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Let’s dance v Letovicích 
– pfiijelo 1 200 taneãníkÛ z celé âR

Anna Karenina v Brnû

Leto‰ního tfietího roãníku  se zúãast-
nilo nad 1 200 taneãníkÛ ze 43 taneã-
ních souborÛ z âeské republiky, ktefií se
prostfiídali bûhem celého dne na taneã-
ním parketû. SoutûÏilo se v taneãních
disciplínách street dance, show dance,
disco dance, contemporary, maÏoretky,
aerobik a plesové pfiedtanãení. 

SoutûÏ skupinov˘ch formací uvádûl
na taneãní parket moderátor z brnûnské-
ho rádia – Frre radio Brno Libor âerví-
nek. Druhou soutûÏ jednotlivcÛ neboli
sól a duet uvádûl Honza Vlach. 

Diváci vidûli celkem 126 taneãních
formací, které tanãí nad 1 200 taneãní-
kÛ a kolem 170 sólov˘ch taneãníkÛ,
které hodnotila odborná porota – Mgr.
Pavel Hru‰ka, Zdena Odrazilová, Klára
Sedláãková, Tomá‰ Neruda, ZdeÀka
Slámová.

„V‰echny ‰Èastné rodiny jsou si podobné, kaÏ-
dá ne‰Èastná rodina je ne‰Èastná po svém”. Tato
Tolstého my‰lenka uvádí jeho román, vydan˘
v roce 1877. Tolstoj si chtûl odpoãinout po ná-
roãné práci na díle Vojna a mír a sáhl po Ïen-
ském tématu. Námût mu upfiesnila událost neda-
leko Jasné Poljany, kdy se druÏka sousedního
statkáfie vrhla v návalu Ïárlivosti pod vlak.
NezÛstal jen u pfiíbûhu Anny, Ïeny zaji‰tûného
státního úfiedníka, ale rozehrává i fie‰ení nevûry
muÏe v rodinû Oblonsk˘ch  a usilování Kosti
Levina o rodinné ‰tûstí s Kitty ·ãerbackou. 
Ústfiedním tématem je ov‰em tragick˘ trojuhel-
ník Anny, jejího muÏe a jejího milence Alexeje
Vronského. Anna je inteligentní, klidná Ïena, tû-
‰ící se velké úctû. Je zaji‰tûná, vzala si star‰ího
muÏe, kter˘ ji miluje a její syn Sergej je pro mat-
ku v‰ím. Îijí v Petrohradû, a kdyÏ odjede k bra-
trovi do Moskvy urovnat jeho nevûru, potkává
ve spoleãnosti Vronského. Hrabû Vronsk˘ je 

dÛstojník, do Anny se na první pohled zamiluje
a doprovází ji do Petrohradu. Anna odolává, na-
mlouvá si, Ïe s Kareninem uÏ nemÛÏe Ïít, touÏí
po vlastním ‰tûstí a nakonec vûnuje v‰echnu
svou lásku Alexeji. Její city jsou opravdové, tra-
gédie je v tom, Ïe nechce b˘t neupfiímná, netají
svou lásku ani následky, a to jí pfiivodí zkázu.

Román s tak fascinující hrdinkou byl mnoho-
krát i zfilmován. V roce 1927 pod názvem Love
s Gretou Garbo, ten je zajímav˘ tím, Ïe má dvo-
jí konec - s happy endem pro americkou distri-
buci a druh˘ konec je shodn˘ s autorem. Velk˘m
úspûchem byl film z roku 1935 opût s G. G., ná-
sleduje film 1948 a v roce 1997 si Annu zahrála
Sophia Marceauová. Brnûnská dramatizace je
dílem Jifiího Závi‰e, reÏíruje Petr Gazdík (hraje
v alternaci i Levina), vybral i hudbu. V hlavních
rolích uvidíte Ivanu VaÀkovou, Jana Mazáka,
Jifiího Macha. Zajímavostí je, Ïe âe‰i od roku
1905 v dramatizaci tohoto díla spolehlivû vedou. 

Celou akci pofiádala Michaela
Barto‰ová, která je pofiadatelkou dal‰ích
mezinárodních taneãních soutûÏí.
V kvûtnu, 11. 5. 2019 odstartuje jiÏ 
desát˘ roãník mezinárodní soutûÏe
O pohár mûsta Letovic a Kun‰tátu pod
zá‰titou senátorky parlamentu âR paní
Ing. Jaromíry Vítkové a starosty mûsta
Kun‰tát pana MVDr. ZdeÀka Wettera.

„Zaãátkem ãervna 1. 6. 2019 se 
uskuteãní v Boskovicích ‰est˘ roãník
mezinárodní taneãní soutûÏe Summer
dance cup. SoutûÏ se odehrává na zim-
ním stadionu v Boskovicích, kde taneã-
níci soutûÏí jak uvnitfi stadionu, tak i na
venkovní stagi. V loÀském roce do
Boskovic zavítalo nad 2 300 taneãní-
kÛ”, uvedla Barto‰ová.

Text: Gabriela Bednáfiová
Foto: Petr ·vancara

Praktická poznámka nakonec - pfiedstavení trvá tfii hodi-
ny a deset minut.

Pro Listy regionÛ napsala Naìa Parmová
Foto: archiv MdB

Barto‰ová zahájila taneãní sezónu v Jihomoravském kraji a tím odstartovala III. roãník celorepublikové taneãní soutûÏe Let’s dance v sobo-
tu 16. 3. 2019 ve sportovní hale v Letovicích. Zá‰titu taneãní soutûÏe pfievzala senátorka parlamentu âR paní Ing. Jaromíra Vítková a staros-
ta mûsta Kun‰tát pan MVDr. Zdenûk Wetter.

Od konce února mÛÏete v Mûstském divadle Brno vidût ojedinûlou dramatizaci romá-
nu Lva Nikolajeviãe Tolstého - Anna Karenina.
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