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V sobotu 22. fiíjna pfiijeli
dostavníkem na nádvofií pfied
Hudební scénou Mûstského 
divadla Brno postupnû Bolek
Polívka s rodinou, Alena
Antalová s manÏelem a nako-
nec hlavní pfiedstavitelé Li-
monádového Joa s reÏisérem
Petrem Gazdíkem. Byl to tri-
umfální návrat neohroÏeného
pistolníka, kter˘ s námi Ïije
neuvûfiiteln˘ch 66 let!

Není tfieba popisovat dûj, ten
znají celé dvû generace. Spí‰ nás
bude zajímat, kde se tento námût
vzal a kdo je autorem tak dlouho-
dobû oblíbeného díla. Je to Jifií
Brdeãka, rodák z Hranic na
Moravû, roãník 1917. Od mala mi-
loval film a sledoval v‰echno vãet-
nû kaãera Donalda, Mickey Mouse
nebo Pepka námofiníka. Na studi-
ích filozofie v Praze zaãal psát, 
mimo jiné, do Ahoje na sobotu.
Kolem roku 1940 dostal za úkol
psát na pokraãování nûco o pistol-
nících a Divokém západu. To
Brdeãka miloval, ãetl Rodokapsy
i kovbojky. Mûl rád volnost a svo-

bodu tûchto pfiíbûhÛ a rozhodl se
psát povídky na pokraãování
s hlavní postavou Limonádového
Joa. Ten si k v‰eobecnému pos-
mûchu u baru v saloonu porouãel
citronovou limonádu. Povídky
provázel Brdeãka vlastními kres-
bami a byl úspû‰n˘ tak, Ïe uÏ
v roce 1944 se ve Vûtrníku hraje
Limonádov˘ Joe, v hlavní roli se
ZdeÀkem ¤ehofiem, kter˘ pije
pouze limonádu. Brdeãka nelpûl
na jednom nemûnném textu, v ro-
ce 1946 vydal pfiepracovan˘ 
román, v nûmÏ Joe pije v˘hradnû
Cattlettovu limonádu.

Je tu rok 1955 a dal‰í Joe, 
tentokrát v Divadle estrády a sati-
ry(ABC). Pfiepracování je kabaret-
nû muzikálové, hlavní roli vytvofiil
Rudolf Cortéz a pistolník Joe pije
opût pouze limonádu. Zde zaãala
spolupráce s Oldfiichem Lipsk˘m,
kter˘ hru reÏíroval. Hra mûla 
úspûch, 450 repríz a dvojice se roz-
hodla pro filmové zpracování.
Herecké obsazení bylo excelentní -
Karel Fiala, Milo‰ Kopeck˘, Kvûta
Fialová, Waldemar Matu‰ka, Olinka
Schoberová, Josef Hlinomaz i Vla-

dimír Men‰ík. Film pfiispûl k velké
popularitû a právû zde si Joe popr-
vé objednává slavnou kolaloku.
Na v˘ãtu lihuprost˘ch tekutin je
vidût, kolik verzí tohoto pfiíbûhu 
existuje - nejménû ãtyfiicet! Dal‰í
pfiibyla v Brnû pod vedením reÏi-
séra Petra Gazdíka. Je neobyãejnû
pÛsobivá, sviÏná a akãní po celou
dobu pfiedstavení. Maximálnû 
vyuÏívá nejmodernûj‰í techniku
muzikálové scény, Ïivou hudbu,
doplnûny jsou dal‰í texty písní. Pan
Brdeãka by byl urãitû spokojen.

V hlavní roli se stfiídají Luká‰
Janota a Kristian Pekar. Winnifred
ztvárÀují Sára Milfajtová a Ivana
Odehnalová. Tornádo Lou Jana
Musilová a Ivana VaÀková.
Chlípného Horáce Jan Apolenáfi,
Alan Novotn˘ nebo Viktor Skála.

Vedení divadla se rozhodlo za-
vést na muzikálové scénû souvislé
bloky pfiedstavení, kdy se nemusí
scéna mûnit na dal‰í pfiedstavení. Je
to úsporné a efektivní. Musíme si
ale hlídat, kdy je derniéra, aby nám
pfiedstavení neuteklo.
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Limonádov˘ Joe pronikl do Brna

Winnifred (Sára Milfajtová), Limonádov˘ Joe (Kristian
Pekar) a Tornádo Lou (Ivana VaÀková). 


