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• Renovace parket
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MOÎNOST DODÁNÍ MATERIÁLU

Vinnetou ožil ve Westernovém 
městečku v Boskovicích

Producent a šerif městečka Luboš Jerry 
Procházka

	 Fanoušci	přijali	divadelního	Vinnetoua	vřele,	stále	je	jejich	hrdinou.	Velký	
náčelník	 Apačů	 Vinnetou	 a	 jeho	 bílý	 bratr	 Old	 Shatterhand	 mají	 v	 Česku		
i	na	Slovensku	nadále	početný	zástup	 svých	 fanoušků.	Ti	od	poloviny	čer-	
vence	 plní	 hlediště	 přírodního	 amfiteátru	 Westernového	 městečka	 v	 Bos-	
kovicích	 na	 Blanensku,	 které	 pro	 letošní	 sezonu	 připravilo	 pro	 milovníky		
mayovek	divadelní	představení	Vinnetou	I.	Jde	o	převedení	slavného	snímku	
z	roku	1963	s	Pierrem	Bricem	v	roli	Vinnetoua	a	Lexem	Barkerem	coby	Old	
Shatterhandem	v	hlavních	rolích	na	pomyslná	divadelní	prkna.	Výsledkem	je	
jedinečná	show.

	 Producent	 a	 šerif	 městečka	 Luboš	
Jerry	Procházka	se	s	režisérem	Igorem	
Krištofem	rozhodli	vsadit	při	přípravě	
představení	na	původní	podobu	příbě-
hu.	Současnému	divákovi,	který	denně	
čelí	 nástrahám	 moderní	 doby,	 se	 pro-
jektem	 snaží	 připomenout,	 že	 čest,		
důstojnost,	statečnost,	přátelství	a	také	
lidskost,	kterou	ústřední	dvojice	repre-
zentuje,	jsou	aktuální	i	v	dnešní	době.	
Zároveň	 tak	 dali	 možnost	 především	

tatínkům	 a	 dědečkům,	 ale	 i	 dámám,	
které	mají	rády	Divoký	západ,	předsta-
vit	svým	dětem	a	také	vnukům	hrdiny	
svého	dětství.
	 Příběh	 ani	 po	desetiletích	neztratil	
na	 své	 síle.	 Nejeden	 divák	 má	 totiž	
slzy	dojetí	v	očích	již	při	prvním	pří-
jezdu	 Vinnetoua	 na	 koňském	 hřbetě		
na	scénu.	Stejně	dojímavý	je	i	okamžik,	
kdy	 uzavře	 pokrevní	 bratrství	 s	 Old	
Shatterhandem.	Tvůrci	představení	při-
pravili	pro	moderního	diváka	nebýva-
lou	 podívanou	 prošpikovanou	 kaska-
dérskými	kousky,	při	jejichž	sledování	
nikdo	 v	 amfiteátru	 napětím	 ani	 ne-
hlesne.	Přesto	 se	nejvíce	 tleská,	když	
Vinnetou	a	jeho	bílý	bratr	Old	Shatter-
hand	připomínají	divákům	svými	činy	
základní	lidské	hodnoty.
	 Pro	 představení	 vznikla	 unikátní	
scéna.	Jsou	na	ní	přesné	kopie	staveb	
z	 filmu,	 tedy	 například	 apačského	
puebla,	Saloonu	nebo	nádraží	ve	měs-
tečku	Roswell.	Jen	kvůli	Vinnetouovi	
byla	v	amfiteátru	postavena	60	metrů	
dlouhá	železniční	tra	s	tunelem.	Z	něj	
v	 jedné	z	hlavních	scén	vyjede	kopie	
třítunové	funkční	historické	lokomoti-
vy,	která	jako	ve	filmu	najede	do	Salo-
onu,	v	němž	se	opevnil	hlavní	padouch	
příběhu	Frederic	Santer.	K	dalším	sil-
ným	 okamžikům	 patří	 procházka	
Nšo-šči	a	Old	Shatterhanda	pod	deví-
timetrovým	vodopádem.	

Náčelníka Kiowů Tanguu si zahrál Aleš Kučera.

	 Na	scéně	je	využito	doslova	každé	
místečko.	Tvůrci	neustále	diváka	pře-
kvapují,	 například	 tím,	 že	 zdi	 apač-
ského	puebla	jsou	zasouvácí.	V	jedné	
chvíli	 se	 odsunou	 a	 divák	 pak	 vidí,	
jak	 Nšo-či	 pečuje	 o	 zraněného	 Old	
Shatterhanda.	Podobných	překvapení	
čeká	na	diváka	více.
	 Dialogy	v	představení	se	pevně	drží	
původních	 českých	 dialogů	 z	 filmu,	
který	 je	prvním	z	příběhů,	v	němž	se	
Vinnetou	setkává	s	Old	Shatterhandem.	
Společně	 bojují	 proti	 Santerovi,	 jenž	
chce	stavět	železnici	přímo	přes	loviště	
Apačů.	Producent	s	režisérem	vytvoři-	
li	 velmi	 netradiční	 ansámbl	 tvořený	
zkušenými	jezdci	na	koních,	herci,	ale	
také	neherci.
	 Diváka	 do	 děje	 uvádí	 sametový	
hlas	 mistra	 vypravěče	 Jana	 Kačera.	
Vinnetoua	hraje	Michal	Bednář,	kte-
rý	 coby	 kaskadér	 na	 koních	 hravě	
zvládá	i	ty	nejsložitější	jezdecké	pa-	

sáže	a	velmi	dobře	si	poradil	i	dialo-
gy,	 tedy	s	hlavní	hereckou	částí	 své	
role.	V	roli	Old	Shatterhanda	se	stří-
dají	 herci	 Martin	 Veselý	 a	 Daniel		
Pivoda	 Ondráček.	 Jejich	 nasazení		
je	 maximální	 při	 souboji	 ve	 vodě		
s	 Inču-čunou,	 jehož	 hraje	 Tomáš		
Tvrdík.	Pánové	se	rozhodně	nešetří.
	 Velkou	přízeň	publika	si	získaly	ko-
mické	postavy,	a	to	reportér	Tuff -Tuff	
z	 Oxford	 Times,	 jehož	 ztvárnil	 herec	
Jiří	Zako	a	samozřejmě	Sam	Hawkens.	
Přestože	 starého	 zálesáka	 hraje	 cviči-	
tel	koní	Marián	Furdek,	umí	ve	scénce	
s	 apačskou	 krasavicí	 Myším	 ocáskem	
(Hanka	Tesařová)	rozesmát	i	nejmenší	
děti.	 Představení	 je	 poctou	 Briceovi,	
Barkerovi	 i	 tvůrci	příběhů,	 spisovateli	
Karlu	Mayovi.	Městečko	jej	uvádí	i	při	
příležitosti	 letošního	 130.	 výročí	 od	
doby,	kdy	začaly	příběhy	o	Vinnetouovi	
vycházet	knižně	i	v	českém	jazyce.
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