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Legenda o Devíti křížích 

Podnikáte? Chcete víc klientů?
Můžeme se na to podívat.

info@lotusworld.cz / www.lotusworld.cz

PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně 
 dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, 
 druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287

SLEVY

	 Kdo	 by	 neznal	 odpočívadlo	 Devět	
křížů	na	dálnici	do	Prahy	a	poblíž	sto-
jících	devět	dřevěných	křížů!		Letos	na	
jaře	byly	opět	nahrazeny	novými,	a	to	
už	po	několikáté.	Stará	moravská	po-
věst	o	ukrutném	mordu	na	tomto	místě	
spáchaném	 je	 stará	 skoro	 pět	 set	 let.	
Šlo,	jak	jinak,	o	lásku	a	pomstu	za	ne-
dodržený	slib.	
	 Tolik	informací	měli	autoři	muzikálu,	
herec	 Městského	 divadla	 Brno	 Petr		
Štěpán	a	dramaturg	Miroslav	Ondra.	Ve	
spojení	s	krásnými	melodiemi	brněnské-
ho	 Robina	 Schenka	 vytvořili	 nevšední	
příběh	velké	lásky	a	taky	velké	nenávis-
ti,	končící	devíti	zmařenými	životy.
	 Malá	víska	Hluboké	na	Blanensku	je	
dodnes	kouzelné	místo	a	mnohý	statek	
by	 mohl	 pamatovat	 dobu,	 kdy	 statkář		
z	 Hlubokého	 našel	 v	 deštivé	 a	 větrné	
noci	tělo	muže	na	pokraji	smrti.	Uložil	
ho	ve	stodole	a	jeho	hospodyně	a	bylin-
kářka	 spolu	 s	 děvečkami	 ze	 statku	 ho	

vyléčily.	 Byl	 to	 Luka,	 mladý	 koňský	
handlíř	z	Uher,	který	chtěl	na	Moravu	
prodávat	koně,	které	 s	bratrem	choval.	
Od	 počátku	 se	 snažil	 sblížit	 s	 ostatní-	
mi,	statkáři	zachránil	nemocného	koně,	
v	krčmě	tancoval	a	pil	s	ostatními,	ale	
oni	 ho	 nepřijali,	 protože	 „néni	 z	 nás“.	
Ves	žije	hrůzou	z	přepadávání	a	okrádá-
ní	pocestných,	kterých	poslední	dobou	
přibývá.	 Oleje	 do	 ohně	 hádek	 přidává	
hajný	Kudla.	Podezřelý	je	každý,	proto-
že	v	krčmě	se	shodli,	že	to	musí	být	ně-
kdo	z	místních,	který	ví	kdo,	kdy	a	kam	
půjde.	Zatím	si	Luka	začne	víc	všímat	
statkářovy	dcery	Elišky,	až	se	do	sebe	
zamilují.	 Statkář	 nechce	 ani	 slyšet	 –	
Luka	nic	nemá	a	Eliška	je	z	gruntu,	vez-
me	 si	 syna	 mlynáře.	 Blíží	 se	 zima,	
děvčata	tančí	magický	tanec	na	den	sv.	
Kateřiny,	muži	připraví	obřad	vyhánění	
vlka	ze	vsi...	Luka	zaváže	Elišku	slibem	
věrnosti	a	odjíždí	domů	prodat	svůj	po-
díl,	aby	se	s	penězi	pro	Elišku	vrátil.	Na	

rozloučenou	jí	vypráví	a	zpívá	o	nádher-
ných	uherských	koních.	Tato	scéna	patří	
k	nejpůsobivějším	v	tomto	představení.
	 Zima	je	dlouhá,	Eliška	vysedává	ven-
ku	 a	 vyhlíží	 Luku,	 onemocní	 a	 musí	
ulehnout.	Ztrápená	nakonec	souhlasí	se	
svatbou	s	mladým	mlynářem.	V	přípra-
vách	na	svatbu	přijde	Eliška	zcela	náho-

dou	na	to,	že	tím,	kdo	přepadává	pocest-
né,	 je	 hajný	 Kudla,	 od	 něhož	 všichni	
vlastně	 čekali	 ochranu	 cest.	 Řekne	 to	
všem	na	shromáždění	obce	a	 její	otec,	
rychtář,	vykazuje	Kudlu	z	jejich	středu.	
Vyhnání	ze	vsi	znamenalo	pro	člověka	
jistý	konec,	protože	sám	nepřežil.	Kudla	
byl	voják	z	válek	proti	Turkům,	řemeslo	
neměl,	tak	ho	vrchnost	udělala	hajným.	
Pomstil	se	strašně.	Jako	první	se	setkal		
s	vracejícím	se	Lukou,	řekl	mu	o	veselce	
na	 kterou	 všichni	 odjeli	 a	 navedl	 ho		
k	 přepadení	 svatebčanů.	 Výsledkem	
bylo	 devět	 mrtvých.	 Nikdo	 to	 nemůže	
vědět,	ale	autoři	určili	za	původce	smrtí-
cích	střel	hajného	Kudlu,	který	nakonec	
zastřelil	 Elišku,	 Luku	 i	 sebe.	 Ve	 stře-	
dověku	taková	událost	byla	vyprávěna,	
přibarvována	a	rozšiřována	a	není	tedy	
divu,	že	se	uchovává	tak	dlouho.	Podiv-
ných	konců	svateb	můžeme	v	pověstech	
najít	 mnoho.	 Třeba	 na	 hradě	 u	 obce	
Louka	na	Olešnicku	proklela	hradní	ku-

chařka	svatbu,	jež	dlouho	nejela	z	koste-
la	a	jí	stydla	jídla	výrokem	„tuhle	svat-
bu	 nám	 byl	 čert	 dlužen“.	 Mezi	 hra-	
dem	a	kostelem	se	objevila	řada	zvlášt-
ních	 kamenů,	 které	 tam	 dříve	 nebyly.	
To	v	Borovanech	ujížděla	svatba	s	výs-
kotem	 a	 muzikou	 za	 pravého	 poledne	
do	kostela.	Při	zvuku	zvonů	nikdo	ne-

poklekl	 ani	 se	 nepokřižoval.	 Jen	 jed-	
na	děvečka	seskočila	z	vozu	pro	šátek,	
co	 odlétl.	 Najednou	 se	 udělalo	 ticho		
a	v	rybníce	bylo	slyšet,	jak	bublá	voda.	
Podobně	 se	 měl	 utopit	 svatební	 kočár		
v	 bažině	 na	 Krkaté	 bábě.	 Tohle	 téma	
umělo	zaujmout	při	vyprávění	na	přást-
kách,	jako	jarmareční	písně	i	v	knihách	
pověstí.
	 Už	jsem	uvedla,	že	spoluautorem	je	
herec	Petr	Štěpán,	který	hraje	hajného	
Kudlu	–	výborně,	hospodyni	na	statku	
Alena	Antalová,	dál	Kristýna	Daňhelo-
vá,	Libor	Matouš,	Ondřej	Studénka,	Jiří	
Mach	 a	 další.	 Režíroval	 Petr	 Gazdík.	
Hra	 vznikala	 kvůli	 covidu	 nezvykle	
dlouho,	 ale	 díky	 tomu	 je	 vypracovaná		
a	herci	prožita	do	všech	detailů.	
	 Premiéru	měla	tato	hra	23.	září	le-
tošního	roku.
Čtenářům Listů regionů přeji příjemné zahá-
jení nové divadelní sezony.     Naa Parmová
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