
4 Divadelní recenze / i*

roãník VII       ãíslo 10       prosinec 2018 www.listyregionu.cz

Leto‰ní divadelní sezonu zahájilo
Mûstské divadlo Brno opravdu impozant-
nû – „totální umféerií z dûjin národa ães-
kého” - jak zní podtitul hry Osmyãky.
Název odkazuje jak k problému osmiãek
na konci v˘znamn˘ch letopoãtÛ, tak k pro-
blému smyãek, které po nich zÛstaly.

Osmyãky jsou dal‰ím poãinem autor-
ského t˘mu, kter˘ má na svém kontû
Snûhurku a sedm trpaslíkÛ, Barona
Trenka, Vzpouru hrá‰kÛ a Brnûnské kolo.
Nevím pfiesnû, jak dochází ke vzniku díla,
kde jsou ãtyfii autofii, ale mohlo by to b˘t
v tomto pfiípadû tak, Ïe impuls pfiijde od
pana fieditele Mo‰i, okamÏitû reaguje Jan
·otkovsk˘, Stano Slovák a Petr ·tûpán se
nenechají dlouho pobízet a uÏ to jede.
ProtoÏe je ve hfie mnoho hudebních ãísel,
potfiebují nutnû i hudebního skladatele
Karla Cóna. Jestli to tak úplnû nebylo, tak
se, pánové, omlouvám. Uvedla jsem jejich

ãtyfii úspû‰né inscenace. Kromû Snûhurky
mají v‰echny regionální téma, takÏe by se
dalo ãekat totéÏ u Osmyãek. Ty ale zabíra-
jí ãeské dûjiny v celé ‰ífii. Od pfiíchodu
praotce âecha pod ¤íp, jeho váhání jestli
je to opravdu nejlep‰í místo k Ïivotu - zda
je úrodné, zda nehrozí pfiírodní katastrofy
a taky jací jsou sousedé. Víc neÏ proble-
matick˘ je v˘bûr Pfiemysla oráãe za kníÏe-
te. Následuje problém Velké Moravy, 
bitva na Moravském poli vãetnû interview
s Otou Braniborsk˘m, poÏadavek Karla
IV. na vybudování obchodní cesty Praha-
VídeÀ. Tak tady v Brnû totálnû neuspûl,
aãkoli se sem osobnû dostavil. Toto je
krásn˘ pfiípad smyãky, která trvá dodnes.

Jak je tato fiada témûfi kabaretních scén
vzájemnû propojena a má vÛbec nûjak˘ dûj?
Dûj posouvá dvojice stál˘ch souputníkÛ
ãeského národního osudu a nûkdy do nûho
i neblaze zasahuje, ale podle nich „vÏdycky

to myslí dobfie” a „nikdy za nic nemÛÏou” -
âenûk Udavaã a Marcel Zat˘kal. V roce
2018 je jim na stopû novináfika Sabina, ale
lidsk˘ i boÏí soud jsou na tyto dva krátké.
Zfiejmû mÛÏeme oãekávat i v budoucnu pfii
dÛleÏit˘ch událostech nûco mezi nebem
a zemí. Zajímavá úvaha zaznûla na tiskové
konferenci k této hfie: „Parodie v této zemi
se uÏ prakticky nedá dûlat. To co se dûje
a zvlá‰tû na‰e vláda je parodie sama...”

Hru reÏíruje Stano Slovák, celkem hra-
je osm hercÛ, z toho jedna Ïena - Radka
Coufalová. Dal‰í ãtyfii herci doplÀují lid 
obého pohlaví. âeÀka Udavaãe hraje
Michal Isteník a Marcela Zat˘kala Petr
·tûpán. Nenechte si ujít tento gejzír nápa-
dÛ a pfiehlídku na‰ich opravdu netradiã-
ních dûjin. Bavit se budete v˘bornû.

Pro Listy regionÛ napsala Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Osmyãky

Na plo‰e jednoho ãlánku není moÏné odvyprávût pfiíbûh, kter˘ je tak obsáhl˘, rozmanit˘ a hlavnû zaplnûn˘ tisíci postav – ÏákÛ, jejich rodiãÛ, uãitelÛ
a ãlenÛ vedení, odborn˘ch partnerÛ ‰koly apod. NeÏ dlouh˘ kronikáfisk˘ popis dvou a pÛl dekád dûjin jedné vzdûlávací instituce je moÏná lep‰í inspiro-
vat se tou pûtadvacítkou v titulku a podívat se na uplynulá léta prostfiednictvím ãíslic, která ‰kolu od jejích poãátkÛ postupnû provázejí. Ke kaÏdé zkusí-
me pfiifiadit nûco málo z historie nebo souãasnosti této soukromé ‰koly a podívejme se, co se nám ukáÏe:

1 = poãet let, kdy ‰kola pouÏívá aktuální název - Stfiední ‰kola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.
2 = poãet vefiejnoprávních médií, které o ‰kole natoãily reportáÏ nebo pfienos z akce (âeská televize, âesk˘ rozhlas)
3 = poãet adres, na kter˘ch ‰kola sídlila (Adamov, Blansko – ObÛrka, Blansko – Masarykova ul.)
4 = poãet oborÛ, které ‰kola nabízí ÏákÛm 9. tfiíd (Palubní stevard, Cestovní ruch, Kuchafi – ãí‰ník, Barman – sommelier)
5 = poãet odborn˘ch partnerÛ pro obor Palubní stevard (Regiojet, LEO Express, âeské dráhy, Leti‰tû Brno, v˘cvikové centrum na Leti‰ti Václava Havla v Praze)
6 = poãet uskuteãnûn˘ch náv‰tûvnick˘ch sezon ve vûÏi kostela sv. Martina v Blansku, kde zaji‰Èují prÛvodcovství Ïáci oboru Cestovní ruch
7 = poãet cviãn˘ch rautÛ, které ‰kola kaÏdoroãnû pfiipravuje pro vefiejnost 
8 = poãet dnÛ, po kter˘ch Ïáci ‰koly kaÏdoroãnû zabezpeãují speciální náv‰tûvnické akce v Centru sv. Martina (Noc vûÏí a rozhleden, Dny evropského dûdictví, Den vû-

Ïí a rozhleden, Slavnostní v˘stup s vlajkou, Vítání sv. Martina)
9 = poãet tfiíd v tomto ‰kolním roce

10 = poãet zakládajících ãlenÛ Mezigeneraãního klubu (v roce 2012)
11 = poãet uãitelÛ v tomto ‰kolním roce
12 = poãet odborn˘ch kurzÛ nabízen˘ch ÏákÛm ‰koly
13 = poãet let, kdy je zfiizovatelem ‰koly její fieditelka, Mgr. Marta Truhláfiová
14 = poãet uskuteãnûn˘ch roãníkÛ barmanské soutûÏû Amundsen cup, organizované ‰kolou
15 = prÛmûrn˘ poãet ÏákÛ ve tfiídû v posledních letech
16 = poãet pracovi‰È odborného v˘cviku tfiílet˘ch oborÛ v tomto ‰kolním roce
17 = poãet ÏákÛ, ktefií se jako animátofii zúãastnili akcí pro rodiny s dûtmi v loÀském ‰kolním roce
18 = poãet t˘dnÛ odborného v˘cviku tfiílet˘ch oborÛ v tomto ‰kolním roce
19 = poãet let, kdy ‰kola pÛsobí v Blansku
20 = poãet komisafiÛ pfii ‰kolou pofiádaném soutûÏním festivalu Blanensk˘ ãtyfilístek
21 = poãet ÏákÛ, ktefií uskuteãnili svou odbornou praxi v Chorvatsku
22 = poãet maturitních roãníkÛ za dobu existence ‰koly
23 = poãet pracovi‰È oboru Cestovní ruch v minulém ‰kolním roce
24 = poãet místností ve ‰kole
25 = poãet úspû‰nû probûhl˘ch ‰kolních rokÛ, na které stojí za to vzpomenout

Zb˘vá popfiát v‰em studentÛm, vyuãujícím i pfiátelÛm Stfiední ‰koly cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. v Blansku, aby následující léta pfiinesla podobnû zajímavé po-
ãty a pfiedev‰ím podobnû bohaté a zdafiilé události v Ïivotû této pofiád mladé a atraktivní, ale stejnû tak zaslouÏilé a sebevûdomé dámy.

Martin Jagláfi,
zástupce fieditelky S· cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.
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âtvrtstoletí – to je na jednu stranu málo (napfi. ãlovûk s tímto vûkem je mlád, pln˘ síly a v‰e má
je‰tû pfied sebou), ale z jiného pohledu je to také uÏ hezk˘ kousek historie.  A v pfiípadû, Ïe uply-
nulé ãtvrtstoletí bilancuje ‰kola, pak se dá bezesporu hovofiit o obojím: jde v podstatû o velmi mla-
dou dámu, která ale uÏ mÛÏe na ledacos ze své minulosti vzpomínat. A tak to platí i o Stfiední ‰ko-
le cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. v Blansku.

25 LET ·KOLY V 25 âÍSLECH
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Pro více informací pi‰te na info-stomatologieletovice@seznam.cz,
pfiíp. telefon: 792 325 591.

Do novû otevfieného, modernû vybaveného
stomatologického centra v Letovicích 

pfiijmeme dentální hygienistku 
na 3 odpoledne v t˘dnu.


