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3 22. 3. DVA NAHATÝ CHLAPI
  (Zounar, Kraus, 
  Randová, Šinkorová)

 27. 4. PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
  (Zima, Šinkorová, Yanna, Škvrna)

 17. 5. MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM

MEZISVÁTEČNÍ  VOLEJBAL

MATILDA

	 Do	Městského	divadla	Brno	dora-
zil	opět	jeden	světový	muzikál	pro-
věřený	 Královskou	 Šejkspírovskou	
společností	 ve	 Stratfordu	 nad	 Avo-
nou	(2010),	rok	nato	Londýnem	a	po	
dvou	 měsících	 i	 americkou	 scénou	
na	 Broadway.	 Zde	 se	 hrála	 téměř	
čtyři	roky	a	v	Londýně	už	překonala	
4	000	repríz.	Když	producenti	uvol-
nili	licence,	rozběhla	se	Matilda	do	
světa.	
	 Brno	reagovalo	okamžitě,	ale	při-
šla	epidemie.	Přesto	už	v	roce	2021	
proběhl	konkurz	na	dětské	role	–	ze	
stovky	dětí	bylo	vybráno	27	a	 ti	 se	
dvakrát	týdně	v	„přípravce“,	pod	ve-
dením	 zkušených	 herců	 učily	 mlu-
vit,	zpívat,	tančit	a	pohybovat	na	je-
višti.	 Vše	 řídil	 Petr	 Gazdík,	 který	
má	v	práci	s	dětskými	herci	bohaté	
zkušenosti	a	hlavně	trpělivost.	
	 Dnes	už	víme,	že	v	roli	Matildy	
se	 budou	 střídat	 Anna	 Bergerová,	
Marie	Juráčková	a	Karolina	Kabe-
le.	 Při	 rozhovoru	 pro	 časopis	 Do-	
kořán	 se	 děvčata	 shodovala,	 že	
„Gaza	umí	být	někdy	i	ostřejší,	ale	
to	nám	nevadí“.	Anička	si	na	to	už	
dokonce	 zvykla.	 A	 Maruška	 to	
upřesňuje	„na	Gazovi	je	super,	že	
je	 zkušený	 a	 dělá	 to	 moc	 dobře.	
Všechno	 nám	 umí	 pěkně	 vysvětlit		
a	nekřičí	na	nás“.	Maruška	je	 taky	
zkušená,	nehraje	poprvé	a	je	to	dce-
ra	herečky	Aleny	Antalové.	V	diva-
dle	 vyrůstá	 nová	 generace	 herců		
a	Petr	Gazdík	je	všechny	považuje	
za	„svoje	děti“.
	 Na	 každé	 scéně	 kde	 se	 Matilda	
hraje	 je	 ostře	 sledovaná	 postava	
kruté	ředitelky	Trunchbullobé,	kte-
rou	 vždy	 hraje	 muž.	 V	 Londýně	
Bertie	Carvel,	v	Brně	tuto	roli	alter-

nují	Jiří	Mach	a	Miloš	Němec.	Viděla	
jsem	 představení	 s	 Milanem	 Něm-
cem	a	za	to,	co	v	této	roli	předvedl,	si	
na	konci	 	užil	zasloužený	bouřlivý	
potlesk.	Jeho	převlek,	sportovní	vý-
kony,	zpěv	i	krutost	byly	neuvěřitel-
né.	Čím	je	kniha	anglického	romano-
pisce	Roalda	Dahla,	vydaná	pro	děti	
v	roce	1988	tak	zajímavá?	Vydal	kni-
hy	s	mnohem	zajímavějšími	tituly	–	
Jakub	 a	 obří	 broskev,	 Karlík	 a	 to-
várna	na	čokoládu	nebo	Fantastický	
pan	Lišák.	Kdybyste	je	četli,	zjistí-
te,	 že	 	 to	nejsou	pohádky	 se	 šast-
ným	 koncem,	 ale	 všechny	 v	 sobě	
mají	něco	temného.	U	Matildy	je	to	
rodina	 a	 prostředí,	 do	 kterého	 se		
narodila.	 Má	 nadání,	 vyjimečný	
	talent,	odvahu	a	tak	bojuje	s	ome-
zeností	 a	 nabubřelostí	 dospělých.	
Muzikál	 je	pro	děti	 i	 dospělé,	 děti	
povzbuzuje,	dospělé	tak	trochu	mo-
tivuje,	ale	hlavně	je	v	něm	silné	po-
selství	 o	 dětské	 upřímnosti	 a	 	 čis-	
totě.	Anička	–	Matilda	říká:	„bude	
to	 vtipné,	 hodně	 vtipné.	 A	 nad	 to		
i	 poučné	 v	 tom	 smyslu,	 že	 by	 se		
lidi	neměli	chovat	špatně“.	Maruška	
–	Matilda	dodává,	že		„je	to	rodinný	
seriál,	 ale	 nemyslím	 si,	 že	 tam	
všechno	 pochopí	 i	 ty	 nejmenší	
děti“.	 To	 si	 myslím	 taky	 a	 řekla	
bych,	že	tak	od	deseti	let.
	 Petr	 Gazdík	 hru	 přeložil,	 téměř	
dva	 roky	zkoušel	 a	vylepšoval,	 sa-
mozřejmě	režíruje	a	21.	1.	2023	se	
dočkala	 premiéry.	 Představitelky	
Matildy	mají	11–12	let,	tak	přejeme,	
aby	moc	rychle	neodrostly	a	diváci	
se	mohli	dlouho	těšit	tímto	skvělým	
představením.
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	 Po	 dvouleté	 přetržce	 se	 neregis-
trovaní	 volejbalisté	 a	 volejbalistky	
znovu	setkali	na	 tradičním	Vánoč-
ním	 turnaji,	 jeho	 jubilejní	 20.	 roč-
ník	uspořádal	v	úterý	27.	12.	2022	
volejbalový	oddíl	ASK	Blansko.
	 Tohoto	letošního	ročníku	se	zú-
častnilo	 celkem	 9	 družstev,	 které	
se	utkaly	nejprve	systémem	každý	
s	každým	ve	dvou	skupinách.	Jed-

nalo	se	o	družstva	především	z	Blan-	
ska,	ale	také	z	Jedovnic,	Adamova,	
Olešné	nebo	Habrůvky.	Po	odehrá-
ní	 základních	 skupin	 se	 utkaly		
celky	o	celkové	pořadí	na	dva	ví-
tězné	sety.
	 K	vidění	byla	celá	řada	vyrovna-
ných	 a	 dramatických	 utkání,	 po		
jejichž	 skončení	 bylo	 následující		
pořadí	turnaje:	1.	Jedovnice,	2.	Era	

a	 Saša	 Adamov,	 3.	 Rakeáci	 ASK	
Blansko,	 4.	 Princezny,	 5.	 Bečkaři,	
6.	Habrůvka,	7.	Nebudeme	posled-	
ní	Olešná,	8.	Klobásy,	9.	Jitrnice.
	 Nejlepší	 hráčkou	 byla	 vyhodno-
cena	Erika	Štěrbová	z	týmu	Olešná.	
Ceny	pro	zúčastněné	věnovalo	měs-
to	Blansko	a	pobočka	VZP	Blansko	
a	společně	je	předali	starosta	města	
Blansko	Ing.	Jiří	Crha	a	ředitel	tur-
naje	Michal	Souček.
	 Další	 tradiční	dostaveníčko	plá-
nují	 amatérští	volejbalisté	v	Blan-
sku	na	velikonoční	neděli.	
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