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Îítkovské bohynû
Oãekávan˘m zakonãením divadelní sezony 2016 -

2017 v Mûstském divadle Brno je hra Îítkovské 
bohynû. Autorkou knihy je brnûnská rodaãka, spiso-
vatelka Katefiina Tuãková, divadelní adaptaci 
uskuteãnil Dodo Gombár. Nejprve pro divadlo Zlín
v roce 2014. Nyní zcela pfiepracované pro brnûnskou
scénu s podtitulem „krev je krev”.

Îítkovsk˘mi bohynûmi se zab˘-
val uÏ folklorista a spisovatel Jifií
Jilík a v˘stiÏnû je charakterizoval:
„nûkteré Ïeny z osady Îítková 
umûly nahlédnout do dûjÛ, které
teprve nastanou”. Ale byly také lé-
ãitelkami a vyznaly se v léãiv˘ch
bylinách. Pomáhaly ve vûcech mi-
lostn˘ch, rozpoznaly ‰kÛdce, 
bosorku nebo bosoráka a dovedly
zlomit jejich „kouzla”. Bohování
se dûdilo v Ïenské linii v nûkolika
rodinách, ãasto pfiíbuzensky pro-
vázan˘ch. Poslední bohynû, paní

Irma Gabrhelová, zemfiela v roce
2001, s ní ode‰el jedineãn˘ feno-
mén lidové magie, kter˘ nemûl ve
stfiední Evropû obdoby. Katefiina
Tuãková napsala román - drama
o Ïenách, které bohovaly. V roce
2012 to byl kniÏní bestseller, kter˘
získal nûkolik cen. Po historii své-
ho rodu pátrá Dora Idesová, která
proÏila dûtství a mládí mezi bohy-
nûmi a poznamenalo ji to na cel˘
Ïivot. Je vystudovaná etnografka
a ze v‰ech sil se brání palãivé mi-
nulosti, dávn˘m kletbám i zji‰tûní,

Ïe i ona sama je ãástí dávné tajem-
né tradice, ikdyÏ tu‰í, Ïe neunikne
osudu.

Dûj není moÏné popisovat ani
pfiibliÏovat, ale kdo se rozhodne
shlédnout tento vyjimeãn˘ poãin,

mûl by si nejdfiív pfieãíst uvedenou
knihu, aby se orientoval v dûji po-
nûkud zasvûcenûji. Hra má nûkolik
vynikajících hereck˘ch v˘konÛ -
hlavní roli Dory Idesové ztvárnila
Svetlana Janotová, mladou Doru
Nikol Wetterová. Charismatickou
Surmenu Erika Kubálková a Irmu
Gabrhelovou Zdena Herfortová.
Role nejsou alternovány a dal‰í za-
jímavostí je, Ïe hrají jen Ïeny a to
i muÏské role. Vojtûch Blahuta jako
Jakoubek Ides je vlastnû dítû. Hru
reÏíroval autor, Dodo Gombár. Pfieji
vám siln˘ divadelní záÏitek pfii
pfiedstavení nabitém emocemi.
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BOSKOVICE
Vykupujeme a prodáváme 

ve‰keré staroÏitnosti

Mobil: 

602 528 912, 

602 503 229
Otevfieno: 

St – Pá: 10 -16 hod.
So 10 -12 hod.

Boskovice, Dukelská 18a

Více informací na tel.: 777 922 722, 
email: boskovice@realspektrum.cz 

Hledáme novou kolegyni/kolegu 
na pozici administrativa + realitní makléfi

pro kanceláfi v Boskovicích 
s nástupem 1. 9. 2017


