a která patfiila do tfietí tfiídy, se zachrání
a pfiedstavuje nadûje vkládané do Ïivota
v Americe. Historicky známá je postava ka-
pitána Edwarda Smitha (hrají Zdenûk Junák,
Jifií Hork˘), kter˘ vytrval na mÛstku aÏ do
potopení, Freda Barreta (hrají Jifií Mach,
Du‰an Vitázek) topiãe v podpalubí, kter˘ vû-
fiil, Ïe se vrátí k Ïenû a dvojãatÛm, kter˘m
byl mûsíc. Zajímav˘mi postavami jsou kon-
struktér lodi Thomas Andrews a majitel lodi
Bruce Ismay. Ten první pluje proto, aby si 
ovûfiil svoji práci, ten druh˘ touÏí po úspû-
chu - b˘t v Americe první za rekordnû krát-

kou dobu. Nutí kapitána k neustálému zvy-
‰ování rychlosti. Ani telegrafická varování
o pfiítomnosti ledovce nejsou brána pfiíli‰
váÏnû. V̆ born˘ telegrafista Harold Bride
(Luká‰ Janota, Ale‰ Slanina) je z toho zoufa-
l˘, ale nepfiestává vysílat volání o pomoc. Je
historickou skuteãností, Ïe loì mûla jen 20
záchrann˘ch ãlunÛ místo potfiebn˘ch 56! Do
ãlunÛ tedy nastupovaly pfiednostnû Ïeny
s dûtmi a cestující první a druhé tfiídy.
Nastupovaly v noãních úborech, bez rozlou-
ãení se sv˘mi muÏi. Bylo hodnû chladno
a voda mûla mínus jeden stupeÀ. Tak skonãi-
la na dnû oceánu chlouba techniky zaãátku
20. století. Utopilo se 1517 lidí.

Hru reÏíroval Stanislav Mo‰a, o hudební
stránku má velkou zásluhu Dan Kalousek.
V létû se bude hrát ve ·v˘carsku u Lugana,
herci ji nacviãí nûmecky a italsky.
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byla vyzvednuta spousta vûcí, psalo se o vy-
bavení, osudech cestujících. Loì mûla tfii 
tfiídy. Tou nejlevnûj‰í, tfietí, cestovali za 60 ‰i-
linkÛ ti, co hledali za oceánem lep‰í Ïivot. Ti
nejbohat‰í z první tfiídy si nemohli dovolit
chybût, museli se ukázat, Ïe na to mají.

Bylo to vynikající téma na hudební zpra-
cování a ve spolupráci se skladatelem Maury
Yestonem mûl muzikál premiéru na
Brodway 23. dubna 1997. Úspûch byl velk˘.
Dûj nemá v˘razné hlavní postavy. Peter


