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SVĚTÁCI V BRNĚ 

Příspěvek naší čtenářky paní Lydie Modrové z Blanska

PSÍ  ÚTULEK 
MĚSTA BL ANSK A

LUCKY
(4,5 roku)

KŘÍŽENEC

	 V	 polovině	 prosince	 loňského	
roku	byl	do	útulku	přijat	4,	5	roku	
starý	 kříženec	 Lucky	 od	 majitelů,	
kteří	díky	exekuci	přišli	o	bydlení.	
Smutný	 osud	 pro	 tohoto	 velkého		
a	zrazeného	psa.	Týden	mu	trvalo,	
než	se	mnou	začal	mluvit	a	te	mě	
bere	 jako	 svého	 pána,	 k	 druhým		
lidem	 je	o	 to	víc	nedůvěřivý	a	ně-	
kdy	vrčí.
	 Lucky	 je	 očkovaný,	 odčervený,	
čipovaný,	 vhodný	 k	 domku	 se	 za-
hradou	a	k	lidem,	kteří	za	ním	bu-
dou	 napřed	 chodit	 aby	 si	 na	 ně	
zvykl.	 K	 ostatním	 psím	 samcům		
je	dominantnější.

Více informací: Psí útulek města 
Blanska, 737 911 605

Foto: Radek Opatřil

POTŘEBUJETE INZERCI? „Ušijeme ji Vám přímo na míru“ 
TELEFON: 606 931 795

sér	i	herci	stále	vylepšovali	a	výsled-
kem	 je	 představení	 plné	 veselí,	
atmosféry	 šedesátých	 let	 i	 kultov-
ních	„hlášek“.	
	 Vratislav	 Blažek	 napsal	 základ	
scénáře	 jako	 zábavnou	 taškařici		
o	třech	fasádnících	z	venkova,	kte-	
ří	 se	 podílí	 na	 zvelebování	 Prahy.	
Napadne	 je	 užít	 si	 života	 tím,	 že	
stráví	 večer	 a	 noc	 ve	 vyhlášeném	
pražském	 podniku.	 Důkladná	 pří-
prava	 zahrnuje	 pořízení	 perfekt-	
ního	 oblečení,	 zvládnutí	 etikety		
a	atraktivního	oboru	pro	konverzaci	
s	případnými	společnicemi.	Ovšem	
natáčení	filmu	v	srpnu	1968,	krátce	
po	okupaci,	nebylo	tou	nejvhodnější	
dobou	pro	komedii.	Mezi	herci	ne-
byla	nálada,	první	natáčení	–	večeře		
v	baru	přineslo	zklamání	a	ozýva-	
ly	 se	 hlasy,	 aby	 se	 práce	 na	 filmu	
ukončila.	 Blažkovým	 spolupracov-
níkem	byl	Zdeněk	Podskalský	a	ten	
mezi	 herci	 vyhlásil	 volnou	 ruku		
v	 improvizaci.	Trio	 fasádníků	 tvo-	
řili	 Jiří	 Sovák,	 Vlastimil	 Brodský		
a	Jan	Libíček,	ti	scénář	společně	ne-
skutečně	okořenili.	Film	se	dotočil,	
uvedl	do	kin	a	roku	1969	ho	viděly	
tři	miliony	diváků.		
	 V	 Brně	 provedli	 adaptaci	 na	 di-
vadelní	 hru	 její	 režisér	 Stano	 Slo-
vák	 a	 Jan	 Šotkovský.	 Pracovali		
s	 Blažkovým	 scénářem,	 přidali	
sedm	 nových	 písní,	 postavu	 Muže		
v	 bílém	 a	 umístili	 na	 scénu	 živý		
orchestr.	 Tomu	 vládne	 Karel	 Cón		
a	Muž	v	bílém	–	herec	Lukáš	Jano-
ta,	 který	 hlavně	 překlenuje	 chvíle,	
nutné	k	výměně	scény.	A	legendár-
ní	 fasádníci	 Skopec,	 Prouza	 a	 Pe-
trtýl?	 V	 Brně	 Petr	 Halberstadt,		
Michal	 Isteník	 a	 Jakub	 Uličník.	
Emeritní	 profesor	 Ladislav	 Kolář		

	 Legendární	komedie,	známá	díky	
filmu	 scénáristy	 Vratislava	 Blažka		
z	 roku	 1969,	 se	 hraje	 od	 prosince	
2021	na	činoherní	scéně	Městského	
divadla	Brno.	Jde	o	odloženou	pre-
miéru	z	minulé	sezony,	kterou	reži-

a	 „matka“	 šatnářka	 Trčková,	 Dra-
homíra	Hofmanová.	
	 Víc	 než	 padesát	 let	 přináší	 film	
zábavu	několika	generacím	diváků	
(před	Vánoci	opět	v	televizi),	svým	
hluboce	 lidským	 humorem.	 Nyní		
i	divákům	divadelním,	kteří	se	tváří	
v	 tvář	 postavám	 tak	 důvěrně	 zná-

mým	 královsky	 baví	 a	 odměňují	
potleskem	 každou	 „hlášku“.	 Tak	
už	to	někdy	bývá	–	jdeme	do	něče-
ho	s	nechutí	a	nedůvěrou	a	výsled-
kem	je	perla!	„Tak	třikrát	whiskey		
s	ledem,	a	trochu	popojedem...“

Pro Listy regionů napsala Naa Parmová   
Foto: archiv MdB

PŘÁNÍČKO
ZPÍVEJ MŮJ PTÁČKU „LENI“ Z PLNA HRDLA, 

OSLAV NOVOROČNÍ JITRO.
ZANOTUJ VRABCŮM POLŇÁČKŮM, I TOMU HOLOUBKOVI, 

KTERÝ ŤUKÁ TI NA OKNO.

RADUJ SE ZE ŽIVOTA, DEŠTĚ, SNĚHU, 
SVITU SLUNÍČKA, A ŽE MŮŽEM BÝT SPOLU.

„LENI“, POVZBUĎ, DOPŘEJ ZEMI I NÁM MILOSRDNĚJŠÍ ROK 2022!


