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Pod tímto titulem uvádí Mûstské divadlo Brno zatím poslední poãin dramatika
Milana Uhdeho a hudebního skladatele Milo‰e ·tûdronû. Dûj se odehrává v 60.
letech, v dobû jazzu a swingu, proto spolupracuje i Karel Con, odborník na swing.

Milan Uhde zpracoval ná-
mût z hudebního svûta, pfiíbûh,
kter˘ sám zaÏil jako divák.
Ukazuje, ãím mÛÏe projít am-
bicióznûj‰í partner, kdyÏ se
rozhodne situaci fie‰it. V bûÏ-
ném paneláku ‰edesát˘ch let
Ïijí obyvatelé svÛj stereotyp.
Do práce, z práce, uvafiit, 
pohlídat dûti, poklábosit se
sousedy, nûco opravit, tfieba
motorku na nedûlní v˘let. Viki
Bouzkové to nestaãí. Pracuje
v nemocnici, má dlouhé sluÏ-
by a je utahaná, ale ‰la by si
zatanãit, do kina, pobavit se
mezi lidi. Její hodn˘ muÏ Láìa
na to ale není. Ve mûstû se hra-
je swing, kterému vládne
Marek Ba‰ta, v˘born˘ saxofo-
nista a zpûvák. Náhoda zpÛso-
bí, Ïe ti dva se sejdou. Ta 
náhoda se jmenuje papou‰ek
Felix. Ulétl Ba‰tovi, Viki ho
pfiichází vrátit. Ba‰ta se  bláz-

nivû zamiluje, je to znám˘ la-
maã Ïensk˘ch srdcí, momen-
tálnû rozveden˘. Chce Viki
hned pfiestûhovat k sobû do vi-
ly. Té trvá zamilování trochu
déle, má rodinu - dceru
Terezku, která o ni bojuje ze
v‰ech sv˘ch dûtsk˘ch sil.
Nakonec je Viki pfiesvûdãená,
Ïe to bude ten správn˘ Ïivot
a vzru‰ení a Marek Ïe ji oprav-
du miluje. Varuje ji doktor
Sta‰ek, MarkÛv kamarád, kte-
r˘ ho dobfie zná. Pak uklízeãka
u Ba‰ty a nakonec se pfiesvûd-
ãuje sama, Ïe Markova vûrnost
není ideální. Zhroutí se z toho,
a kdyÏ vrací Markovi prsten,
je pfiekvapená, jak klidnû se jí
zbavuje. Závûreãná píseÀ je
optimistickou oslavou lásky,
která opût zvítûzila - Viki tanãí
s doktorem, Láìa  má novou
Ïenu a v koãárku miminko.
TakÏe v‰echno dobfie dopadlo,

aspoÀ na jevi‰ti. Îivot ve skuteãnosti je
mnohem tûÏ‰í.

Hudba v tomto muzikálu tvofií 98%
projevu. Texty jsou zpívány nebo pod-
barveny hudbou. MnoÏství taneãních 
ãísel a kdo má rád retro hudbu, pfiijde si
na své. Hlavní role hrají Lucie
Bergerová Viki, Petr ·tûpán Marka.
Láìu Bouzka ztvárnil Jifií Ressler, dr.
Sta‰ka Ale‰ Slanina. ReÏie se ujal Juraj
Nvota (reÏíroval zde Divou Báru), hu-
debnû nastudoval Dan Kalousek. 
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Viki kráãí za ‰tûstím


