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Klapzubáci 
bodují!

Kniha vy‰la v roce 1922 a je jasné, Ïe
Bass chtûl touto skoro pohádkou s vy-
snûnou fotbalovou jedenáctkou ukázat,
co jsme, a co se od nás dá oãekávat.
VÏdyÈ nová republika má necelé ãtyfii
roky a ve svûtû jsme povaÏováni vût‰i-
nou za Raku‰any - národní hrdost byla
pro Basse dÛleÏitá, a to nejen v této kni-
ze. Co tedy mÛÏeme prostfiednictvím
hry zvané fotbal ukázat a nabídnout?
Pfiedev‰ím obûtavost, soudrÏnost, smysl
pro fair-play a velkou sílu kolektivu.

Chud˘ chalupník Klapzuba má za 
u‰ima, a kdyÏ uÏ mu osud nadûlil jede-
náct synÛ, pfiem˘‰lí co s nimi. Nejdfiív
to zkou‰í s ‰achy, ty ale pfiestávají kluky
brzo bavit, protoÏe se u nich jen sedí
a oni potfiebují pohyb. Jedna v˘jimka
mezi nimi je - Mireãek, ten by hrál od
rána do veãera. Kdyby vûdûli, jak jim to
jednou zachrání Ïivot! A tak Klapzuba
po poradû s maminkou prodá kozu, kou-
pí dva míãe, z louãky za chalupou udû-
lá hfii‰tû a zaãnou se dít vûci. Klapzuba
je trénuje, ale kluci v sobû objeví talent

pro mimofiádnû umnou fotbalovou hru,
která je pohání k vítûzství nad kaÏd˘m
klubem v okolí. Od fotbalového svazu
získávají zápis do tfietí tfiídy, jedou do
Prahy, vyhrávají a vrací se jako hráãi
druhé tfiídy. Po dal‰ím vítûzství jsou
v první lize. To je pfiíleÏitost pro ‰íbra
Vincence Mace‰ku. Zafiizuje jim turné
po Evropû -Nûmecko, ·panûlsko, Itálie,
Anglie. Nûkde je líp, nûkde hÛfi, ale ví-
tûznû táhnou v‰emi stadiony v˘znam-
n˘ch klubÛ. Chytr˘ anglick˘ král jim
svûfií syna, prince Waleského, aby ho
trochu pfiiuãili hfie a otrkali v Ïivotû.
Kluci ho pfiijmou, máma Klapzubová
ho se slovy „takové chcípáãek!” pfiijme
jako vlastního a Ïivot jde dál. Krize pfii-
jde po setkání s partou klukÛ, ktefií ãuta-
jí za dûdinou a odmítnou si s Klapzubáky
zahrát – „jste profesionálové, hrajete za
peníze a s tûmi my nehrajem”.
Jedenáctka je pfied rozpadem. Mace‰ka
navrhuje rozprodat kluky do svûtov˘ch
klubÛ, Klapzuba mlãí. Mlãí dlouho,
a kdyÏ je klukÛm nejhÛfi, vytáhne

pozvánku od fotbalového svazu na
mistrovství do Austrálie. V tu ránu jsou
na hfii‰ti a je to zase ten star˘ dobr˘ t˘m.
Ale zaãínají se nûjak moc zajímat, co
táta s tûmi penûzi, co vykopou, vlastnû
dûlá?

Jestli to chcete vûdût a taky jak do-
padli na mistrovství a jak se jim vedlo
u lidojedÛ, tak na to si zajdûte do diva-
dla, to uÏ neprozradím.  Maminka
Klapzubová (Alena Antalová) nakonec
tatínka Klapzubu nezabije, jak mu sli-
bovala u rádia pfii hlá‰ení o nezdaru 
v˘pravy na mofii. K slzám nás dojme
komentátor (Alan Novotn˘), komentu-
jící zápas v Austrálii. Nechybí ani láska

a hezká dûvãata a happy end s kupou
vnouãat, zatím jen v pefiinkách.

Pfiedstavení natrénoval Stano Slovák,
takto fotbalov˘ trenér i v civilu. Vût‰ina
hercÛ-fotbalistÛ, hraje fotbal ve sv˘ch
klubech, takÏe nebyly tfieba ani trénin-
ky. Dûj divákovi posouvá dûda
Klapzuba (Zdenûk Junák), sedící na la-
viãce pfied domkem. 

Nenechte si ujít tuto rodinnou hru
s laskav˘m humorem a nádhernou
swingovou hudbou ve stylu 20. let z hu-
dební dílny Jifiího Levíãka.
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Mûstské divadlo Brno opût pfiichází s autorskou hrou troji-
ce Slovák - ·otkovsk˘ - ·tûpán, tentokrát na motivy kníÏky
Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka.


