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Santini ožívá na brněnské scéně

Sportovec 
okresu Blansko 

roku 2019

únor 
2020

Jihomoravská krajská 
organizace ČUS, 
Okresní sdružení 
ČUS Blansko
a obec Valchov

sportovce z okresu Blansko, o kterém 
se domníváte, že by si zasloužil být oceněn 
za svoje sportovní úspěchy. Pravidla nominace 
a nominační formulář naleznete na webových 
stránkách
e-mail: cus.musilova@gmail.com

www.blanenskysport.cz

www.sportovecjmk.cz

Nominujte

Sportovec okresu
Blansko roku 2019
	 Nominujte	 sportovce,	 který	 reprezentuje	 blanenský	 tým	 a	 o	 kterém	 se	
domníváte,	že	by	si	zasloužil	být	oceněn	za	svoje	sportovní	úspěchy.	

KATEGORIE ANKETY:
1.	Hlavní	kategorie	–	SPORTOVEC	OKRESU	ZA	ROK	2019
2.	Kategorie	SPORTOVNÍ	TALENT	OKRESU	ZA	ROK	2019
3.	Kategorie	SPORTOVEC	S	HANDICAPEM	ZA	ROK	2019
4.	Kategorie	SPORTOVNÍ	KOLEKTIV	–	SENIORSKÝ	TÝM
5.	Kategorie	SPORTOVNÍ	KOLEKTIV	–	MLÁDEŽNICKÝ	TÝM
6.	Kategorie	SPORTOVNÍ	AKCE	ROKU	2019
7.	Kategorie	OSOBNOST	OKRESU	V	OBLASTI	SPORTU	
8.	Kategorie	SPORTOVEC	–	SYMPAŤÁK	(cena	veřejnosti)
9.	Kategorie	TRENÉR	ROKU	OKRESU	ZA	ROK	2019

 Pravidla nominace a nominační formulář naleznete na webových strán-
kách http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu. Návrh odešlete elek-
tronicky přes http://www.sportovecjmk.cz/sportovec-okresu, nebo email 
cus.musilova@gmail.com a nebo písemně na adresu OS ČUS Blansko, 
Rožmitálova 40, Blansko 678 01 a to nejpozději do 7. 1. 2020. Na pozdější 
návrhy nebude brán zřetel.

	 Nezapomeňte	napsat	 jméno	sportovce,	bydliště,	 rok	narození,	sportovní	
odvětví,	 sportovní	 klub,	 dosažené	 výsledky	 a	 kontakt	 na	 nominovaného	
sportovce	(e-mail,	tel.),	abychom	jej	v	případě	postupu	do	další	fáze	soutěže	
mohli	kontaktovat.

	 Upřesním,	 že	 na	 scéně	 Městského	
divadla	Brno	a	ne	tedy	Santini	jako	oso-
ba,	ale	jeho	úžasné	stavby.	Jsou	rozsety	
po	celé	naší	zemi	a	každý	z	nás	se	jistě	
setkal	s	jeho	smělou	architekturou	ba-

rokních	chrámů,	kterými	proudí	světlo	
přesně	nasměrované	autorem	stavby.	
	 Santinim	byl	fascinován	Miloš	Urban,	
výrazná	postava	naší	literatury	po	revo-
luci	a	napsal	stejnojmenný	román,	který	

vyšel	 v	 roce	 2005.	 Román	 četl	 Stani-
slav	 Slovák	 (herec)	 a	 když	 s	 Janem		
Šotkovským	 (dramaturg)	 hledali	 něco	
„mysteriózního“	 pro	 novou	 sezónu,	
vzpomněl	na	Urbana,	 zavolali,	 dostali	
povolení	k	převedení	do	divadelní	po-
doby,	ale	s	tím,	aby	si	to	napsali	sami.
	 Zkušenosti	 s	 psaním	 majíce,	 sedli		
a	napsali	mysteriózní		thriller	–	jak	ho	
sami	nazvali,	lehce	ironický	s	humorem	
i	nadsázkou.	Není	to	životopisné	drama,	
hlavní	 postava	 –	 Martin	 Urman,	 žije	
obyčejný	 život	 pracovníka	 reklamní		
firmy	 až	 do	 chvíle,	 kdy	 dostane	 úkol		
najít	univerzální	reklamní	slogan,	který	
by	prodal	cokoli.	Rozhozen	rozchodem	
s	manželkou,	neshodami	s	šéfem	a	se-
tkáním	 s	 tajemnou	 dívkou,	 čtoucí		
o	světcích,	hvězdách	a	kostelích,	dosta-
ne	 nápad	 hledat	 univerzální	 větu	 jako	
šifrovaný	 vzkaz	 v	 Santiniho	 stavbách.	
Setkává	 se	 s	 mnoha	 lidmi,	 bizarními	
vraždami,	poznává	Křtiny,	Rajhrad,	Ze-

lenou	Horu,	Kladruby,	Plasy	i	další	mís-
ta	a	rozkrývá	divákovi	Santiniho	úžas-
nou	 geometrii	 čísel.	 Je	 třeba	 říct,	 že	
pokud	divák	není	v	těchto	věcech	úplný	
začátečník	a	něco	ví,	užívá	si	tuto	kas-
kádu	 informací	 mnohem	 víc.	 Není	 to	
tedy	česká	„Šifra	mistra	Leonarda“	ani	
Strachův	film	podle	této	knihy,	ale	„zce-
la	první	převedení	románu	na	divadelní	
jeviště“	–	cituji	autory.
	 Dušan	 Vitázek	 jako	 Martin	 Urman		
v	 podstatě	 neopouští	 jeviště.	 Záhy	 se		
k	 němu	 přidává	 historik	 Roman	 Rops		
v	 podání	 Petra	 Halberstadta.	 Pokud	 je	
vám	 jméno	 známé,	 je	 to	 tak,	 že	 přišel		
z	 Mahenky	 a	 toto	 je	 jeho	 první	 role		
u	Mrštíků.	Svérázného	Kňoura	vystřihl	
Jakub	Uličník	a	dále	hrají	Jan	Apolenář,	
Andrea	Zelová,	sestry	Daňhelovy	a	další.
	 Přejí	krásný	zážitek	s	naší	legendou	
-	Santinim.

Pro Listy regionů napsala Naa Parmová
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