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Tomáš Měcháček
Moderátor, herec, divadelník, bavič, režisér 

„Důležitý je dobrý vítr, a ten já zrovna mám!,“ říká Tomáš Měcháček

Moderátor, herec, divadelník, bavič, režisér Tomáš Měcháček. S Brnem ho v současné 
době pojí nejen divadelní prkna, ale také zábavná show To se ví, kterou moderuje. 
Natáčí ji v brněnském studiu České televize. Pořad vysílá ČT1 každou neděli večer.

Podzim trávíte v Brně. Je to tak?
  Ne  tak  úplně,  přijíždím  na  natáčení 
po zhruba dvou týdnech vždycky na dva dny. 
Mezitím  občas  zamířím  s  Komediografem 
do Divadla Bolka Polívky. Brno  je moje oblí-
bená destinace. Mám to tady rád.

To se ví je od letošního září televizní 
novinkou. Známé osobnosti v ní komen-
tují falešné zprávy, které se objevují 
na internetu, novinách, televizních ob-
razovkách. Co bylo hlavním důvodem, 
že jste kývl na návrh moderovat tento 
pořad?
  Byla  to  mimořádně  zajímavá  nabídka 
a  přišla  na  období,  ve  kterém  jsem  měl  čas. 
Což je super. Někdy se totiž stane, že si řek-
nete, tohle skvělé, to chci dělat, ale není na to 
čas, máte už nasmlouvané něco jiného. To se 
tady naštěstí nestalo. Paradoxní je, že až na-
konec jsem se dozvěděl, že se natáčí v Brně. 

Fake news, tedy falešné zprávy, nás 
dnes obklopují všude. 
  Někdy je to legrace, ale mnohdy, bohužel, 
takové informace s lidmi manipulují. Vidím to 
i v mém blízkém okolí,  třeba moje maminka 
nebo bratranec občas některým fámám uvěří. 
Věřím tomu, že náš pořad diváky nejen baví, 
ale  trochu  je  i  vzdělává, osvěcuje všechny  ty 
lži, které jsou všude kolem nás. 

Před kamerou se v To se ví se potká-
váte s Halinou Pawlowskou a Alešem 
Hámou, kteří se svými hosty zprávy 
komentují. Jak se v jejich společnosti 
cítíte?
  Skvěle. Sedli jsme si. Je s nimi radost dělat, 
oba ví, jak to v podobných typech pořadů fun-
guje. Na  place  je  velmi  přátelská  atmosféra. 
Natáčení bývá velmi dobře připravené, od scé-
nářů přes produkci a zázemí. Je čas na přípra-
vy, žádný stres. To je velmi vzácné.
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Vystudoval jste alternativní a loutkové divadlo 
na DAMU. Kudy odtud vede cesta k moderování v te-
levizi?
  Přes  Norsko,  Anglii,  hraní  loutkového  a  alternativního 
divadla, občasné brigády, moderování zahajovacích ceremo-
niálů, firemních a společenských akcí…

Deset let jste působil v zahraničí s norsko-anglickým 
divadelním seskupením NIE (New International En-
counter). Co vám tato zkušenost dala?
  Ale já ještě neskončil, i když výjezdů je míň než dřív. Teď 
už je to 17, možná 18 let, co takhle jezdíme po světě. S kolegy 
si říkáme, že z naší skupiny se neodchází. Jako z mafie.  Veli-
ce nás to baví. Hrajeme takové specifické divadlo: klauniáda, 
improvizace a vyprávíme příběhy současného světa.   Kromě 
nadnárodního nadhledu, specifického herectví a jazykové vy-
bavenosti mě tohle cestování po světě dalo schopnost autorsky 
se vyjadřovat a dokonce i vyučovat. Vedl jsem pět let ročník 
na DAMU a v současné době externě připravuji workshopy.

Jak vnímáte publikum v různých zemích světa?
  Divák je všude stejný, ale má své odlišnosti. Třeba v Ameri-
ce je velice spontánní, slovně se projevuje, bez ostychu zvolá: 

„Wow!“, v Anglii se, až na výjimky, jednou zatleská a jde se 
pryč, v Německu se tleská dlouho. Rezonují tam různé věci. Je 
to v nuancíh různé, ale ty základní věci fungují všude stejně.

Máte plány, čemu se chcete věnovat dál?
  Dělám  si  svoje  věci,  hraji  v  seriálech,  občas  nějaký  film. 
Vybírám  z  nabídek,  které  přicházejí.  Něco  dělat  nechci, 
na  něco  nemám  čas,  takže  selektuji  pořád.  Plus  potřebuji 
a chci čas na rodinu.

Kam na Vás v současné době můžeme jít v Brně?
  Komediograf  zajíždí  na  hostování  k  Bolkovi  Polívkovi 
s představeními Luboše Baláka Jak se Husákovi zdálo, že je 
Věra Čáslavská a Zkurvení Havlisti. V listopadu budu modero-
vat České hlavičky,  což  je  slavnostní vyhlášení  soutěže mla-
dých vědců a brněnské televizní studio z něj pořizuje záznam. 
A s Na stojáka se v Brně taky občas ukážu.
  
Letos jste oslavil životní jubileum. 
  Jojo, je mi 40 a táhne mně na padesát J.

Jak se to na vás projevuje/ jak se cítíte?
  Čím  dál  víc  mě  baví  bavit  lidi,  dělat  svět  lepším,  občas 

někoho  naštvat,  provokovat,  překračovat  tabu  v  mezilidské 
komunikaci.  Píši  doktorandskou  práci,  respektive  jsem  pře-
svědčený, že ji jednou napíši. A tam tohle všechno bude, ka-
pitoly jako Sprosté vtipy, Trapné momenty a tak. Problém je 
v  tom,  že  já  raději  mluvím,  než  píši,  tak  ta  práce  bude  asi 
za dost dlouho!

Co vám dělá radost?
  Dobře projet  zatáčku, moje děti, moje paní,  dobře odve-
dená práce - paradoxně, to jsem si nikdy nemyslel, že jednou 
něco  takového  řeknu.  Také  mí  kamarádi  mi  dělají  radost, 
hlavně v hospodě.

Říká se, pochval se, protože nikdo jiný to neudělá. 
Zažíváte takové situace?
  Naučil  jsem se za dobrou práci poplácat  sám sebe po ra-
meni. Je velmi rozšířený zlozvyk nedělat to, vždyť sebechvála 
smrdí. Ale je třeba, aby člověk sám sebe čas od času pochválil, 
samozřejmě pokud má zdravou kritickou sebereflexi.  A když 
se dílo daří, tak je to radost. Já tomu říkám, že fouká dobrej 
vítr. A ten teď, zdá se, mám.

Text ČT
Foto ČT, Radek Míča
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LISTOPAD

Hromadné objednávky,  předprodej vstupenek:     Divadlo    Radost
Cejl  29:  pondělí – pátek   8.00 – 18.00 hod.,  neděle  9.00 – 18.00 hod.,  tel.: 730 870 374, 533 440 020

Předprodej  na  listopad  bude  zahájen  v úterý  15.  října  2019.
Zbylé  vstupenky v prodeji  u pokladny divadla 1 hodinu před začátkem představení.  Vjezd  do  divadla možný

z ulice Cejl  29, parkování  ve  dvoře.  Bližší  informace,  aktuální  nabídky  a  rezervace na  www.divadlo-radost.cz

neděle  V. Marčík, režie V. Marčík                                                             FESTIVAL  RADOSTI     pro děti od 4 let
  3. 11. Tři zlaté vlasy děda Vševěda                                                           začátky v 10.00 a 14.30 hod. 
    

neděle  F. Hrubín, M. Sopuch, režie M. Sopuch                                          FESTIVAL  RADOSTI        pro děti od 3 let
  3. 11. Špalíček veršů a pohádek                             Muzeum loutek   začátek ve 10.30 hod.
    

neděle  J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová                FESTIVAL  RADOSTI     pro děti od 1 do 3 let
  3. 11. Miminí divadlo: Bu-bu-bu-bubáček                Malá scéna začátek v 16.00 hod.
    

středa  J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová                FESTIVAL  RADOSTI     pro děti od 1 do 3 let
  6. 11. Miminí divadlo: Bu-bu-bu-bubáček                Malá scéna  začátek v 16.00 hod.
     

čtvrtek  B. Pojar, I. Urban, V. Peška, režie V. Peška                                     FESTIVAL  RADOSTI     pro děti od 5 let
  7. 11. Pojďte pane, budeme si hrát začátek v 18.00 hod.  
    

neděle  J. Kainar, V. Peška,  režie: V. Peška  pro děti od 4 let
10. 11. Zlatovláska                        začátky v 10.00 a 14.30 hod.
    

neděle  J. Vodňanský, P. Polák, režie P. Polák     pro děti od 3 let
10. 11. O kůzlátkách a vlkovi                                   Malá scéna   začátky v 10.00 a 14.30 hod.
    

úterý  J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová             pro děti od 1 do 3 let
12. 11. Miminí divadlo: Kao a Maki                          Malá scéna  začátek v 16.00 hod.
    

středa  J. Ryšánek Schmiedtová, režie: J. Ryšánek Schmiedtová             pro děti od 1 do 3 let
13. 11. Miminí divadlo: Kao a Maki                          Malá scéna  začátek v 16.00 hod.
    

neděle  V. Peška, režie V. Peška     pro děti od 4 let
17. 11. Krkonošské pohádky
  aneb Trautenberk a Krakonoš         začátky v 10.00 a  14.30 hod.
    

neděle  V. Peška, režie: V. Peška                                                                                                      pro děti od 3 let
17. 11. Jen počkej, hlemýždi!                                   Malá scéna  začátek v 10.00 hod.
    

neděle  L. Vančura, T. Kočko, režie T. Kočko                                    pro děti od 5 let
24. 11. Kubula a Kuba Kubikula začátek v 10.00 a 14.30 hod.

Pohádky pro nejmenší
PŘÍSPĚVKOVÁ   OGRANIZACE,  BRATISLAVSKÁ  32,   602 00  BRNO,  TEL.: 533 440 020

Již za 

Kč429 900
Kombinovaná spotřeba vozu ŠKODA CITIGOe iV: 

12,9 kWh/100 km; emise CO2: 0 g/km

skoda-iv.cz

První elektromobil značky 
ŠKODA je tady
Elektromobilita už není jen hudbou budoucnosti. 
Stává se realitou. Ve ŠKODA AUTO jsme si toho dobře 
vědomi. Držíme krok s dobou, ale to osvědčené zůstává. 
Představujeme vám ŠKODA CITIGOe iV. První plně 
elektrický automobil ŠKODA AUTO s dojezdem 253 km 
na jedno nabití může být váš již za 429 900 Kč. Prvních 
500 řidičů, kteří si vůz objednají, navíc získá dobíjení na 
rok zdarma.

NAŠE
  ELEKTRICKÁ
    BUDOUCNOST 
ZAČÍNÁ PRÁVĚ
     TEĎ
ŠKODA CITIGOe iV

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTONOVA BRNO
Masná 20
602 00 Brno
Tel.: 543 424 222
www.autonova.cz

Untitled-59   1 8.10.2019   14:25:10

středa  L. Stroupežnický, režie: V. Peška                                                                  pro mládež a dospělé 
  6. 11. Naši vaši furianti                                     začátek v 19.00 hod.  
    s komedií  z naší i vaší vesnice hostuje ochotnické Ořechovské divadlo    
    

pátek  A. Lindgrenová, P. Trtílek,  režie: M. Sopuch                                                pro děti od  6 let, mládež a dospělé 
15. 11. Pipi Dlouhá punčocha    začátek v 18.00 hod.    
    

  sobota  Návštěva kouzelného divadla aneb počítáme loutky, bližší informace na www.divadlo-radost.cz 
16. 11. NOC  DIVADEL     17-20 hod
    

čtvrtek  L. F. Baum, P. Trtílek, režie: M. Sopuch  pro děti od 6 let, mládež a dospělé
21. 11.  Čaroděj ze země OZ začátek v 18.00 hod.
    

  čtvrtek  V. Peška, režie V. Peška 
28. 11. Před paravánem s hostem Zbigniewem Czendlikem         začátek v 19.00  hod. 
    Adventní povídání plné dobré pohody a písniček 

Představení a akce pro  mládež  a  dospělé

Za  finanční  podpory  Ministerstva  kultury  České  republiky. 
Změna   programu   vyhrazena.

Statutární město Brno dotuje provoz  Divadla Radost, příspěvkové organizace

pro úraz Josefa Dvořáka ruší 26. 10. Křest CD Nové 
povídání o pejskovi a kočičce a DVD Písničky pro 

mrňousky. Vstupenky je možné vracet v pokladnách 
divadla do 15. 11. Děkujeme za pochopení.
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neděle  J. Vodňanský, P. Polák, režie: P. Polák   pro děti od 3 let
  1. 12. O kůzlátkách a vlkovi                         začátek v 10.00 a ve 14.30 hod.  
    

neděle  V. Peška, režie V. Peška                                                          Muzeum loutek  pro děti od 3 let 
  1. 12. Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce začátky v 10.30 a 15.00 hod.    
    

čtvrtek  V. Peška, režie V. Peška                                                                              Muzeum loutek  pro děti od 3 let 
  5. 12. Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce začátek v 17.00 hod.    
    

pátek  M. Macourek, A. Born,  režie: V. Peška                                       pro děti od 5 let 
  6. 12. Mach a Šebestová    začátek v 18.00 hod.  
    

neděle  J. Kainar, V. Peška,  režie: V. Peška  pro děti od 4 let
  8. 12. Zlatovláska                        začátky v 10.00 a 14.30 hod.
    

úterý  V. Peška, režie V. Peška                                                                               Muzeum loutek  pro děti od 3 let 
10. 12. Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce     začátek v 18.00 hod 
    

neděle  L. F. Baum, P. Trtílek, režie: M. Sopuch  pro děti od 6 let, mládež a dospělé
15. 12.  Čaroděj ze země OZ začátky v 10.00 a ve14.30 hod.
    

neděle  V. Peška, režie V. Peška                                                                              Muzeum loutek  pro děti od 3 let 
15. 12. Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce začátky v 10.30 a 15.00 hod.    
    

úterý  V. Peška, režie V. Peška                                                                                Muzeum loutek  pro děti od 3 let
17. 12. Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce     začátek v 18.00 hod 
    

pátek  V. Peška, režie V. Peška                                                                                 Muzeum loutek  pro děti od 3 let  
20. 12. Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce  začátek v 18.00 hod.   
    

úterý  J. Kainar, V. Peška,  režie: V. Peška  pro děti od 4 let
31. 12. Zlatovláska                        začátek v 10.00  hod.
    

úterý  V. Peška, režie V. Peška                                                                                  Muzeum loutek  pro děti od 3 let 
31. 12. Jak Pejsek a Kočička chystali Vánoce     začátek v 10.30 hod 

Pohádky a příběhy pro děti

PŘÍSPĚVKOVÁ   OGRANIZACE,  BRATISLAVSKÁ  32,   602 00  BRNO,  TEL.: 533 440 020

pátek  A. Lindgrenová, P. Trtílek,  režie: M. Sopuch                                                 pro děti od  6 let, mládež a dospělé
13. 12. Pipi Dlouhá punčocha    začátek v 18.00 hod.   
    

čtvrtek  K. Poláček, režie: V. Peška                                                 pro děti od 9 let, mládež a dospělé 
19. 12.  Bylo nás pět    začátek v 19.00 hod.
    

neděle  A. Lindgrenová, P. Trtílek,  režie: M. Sopuch                                                 pro děti od  6 let, mládež a dospělé
22. 12. Pipi Dlouhá punčocha    začátek v 10.00 hod.   

Představení pro mládež a dospělé

Illustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu  
ŠKODA OCTAVIA TOUR: 4,1–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

SLAVTE I VY S NAŠÍ 
AKČNÍ NABÍDKOU.

skoda-auto.cz

138 000 Kč

se zvýhodněním až

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTONOVA BRNO
Masná 20
602 00 Brno
Tel.: 543 424 222
www.autonova.cz

K významným životním výročím patří velké 
dárky, a proto pro vás máme limitovanou 
akční nabídku vozu ŠKODA OCTAVIA 
TOUR. Zastavte se do konce října v našem 
autorizovaném dealerství ŠKODA. Nabídka 
platí při financování se ŠKODA Financial 
Services.

Untitled-62   1 8.10.2019   14:25:14

portrétová fotografie
umělecká fotografie
reportážní fotografie
svatby
křty
promoce

email: michael-bear@email.cz                  Mob.: 777 167 527

Michal Šmoldas

Hromadné objednávky,  předprodej vstupenek:     Divadlo    Radost
Cejl  29:  pondělí – pátek   8.00 – 18.00 hod.,  neděle  9.00 – 18.00 hod.,  tel.: 730 870 374, 533 440 020

Předprodej  na  listopad  bude  zahájen  v pátek  15.  listopadu  2019.
Zbylé  vstupenky v prodeji  u pokladny divadla 1 hodinu před začátkem představení.  Vjezd  do  divadla možný

z ulice Cejl  29, parkování  ve  dvoře.  Bližší  informace,  aktuální  nabídky  a  rezervace na  www.divadlo-radost.cz

Za  finanční  podpory  Ministerstva  kultury  České  republiky. 
Změna   programu   vyhrazena.

Statutární město Brno dotuje provoz  Divadla Radost, příspěvkové organizace



DIVADLO
BOLKA POLÍVKY LISTOPAD

Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, 602 00 Brno. Kancelář  divadla:  542  214  692,  Rezervace  a  informace:  
www.divadlobolkapolivky.cz na  tel.: 542 214 903, e-mailem: pokladna@bolek.cz. Vstupenky  je možné  také zakoupit na webu 
divadla a v prodejní síti Ticketportal.

17. 11. ne  REBELKY / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: P.Palmade, Ch.Duthuron, režie: A.Procházka,
  hrají: Ch.Poullain, Š.Křesťanová
18. 11. po  REBELKY / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: P.Palmade, Ch.Duthuron, režie: A.Procházka,
  hrají: Ch.Poullain, Š.Křesťanová
19. 11. út  REBELKY / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: P.Palmade, Ch.Duthuron, režie: A.Procházka,
  hrají: Ch.Poullain, Š.Křesťanová
21. 11. st  RUDY LINKA  ONE MAN SHOW
19.00   OSLAVA 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
23. 11. so  MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY
19.00 / Štúdio L+S SLOVENSKO
   autor: E.-Emmanuel Schmitt, režie: V.Strnisko, hrají:    
  M.Lasica, M.Sládečková
24. 11. ne  LETEM SOKOLÍM / Divadlo Bolka Polívky
10.00   režie: P.Jarčevský, hrají: M.Chovanec, O.Klíč
24. 11. ne  VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA
19.00 / Agentura Harlekýn
  autor: R.Anderson, režie: P.Háša, hrají: P.Nárožný,    
  J.Ptáčník, V.Vydra, E.Janoušková, N.Konvalinková
25. 11. po  MINDGAME – LÍBEZNÉ VYHLÍDKY
19.00 / StageArtCZ a Divadlo Bolka Polívky
   autor: A.Horowitz, režie: P.Halberstadt,
  hrají: P.Halberstadt, G.Míčová, M.Etzler
26. 11. út  KOUŘ / Divadlo Petra Bezruče Ostrava.
19.00  BRNĚNSKÁ PREMIÉRA
  autor: T.Vorel, L.Tuček, režie: K.Kosová, A.Svozil, hrají:  
  M.Matulová, V.Říha, J.Burýšek, O.Brett, V.Johaník
27. 11. st  HRDÝ BUDŽEŠ / Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
19.00   autor: I.Dousková, režie: J.Schmiedt, hrají: B.Hrzánová,  
  L.Jeník, J.Vlčková
28. 11. čt  SLÁVA STROJŮ A MĚST / Divadlo Na Jezerce
19.00   autor: J.Rašín, režie: J.Dušek, hrají: J.Dušek, P.Nikl
29. 11. pá  SHIRLEY VALENTINE / Filmová a divadelní agentura
19.00   autor: W.Russell, režie: Z.Kaloč, hraje: S.Stašová
30. 11. so  CAVEWOMAN / Agentura Point
14.00   autor: E.Peirson, režie: I.Žantovská, hraje: D.Choděrová
30. 11. so  HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: E.Assous, režie: P. Halberstadt, hrají: M.Kňažko,  
  E.Novotná / J.Ježková

	 1. 11. pá  POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
19.00 / Divadlo Na Jezerce
   autor: E.Boček, dramatizace a režie: A.Goldflam, hrají:  
  A.Polívková, J.Hrušínský, M.Šplechtová, L.Hruška,  
2. 11. so  PRINCEZNA ZE MLEJNA
10.00 / Divadlo Pegas Praha
   režie: J.Sequens ml., hrají: K.Jelínková / M.Černá,    
  J.Roskot / A.Kubát, H.Tunová
2. 11. so  CAVEMAN / Agentura Point
14.00   autor: R.Becker, režie: P.Hartl, hraje: J.Holík / J.Slach
2. 11. so  HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: E.Assous, režie: P. Halberstadt, hrají: M.Kňažko,  
  E.Novotná / J.Ježková
3. 11. ne  SRNKY / Divadlo Bolka Polívky
19.30   autor a režie: T.Svoboda, hrají: J.Polášek, M.Sýkora,    
  M.Maléř / P.Šimčík, R.Blumaier / M.Dalecký
4. 11. po  KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: B.Polívka, režie: B.Polívka, hrají: B.Polívka,    
  M.Lasica, P.Halberstadt, M.Sedláček
5. 11. út  KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: B.Polívka, režie: B.Polívka, hrají: B.Polívka,    
  M.Lasica, P.Halberstadt, M.Sedláček
6. 11. st  POSEL Z LIPTÁKOVA
19.00  / Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
   autor: J.Cimrman, režie: L.Smoljak, hrají: J.Hraběta
  / R.Bárta, M.Čepelka
7. 11. čt  MADAME RUBINSTEIN
19.00 / Filmová a divadelní agentura
   autor: J.Misto, režie: P.Svojtka, hrají: D.Syslová,    
  M.Steinmasslová, J.Hána
8. 11. pá  ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
19.00  / Divadlo Bolka Polívky
  autor: R.Alfieri, režie: Z.Dušek, hrají: Ch.Poullain
9. 11. so  v MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
19.00  / Divadelní a filmová agentura
   autor: G.Aron, režie: J.Kališová, hraje: E.Balzerová
15. 11. pá  REBELKY / Divadlo Bolka Polívky PREMIÉRA
19.00   autor: P.Palmade, Ch.Duthuron, režie: A.Procházka,    
  hrají: Ch.Poullain, Š.Křesťanová
  V ceně vstupenky je i pozvánka na raut.
16. 11. so  REBELKY / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: P.Palmade, Ch.Duthuron, režie: A.Procházka,    
  hrají: Ch.Poullain, Š.Křesťanová

DIVADLO
BOLKA POLÍVKY PROSINEC

Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, 602 00 Brno. Kancelář  divadla:  542  214  692,  Rezervace  a  informace:  
www.divadlobolkapolivky.cz na  tel.: 542 214 903, e-mailem: pokladna@bolek.cz. Vstupenky  je možné  také zakoupit na webu 
divadla a v prodejní síti Ticketportal.

14. 12. so  ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
19.00  / Divadlo Bolka Polívky
   autor: R.Alfieri, režie: Z.Dušek, hrají: Ch.Poullain, M.Kraus
15. 12. ne  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
10.00 / Metropolitní divadlo Praha
  autor a režie: Dana Bartůňková
15. 12. so  CIMBAL CLASSIC – KATEŘINA A DALIBOR ŠTRUNCOVI
16.00  vystupují: K.a D. Štruncovi, R.Kozoň, K.Kovaříková, J.Valenčík, 
a 19.00  M.Krajíček
16. 12. po  MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD / Divadelní a filmová agentura
19.00   autor: G.Aron, režie: J.Kališová, hraje: E.Balzerová
17. 12. út  BIOSTORY / Divadlo MALÉhRY
19.00   režie: MALÉhRY, scénář: D.Zbytovská, hrají: D.Zbytovská,    
  B.Seidlová, N.Zbytovská
18. 12. st  RE:KABARET RE:VUE / Divadlo Bolka Polívky PREMIÉRA
19.00   autor a režie: M.Randár, H.Mikolášková, hrají: P.Seriš, F.Teller,  
  J.Sýkorová, M.Sýkora, M.Chovanec, O.Klíč, M.Chmelařová
19. 12. čt  VĚRA / Studio DVA divadlo a Divadlo Bolka Polívky
19.00    autor: P.Zelenka, režie: A.Nellis, hrají: I.Chýlková, B.Polívka,  
  J.Stryková / L.Pernetová, K.Hádek / P.Stach
20. 12. pá  REBELKY / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: P.Palmade, Ch.Duthuron, režie: A.Procházka, hrají:    
  Ch.Poullain, Š.Křesťanová
21. 12. so  ŠAŠEK A SYN / Divadlo Bolka Polívky 
19.00  autor a režie: B.Polívka, hrají: V.Polívka, B.Polívka, M.Chovanec,  
  O.Klíč, M.Král, J.Fretti Pfeifer, D.Rotter
22. 12. ne  PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: P.Seriš, režie: H.Mikolášková, hraje: P.Seriš
27. 12. pá  HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
19.00   Autor: Eric Assous, Režie: Petr Halbrstadt, Hrají: Milan Kňažko,  
  Eva Novotná / Jitka Ježková
28. 12. so  THE NAKED TRUTH – ODHALENÁ PRAVDA
19.00 / Divadlo Bolka Polívky a StageArtCZ  
  autor: D.Simpson, režie: P.Halberstadt, hrají: G.Míčová,
  P.Špindlerová, D.Choděrová / K.Apolenářová, A.Hladká /    
  A.Rusevová, A.Stropnická / H.Kusnjerová, N.Tichánková 
29. 12. ne  CAVEWOMAN / Agentura Point
14.00   autor: E.Peirson, režie: I.Žantovská, hraje: D.Choděrová
29. 12. ne  MANŽELSTVÍ V KOSTCE / Divadlo Komediograf
19.00   autor a režie: L.Balák, hrají: Z.Kronerová, O.Navrátil 
30. 12. po  JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ
19.00  / Divadlo Komediograf
  autor a režie: L.Balák, hrají: T.Matonoha, V.Polívka / T.Měcháček
31. 12. út  CAVEMAN / Agentura Point
14.00  autor: R.Becker, režie: P.Hartl, hraje: J.Holík / J.Slach
a 17.00

	 1. 12. ne  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA / Divadlo MALÉhRY
10.00   Režie: MALÉhRY, hrají: B.Seidlová, D.Zbytovská, N.Zbytovská
1. 12. ne  CAVEMAN / Agentura Point
14.00   autor: R.Becker, režie: P.Hartl, hraje: J.Holík / J.Slach
2. 12. po  OSCAR PRO EMILY / Studio DVA divadlo
19.00   autoři: F.Bohnet, A.Alexy, režie: P.Slavík, hrají: C.Mayerová,  
  P.Kostka, V.Jílek / I.Lupták
3. 12. út  KOČIČÍ HRA / Klicperovo divadlo v Hradci Králové
19.00   autor: I.Örkeny, režie: T.Karpianus, hrají: P.Tomicová,    
  Z.Valchařová-Poulová, S.Venclovská, J.Tvrdík
4. 12. st  MÍNUS DVA / Divadlo Bolka Polívky a Štúdio L+S
19.00   autor: S.Benchetrit, režie: J.Nvota, hrají: M.Lasica, B.Polívka,  
  J.Čvančarová, M.Hofmann
5. 12. čt   SZIDI TOBIAS – SEDMOLÁSKA KONCERT
19.00   vystupuje: S.Tobias a Jolanka band
6. 12. pá  KOČKA V OREGÁNU / Divadlo Kalich
19.00    autor: T.Betts, režie: L.Engelová, hrají: B.Hrzánová, R.Holub,  
  K.Cibulková, Z.Velen
7. 12. so  LOTRANDO A ZUBEJDA / Divadlo Pegas
10.00   autor: Z.Svěrák, K.Smyczek, režie: D.Bartůňková
7. 12. so  LÁSKA POD LÍPOU
19.00 / Divadelní a výtvarný ansámbl D.A.V.A
  autor a režie: D.Kříž, hrají: E.Kyjovská, L.Oleják, J.Libánek,   
  F.Kolmačka, Š.Zoulová, J.Modlitbová, J.Hýzl, F.Pokorný
8. 12. ne  CAVEMAN / Agentura Point
14.00   autor: R.Becker, režie: P.Hartl, hraje: J.Holík / J.Slach
8. 12. ne  HORSKÁ DRÁHA / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: E.Assous, režie: P.Halbrstadt, hrají: M.Kňažko
9. 12. po  SRNKY / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor a režie: T.Svoboda, hrají: J.Polášek, M.Sýkora, M.Maléř  
  / P.Šimčík, R.Blumaier / M.Dalecký, I.Kristeková, K.Štarhová,  
  M.Chmelařová, M.Vyhnálková
10. 12. út  REBELKY / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: P.Palmade, Ch.Duthuron, režie: A.Procházka, hrají:    
  Ch,Poullain, Š.Křesťanová
11. 12. út  DNA / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor a režie: B.Polívka, hrají: A.Polívková, B.Polívka, J.Fretti  
  Pfeifer, M.Maršálek
12. 12. čt  KLÍŠTĚ / Divadlo Bolka Polívky
19.00   autor: B.Polívka, režie: B.Polívka, hrají: B.Polívka, M.Lasica,  
  P.Halberstadt, M.Sedláček, K.Valůšková / G.Štefanová
13. 12. pá  KONCERT CHANTAL POULLAIN  KONCERT
19.00   účinkují: Ch.Poullain, Š.Markovič (saxofon), O.Kabrna (klavír)  
  a M.Černý (kontrabas)
14. 12. so  LETEM SOKOLÍM / Divadlo Bolka Polívky
10.00   režie: P.Jarčevský, hrají: M.Chovanec, O.Klíč
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Ivo Kahánek – klavír
Jiří Bárta a Josef Bárta – violoncello
Filharmonický komorní orchestr

HUDBA A VÍNO
VALTICE

Dvě  skladby  zpestřili  tancem  také  sólisté Baletu 
Národního divadla Brno  v  exkluzivní  choreo-
grafii Mária Radačovského.

Valtický hudební  ohňostroj  vám nedá vydechnout 
a  jeho  účinek  posílí  tradiční  vinná  degustace  se 
zaníceným komentářem vinařů Miloše Michlov-
ského a Františka Mádla a také ředitele České 
filharmonie Davida Marečka.

Akce  probíhá  za  finanční  podpory  Jihomorav-
ského  kraje,  ve  spolupráci  s  městem  Valtice.  Ge-
nerálním  partnerem  je  společnost  ALTA.  Hlavním 
producentem  je  SNIP  &  CO,  reklamní  společnost 
ve spolupráci  s Českou filharmonií, Národním pa-
mátkovým ústavem – Státním zámkem Valtice a dal-
šími partnery. Koncert je uváděn v podzimní části  
18. ročníku festivalu Ruská kultura v České repub-
lice.

5. ročník unikátního cyklu HUDBA A VÍNO
HUDEBNÍ OHŇOSTROJ VE VALTICKÉ JÍZDÁRNĚ
pod garancí České filharmonie

pátek 20. září 2019 v 19:00 • Státní zámek Valtice – Jízdárna

Hudba  a  víno  vstoupily  do  pátého  ročníku,  který 
ozdobili  hned  dva  hvězdní  sólisté.  Klavírista  Ivo 
Kahánek  a  violoncellista  Jiří Bárta  přednesli 
virtuózní  koncerty  Wolfganga  Amadea  Mozarta 
a  Josepha  Haydna.  Členové  České  filharmonie 
a jejich hudební přátelé představili tři nejslavnější 
skladby pro smyčcový orchestr – Mozartovu Malou 
noční hudbu, Dvořákovu a Čajkovského Serenádu. 
Překvapením večera bylo vystoupení mladého ta-
lentovaného violoncellisty Josefa Bárty, který, jak 
jméno  napovídá,  jde  ve  stopách  svého  slavného 
tatínka.  Hudební  ohňostroj  doplnily  dvě  světo-
vě  proslulé  skladby  Rachmaninova  a  Korsakova 
ve strhujícím společném podání obou sólistů, Jiřího 
Bárty a Ivo Kahánka.
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Foto: Jiří Sláma
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Program listopad 2019

Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole
rezervace vstupenek: e-mail: barka@ligavozic.cz / sms: 608 635 578
Více na www.divadlobarka.cz a facebook.com/bezbarierovedivadlobarka

Naši činnost podporují:
Za fi nanční podpory 
statutárního města Brna

Za podpory Statutárního města Brna, 
Městské části Brno-Královo Pole

10. 11. NE
16.30 hod.

O VELIKÉ ŘEPĚ Pro děti!

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
Pohádky pro nejmenší hraje loutkové divadlo Vrati Schildera
Hrají: Olga Marková, Vilém Čapek   
www.loutkovedivadlobrno.cz

16. 11. SO
19.00 hod.

21.00–
24.00 hod.

NOC DIVADEL   www.nocdivadel.cz

SUUD   PUSŤTE MLHU
Bylo by nesprávné uvést tento program bez přátelského 
varování. Tato hra vás může pobavit. Může vás napínat. Ale 
mohla by vás i vyděsit! Takže pokud někdo z vás cítí, že nechce 
svoje nervy a citlivý žaludek vystavovat takovému vzrušení...
no, varovali jsme vás! Hororová komedie z filmového prostředí.
Hrají: Tomáš Klouda, Kateřina Gregorová, Lubomír Friml, 
Vlasta Jelínková a další
Scénář a režie: Robert Vrba     www.suud.cz
Vstup: volný     Vstupné: zdarma

PROHLÍDKY DIVADLA BARKA 
SE SVĚTELNÝM WORKSHOPEM 
(sál, galerie, kostýmy, rekvizity, osvětlovací kabina)
Vstup: volný     Vstupné: zdarma

17. 11. NE
16.30 hod.

O SNĚHURCE Pro děti!

A SEDMI TRPASLÍCÍCH
Pohádky pro nejmenší hraje loutkové divadlo Vrati Schildera
Hrají: Olga Marková, Vilém Čapek   
www.loutkovedivadlobrno.cz

22. 11. PÁ
18.00 hod.

DĚS BĚS – ZÁSKOK
Cimrmanovské představení v nastudování amatérského 
divadelního spolku Děs/Běs. 
https://www.facebook.com/DiesBies/ 

24. 11. NE
16.30 hod.

O POPELCE Pro děti!
Přes všechna příkoří a nenávist, kterou musí hodná 
a krásná Popelka snášet, najde nakonec i ona svoje štěstí 
po boku milovaného prince. Pohádku pro nejmenší hraje 
Divadlo Paravánek.  www.paravanek.cz

24. 11. NE
18.00 hod.

J Dílna Adventní Věnce J ČERMA J
Výroba adventních věnců na jevišti, omezená kapacita, 
rezervace nutná.

29. 11. PÁ
19.00 hod.

MIRKA PAPAJÍKOVÁ  DIVÉ ŽENY
Zveme na tanečně divadelní představení o opravdových 
mužích a hlavně o ženách, o našich maskách, obavách, 
bojích a hysteriích, ale i o našich nadějích, vzájemné 
podpoře a kontaktu s vnitřní moudrostí. Jednotlivé 
choreografie vypráví příběhy, které jsou součástí našich 
životů. Cílem představení je tyto příběhy sdílet pro podporu 
opravdovosti, lásky a (sebe)vědomí nás všech.
Přijďte si s námi prožít rozmanitou divokost ženství.
Přijďte se pobavit absurditou některých našich interakcí 
s muži. Přijďte se naladit na naději, že to nakonec přeci jen 
nějak zvládneme... 
Choreografie: Mirka Papajiková 
Hudba: MAOK, Karolina Beyond, Kolo roka Kostýmy: Martha.cz

30. 11. SO
19.00 hod.

DJP  BROUK  V HLAVĚ pro Klára pomáhá
Klasická situační komedie – tak trochu jinak. Příběh 
o domnělé nevěře v hotelu U galantní kočičky je plný omylů, 
záměn, nedorozumění, převleků a podezíravosti.    
Netradiční pojetí herců na vozíku i bez něj dává tušit 
zaručenou zábavu. DJP - Divadlo Járy Pokojského  
Amatérské divadlo při sdružení Archa Community. 
www.archa-community.cz

Program prosinec 2019

Bezbariérové divadlo BARKA, Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole
rezervace vstupenek: e-mail: barka@ligavozic.cz / sms: 608 635 578
Více na www.divadlobarka.cz a facebook.com/bezbarierovedivadlobarka

Naši činnost podporují:
Za fi nanční podpory 
statutárního města Brna

Za podpory Statutárního města Brna, 
Městské části Brno-Královo Pole

1. 12. NE
15.00 hod.

ONDRÁŠEK PRO LUKÁŠKA
Benefiční koncert. Účinkuje Dětské taneční studio 
ONDRÁŠEK.
www.fosjanosik.cz/dts-ondrasek/

5. 12. ČT
16.00 hod.

PONNY KIDS mateřská škola
www.ponny-brno.cz

6. 12. PÁ
18.00 hod.

Vystoupení žáků 
ZUŠ VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ
Palackého tř. 70, Brno-Královo Pole.
www.zus-vk.cz

7. 12. SO
17.00 hod.

SUUD   ČERT NA ZEMI Premiéra!  Pro děti!
Pohádka o čertech v nás i mezi námi.
Mladý čert Salamandr  je poprvé z pekla  na  zemi, 
aby  odnesl  nějakou hříšnou  duši. To by hned ale 
nesměl vpadnout do náručí  vdavkuchtivé Káči, 
která ho už jen tak pustit nehodlá. V tomhle hříšném 
knížectví čeká nezkušeného čerta ještě hodně 
práce…Představení  je vhodné  i pro děti od 5 let.
Hrají: Tomáš Klouda, Marta Bařinová, Lubomír Friml, 
Jitka  Blahová, Bronislav  Pulec, Robert  Vrba a další. 
Režie: Kateřina Petrášková   www.suud.cz 

8. 12. NE
16.30 hod.

POHÁDKA  Pro děti!

9. 12. PO
18.00 hod.

Vánoční koncert Tanečního oboru 
ZUŠ BRNO, CHARBULOVA 84, p.o.

12. 12. ČT
16.00 hod.

SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
UNIVERZITKA
Tanečně-hudební vystoupení dětí soukromé 
MŠ Univerzitka.
www.univerzitka.cz   

14. 12. SO
19.00 hod.

JOEL BROS A HOSTÉ
Benefiční koncert na podporu Divadla BARKA.
www.joelbros.com    www.joelbros.cz

15. 12. NE
16.30 hod.

POHÁDKA  Pro děti!

15. 12. NE
18.00 hod.

ARŠÁCKÉ VÁNOCE Zadáno!
Vánoční setkání sdružení ARCHA COMMUNITY
www.archa-community.cz/

16. 12. PO
18.00 hod.

PONNY KIDS mateřská škola
www.ponny-brno.cz

20. 12. PÁ
19.00 hod.

LIGOVÝ DEN Zadáno!
Den pracovníků Ligy vozíčkářů v Divadle BARKA.
www.ligavozic.cz

Colosseum2019.indd   4 19.10.2019   8:09



18

Pojedeme! Cestou necestou!
Inkluzivní taneční divadlo o cestování. 
Jsme unášení cestou necestou, vlakem nevlakem, lodí nelodí,
až daleko za svými sny

Činnost segmentu SEtkání, ORBITA z.s. je zaměřena na práci s handicapovanými lidmi. Prostřed-
nictvím tance a pohybu hledáme nové cesty k adaptaci, integraci a inkluzi. Pozornost je kladena 
na prohlubování individuálních schopností stejně jako na práci ve skupině, kde jsou smazány jaké-
koliv rozdíly mezi zdravým a postiženým tanečníkem. Každý přináší do svého tance něco osobitého, 
čím se mohou druzí inspirovat. Smyslem pravidelných setkání není pouze vytvořit a nacvičit několik 
choreografií za rok. Cílem je projít si procesem tvorby, pracovat na sobě po fyzické, psychické 
i umělecké stránce a docílit postupného osobnostního růstu. Vzniklé výstupy jsou potom v podstatě 
jen viditelnou „špičkou ledovce“ celkového úspěchu.

NA CESTĚ
Premiéra 13. 10. 2019, Divadlo Barka
inkluzivní taneční divadlo, doba trvání 30 minut
tanec:   Jana Bartošková, Natálie Maryšková, Mila Vašíčková,
            Milan Zeman, Kristýna Křemenáková
choreografie:  Tereza Lepoldová
hudba:   Matthieu Legros  
light design:  Jonáš Garaj

Každý máme něco rádi, za něčím jdeme, něco nás baví 
a o něco se chceme podělit s ostatními. Nezáleží na tom, 
jak  vypadáme,  co  nám  chybí,  nebo  kolik  nám  je  let. 
Každý  máme  svou  cestu,  na  které  potkáváme  různé 
překážky. Na cestě však můžeme potkat i lidi, kteří nám 
pomohou a stanou se tak součástí našich životů.

V  inscenaci  Na  cestě  se  potkávají  tanečníci  s  handica-
pem i bez handicapu, nehledě na věk a druh postižení. 
Dochází ke vzájemnému působení a propojování těchto 
světů,  obohacování  lidských  osobností  a  uvědomění 
si  sebe  sama  i  druhých.  Projekt  chce  ukázat  inkluzi 
v umění a pomoci přijmout tanečníky s handicapem jako 
rovnocenné partnery. Inscenace není pouze nacvičenou 
choreografií,  jde o kolektivní autorské dílo, na kterém 
se  svým  osobitým  způsobem  podílí  každý  z  tanečníků 
a které se stále rozvíjí.

Aplikace terapie uměním prostřednictvím pohybu, tance 
a divadla otevírá dosud neobjevené možnosti vyjadřo-
vání, komunikace, vytváření kulturních hodnot a záro-
veň přináší způsob, jak být více fyzicky aktivní.
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PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, CZ 619 00 Brno
www.premyslvesely.cz



Těšíte se do práce? 
  Do práce se  těším, pro  to si občas plánuji  i pracovní 
víkendy. Samozřejmě umím i relaxovat a kvalitně odpo-
čívat, to je základ pro další pracovní den. Na mojí práci se 
mi líbí, že je každý den úplně jiný. Někdy mám napláno-
vaných spoustu schůzek, jindy jsem skoro celý den v kan-
celáři. Zároveň jsem hodně na cestách za volantem. Díky 
mojí dynamické práci často jezdím i delší trasy za zákaz-
níky a vždy se těším na nová místa, která navštívím. 
  Jde vidět, že se lidé o své domovy snaží lépe starat, 
chtějí dobře bydlet a připlatí si za kvalitu produktů. V sou-
časné době se velmi staví a buduje, ať jde o malé úpravy 
nebo kompletní rekonstrukce či novostavby. 

Jaké největší či nejpozoruhodnější zakázky Vaše 
firma zrealizovala?
  Každá  realizace  je  v  něčem  specifická  a  unikátní. 
Hned si vzpomenu na  spousty zajímavých zakázek, ale 
určitě nemůžu specifikovat  jen nějakou konkrétní. Moje 

firma se specializuje na realizace u koncových zákazníků, 
tudíž domy a byty. Samozřejmě jsme dodávaly zboží fir-
mám, školám a podobně. Co mě ale napadá za zajímavé 
je každoroční servis oken a dveří panelákových domů.  

Kdo na vás měl doposud největší vliv?
  Největší  inspirací  je  spokojenost  našich  zákazníků. 
Zároveň mě inspiruje sputa lidí v mém okolí. Nikdy jsem 
neměla jeden vzor nebo jen jeden oblíbený film či píseň.  
Každopádně mám štěstí, že rodiče mě vždy ve všem pod-
pořili.

Která vlastnost je pro vás absolutně charakte-
ristická? 
  Myslím, že optimismus a upřímnost. Přátelé mi často 
říkají,  že  jsem  pozitivní,  protože  mám  usměv  na  tváři. 
Jsem společenský člověk, a proto mě naplňuje čas strá-
vený mezi lidmi. 

Mgr. Helena Doleželová
Jednatelka firmy DH OKNA s.r.o. 

Jste jednatelkou a majitelkou firmy DH OKNA 
s.r.o., jaká byla Vaše cesta k úspěchu? 
  Řekla bych, že cesta stále trvá a jak to bývá ve škole 
i v životě,  tak  je  to  i pracovně, člověk se stále učí něco 
nového a nabírá nové zkušenosti. 
  Po  studiu  vysoké  školy  v  Brně  jsem  se  přestěhovala 
do Olomouce, kde jsem s partnerem začala pracovat v oboru 
stavebnictví. Prodávali  jsme okna, dveře, vrata a veškerou 
stínící techniku jak interiérovou tak exteriérovou. Postupem 
času jsem se o stínící techniku, okenní sítě a podobně začala 
starat hlavně já. Po určité době jsem se zkušenostmi a praxí 
vypracovala a vybudovala vlastní společnost.  
  Moje firma zařizuje prodej oken a vchodových dve-
ří  s  veškerou dodávkou na klíč.  Stejně  tak  dodáváme 

všechny druhy vrat, brány a branky pro rodinné domy 
a všechny druhy stínění. Myslím si, že sortiment máme 
široký a je z čeho vybírat. Dodáváme tři značky oken-
ních  profilů  a  to  Gealan,  Aluplast  a  Drutex.  Z  těchto 
profilů  se  vyrábí  okna a dveře pro koncového  zákaz-
níka na míru, podle  jeho představ o barvě a ostatních 
aspektech. 
  Práce v oboru mne velmi baví, pro to jsme na trhu 
čtvrtým  rokem  a  stále  rozšiřujeme.  Nyní  už  nějakou 
dobu děláme  rekonstrukce bytů, domů a všechny  sta-
vební úpravy, které si zákazníci přejí. 
  Pro zákazníky, kteří nemají určitou představu o re-
alizaci díla, nabízíme i architektonický návrhu s vizuali-
zací od naší šikovné interiérové designérky. 
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Co považujete doposud za svůj největší životní 
úspěch?
  Tato  práce  mi  dává  smysl.  Jsem  ráda,  že  můžeme 
být lidem k dispozici. Mám ještě spoustu věcí, které bych 
chtěla realizovat. 

Jak nejraději trávíte volný čas?
Volný čas trávím sportem, nejrůznějšími výlety. Baví mě 
návštěvy hradů a zámků. Ráda chodím relaxovat do well-
ness. 

Čeho si nejvíc vážíte u svých přátel?
Jednoznačně férového jednání a upřímnosti. 

  Na přátelích si vážím, že jsou tu za všech okolností. Ať 
se děje co se děje, mají pochopení a jsou zde stále. (Zá-
roveň mají  toleranci,  že  to vždy  s pracovním vytížením 
nejde dle představ.)

Kam jezdíte nejraději na dovolenou?
  Na dovolenou skoro kamkoliv. Nepoznané destinace 
mě lákají vesměs všechny i mimo Evropu. Preferuji obec-
nou klasiku: slunce, moře, pláž. Kde  je  teplo,  tam  jsem 
spokojená. 

V jakém stavu mysli se právě nacházíte?
  Dle předchozí otázky zasněná do šumění moře a roz-
páleného písku J. Popravdě jsem stále dobře naladěná, 
proč také ne, mračit se nemá žádný smysl…
  Je to o životním přístupu, optimismus a stále šťastná 
je podle mého názoru nejlepší variantou. Nějaký mráček 
na obloze se může najít, ale proč si tím kazit den? Vše se 
vždycky vyřeší. 

Jakou Vaši vlastnost lidé nejvíce podceňují: 
  Tak to kdybych věděla…? Možná jen tu, že jsem až 
moc upřímná. 
  Ryze po pracovní stránce mám smysl pro zodpověd-
nost a pro detail. Zákazníci mohou mít občas nedůvěru, 
která  je  přirozená  v  rámci  obecného  nákupu  zboží  či 
sjednání zakázky, správného výběru produktů a dalších 
parametrů.  Vždy  vytvářím  práci,  abych  s  ní  byla  sama 
spokojená. 

A jakou přeceňují? 
  Asi to, že se rozkrájím na pět kousků a budu super-
man. Což bohužel nejsem J… 

Máte nějaké životní heslo?
  Carpe diem  neboli „Užívej dne“.

Text: Michal Šmoldas
Foto: archiv H.D.
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Snažíme se přispět k předvánoční pohodě
říká šéf brněnských strážníků

Když se ohlédneme za letošním rokem, vidíme 
spoustu rozsáhlých akcí, na které městská poli-
cie nasazovala velké počty strážníků. Například 
motocyklovou Velkou cenu, festival Brno – město 
uprostřed Evropy nebo opětovně extraligové play-
-off. Současně se centrum města stává stále živěj-
ším, po celý rok. Je tedy složitější zajistit pořádek 
a bezpečnost, než tomu bylo dřív?
Složitější  to  není.  Hlavní  akce  se  příliš  nemění,  mají  stan-
dardní  průběh,  za  léta  jejich  konání  se  spousta  problémů 
cílevědomou prací vyřešila a zajištění akcí  se dovedlo  tak-

řka  k  dokonalosti.  Problémy  se  mohou  vyskytnout  spíše 
u nových událostí,  které  zvnějšku  ještě  nejsou  tak  čitelné, 
není jasné, co mohou přinést a jak zasáhnou do veřejného 
pořádku nebo dopravy.

Které akce to jsou?
Většinou  jsou  to  různá  shromáždění  vyvolaná  na  národ-
ní nebo  i mezinárodní úrovni. Hodně  se hovoří  o klimatu, 
objevilo  se  několik  shromáždění  s  výrazným  politickým 
podtextem.

Letos v prosinci tomu budou tři roky, co se Luboš Oprchal stal ředitelem brněnské městské policie. Jako 
první v historii organizace se na tuto pozici postupně vypracoval z místa řadového strážníka. Uniformu 
obléká už dvaadvacet let a zná práci v terénu i úřednické povinnosti. Předvánoční čas je podle něj pro 
hlídky obzvlášť náročným obdobím. „Během adventu lidé stále někam spěchají, snažíme se jim ve vše-
obecném shonu ulehčit,“ podotýká.
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Je některá událost, na kterou se každoročně vy 
osobně těšíte? Nebo naopak taková, která vzbu-
zuje určité obavy?
Člověk  dění  i  po  letech  v  jistém  smyslu  prožívá  a  zůstává 
ve střehu. Obavy ve mně sice akce nevzbuzují, protože k po-
vaze naší práce neodmyslitelně patří pružné řešení různých 
komplikací, ale třeba při festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis 
se vždy objeví něco nového a nečekaného. Stejně pulzující 
je  i  Velká  cena,  jejíž  pořadatelé  si  zaslouží  uznání.  Je ná-
ročné zorganizovat takto rozsáhlou akci. Pro nás to zname-
ná maximální myslitelné nasazení,  abychom ve  spolupráci 
s  Policií  České  republiky  zvládli  usměrnit  masivní  příjezdy 
a odjezdy návštěvníků z celého světa, noční dění ve městě 
i v okolí okruhu. Podcenit jakoukoliv i nenápadně se tvářící 
akci by však určitě nebylo dobré a mohlo by to mít neblahé 
následky. Zde platí dvojnásob, že pokud se něco může po-
kazit, pokazí se to. Vždy se proto snažíme získat co nejvíce 
informací o každé akci, vyhodnocujeme rizika a pečlivě se 
na ně připravujeme. Zatím se to vyplácí. 

Co blížící se Vánoce? I trhy se postupně rozrůstají 
a strážníci jsou na kontrolách mezi stánky k vidění 
prakticky nepřetržitě. Pro hlídky v terénu to asi 
není právě období klidu.
Vánoce a konec roku bohužel asi pro většinu lidí nejsou ča-

sem  klidu.  Smekám  před  každým,  komu  se  daří  užívat  si 
tohoto období  v klidu,  pohodě,  bez  stresu,  v kruhu  rodin-
ném... Snažím se o to také, ale moc se mi to nedaří. Dohled 
je pro nás nesmírně náročný. Při vánočních trzích se prodlu-
žují provozní doby a prodejcům jde pochopitelně především 
o výdělek. Nakupující  se proplétají mezi  stánky a snaží  se 
najít vhodné dárky. Každý, kdo tady dohlíží na pořádek, má 
především starost, aby do vyhrazeného prostoru nevjížděla 
auta nebo aby nikdo nepřišel o své osobní věci. Do bezpeč-
nostního opatření se zapojuje několik stovek strážníků, a to 
nejenom ve středu města, ale i ve vzdálenějších částech, ze-
jména tam, kde jsou větší nákupní centra. Namátkou v Krá-
lově Poli, Bohunicích, na Vinohradech nebo na jihu Brna. 

Dost se mluví o změnách s blížícím se Silvestrem. 
Náměstí Svobody by mělo být vyčleněno pro rodiny 
s dětmi. Přitom tradičně je to novoroční shromaždiš-
tě, kde duní petardy a dělobuchy. Co od toho čekáte?
O  záměru  města  připravit  zde  program  pro  rodiny  víme. 
Zatím není definován přesný rozsah, a tím ani bezpečnostní 
opatření. Organizátorem nejsme, ale pokud se snahy vydaří, 
předpokládáme,  že  pořadatelé  pravděpodobně  osloví  nás, 
stejně  jako státní policisty, hasiče a zdravotníky. Se spolu-
prací při této sešlosti předběžně počítáme.

Může to přinést nějaké potíže pro okolní ulice? Na-
příklad to, že se oslavy rozptýlí právě tam?
Nedovedu si představit, že by se celá plocha náměstí vyčle-
nila  jen pro zmíněnou akci. Už  jen proto, že  je obklopeno 
provozovnami,  kancelářemi  a  byty,  a  bylo  by  prakticky 
neproveditelné vpouštět pouze návštěvníky akce. Lidé s py-
rotechnikou  chodí  na  náměstí  třeba  už  kolem 21.  hodiny. 
Pokud by se ale opravdu uzavřelo až do noci, mohly by se 
bujaré  oslavy  přesunout  do  blízkých  uliček.  Prozatím  mů-
žeme  jen  spekulovat,  každopádně  bychom  se  na  takovou 
situaci včas připravili.

Sledujete, že by se k sobě navzájem i k vašim hlíd-
kám lidé chovali kolem Vánoc lépe?
Začnu  z  opačného  konce.  Sami  máme  u  městské  policie 
nastaveno,  že  v  prosinci  se  snažíme  být  k  veřejnosti  ještě 
tolerantnější a přívětivější. Tam, kde to jde, řešíme případy 
hlavně domluvou. Vždy to samozřejmě možné není, hlavně 
s ohledem na závažnost přestupků, recidivu a okolnosti, kdy 
zákon  takový  přístup  ani  neumožňuje.  Vnímáme,  že  pro 

mnoho lidí je tato doba velmi stresující, a ze své zkušenosti 
víme, že se mezilidské vztahy příliš nezlepšují. Snažíme se 
tedy k předvánoční pohodě přispět alespoň svým přístupem. 
I strážníci jsou jen obyčejní lidé a předvánoční nálada, shon 
a stres se nevyhýbají ani jim.

Ve spojitosti s adventem si možná někteří lidé vzpo-
menou na předloňské teroristické útoky na vánoční 
trhy v Berlíně. Je třeba se obávat nějakých rizik?
S Policií České republiky přistupujeme k této otázce s nejvyšší 
vážností a zodpovědností. Hlídky i technické zábrany budou 
u vjezdů na náměstí, strážníci se pohybují nepřetržitě mezi 
návštěvníky a  v  permanenci  je  i  naše dohledové  centrum. 
Stále  platí  vyhlášený  první  stupeň  ohrožení  terorismem, 
ale naštěstí se to žádným činem neprojevilo. Předpokládám 
a doufám, že to tak zůstane i nadále a  lidé si budou moci 
vychutnávat bezstarostný advent. Strážníci pro  to společně 
s policisty dělají maximum.

Vaše personální stavy dlouhodobě neklesají a práce 
u brněnské městské policie je tedy patrně vnímaná 
jako stabilní a v jistém smyslu prestižní. Přesto, 
nechybí vám lidé na zajištění stěžejních událostí?
Díky tomu, že od nás  lidé ve větší míře neodcházejí a ná-
borem  se  tyto  odchody  dorovnávají,  nemůžeme  si  na  ta-
kové potíže stěžovat. U větších akcí si dokážeme vypomoci 
z  vlastních  řad,  tedy  s  uplatněním  kolegů  ze  služeben 
v dalších částech města. Naší prioritou je, aby kvůli větším 
akcím  nikdy  neklesl  počet  hlídek  kontrolujících  pořádek 
ve zbytku Brna,  což se nám zatím daří. Pokud by se nám 
povedlo naplnit i zbývající nejnověji vzniklá pracovní místa 
strážníků, bylo by to pro současné kolegy určitě příjemnější 
a komfortnější, protože by nemuseli věnovat své práci tolik 
přesčasových hodin.

Stojíte v nelehkém boji například proti soukromým 
firmám, které mohou snadno sáhnout k nejrůzněj-
ším výhodám pro své zaměstnance podle vlastního 

uvážení. Jaké benefity nabízí městská policie coby 
zaměstnavatel?
Myslím, že je jich spousta a jsou poměrně lákavé. Prvotní je 
náborový příspěvek ve výši šedesáti tisíc korun. Zaměstnanci 
mají nárok na příspěvek k penzijnímu připojištění i příspě-
vek  na  stravování,  mohou  celoročně  cestovat  hromadnou 
dopravou zdarma, kterou jim hradí zaměstnavatel, a máme 
hezky opravené rekreační  středisko na Vysočině. Aktuálně 
jsme  přidali  benefitní  poukázky  využitelné  pro  sportovní 
a  kulturní  aktivity  nebo  na  zdravotnické  zboží  a  služby. 
Podle počtu odpracovaných let nabízíme dvou až čtyřdenní 
indispoziční  volno,  tedy  takzvané  sick-days,  a  pětitýdenní 
dovolenou.

Co byste si přál do dalších let?
Všem, kteří se zasazují o dodržování určitých pravidel, bych 
přál,  aby nemuseli  být konfrontováni  s  bezdůvodně nevy-
bíravým  chováním.  Jednotlivci,  kteří  argumentují  pouze 
svými právy a odmítají jakékoliv povinnosti, snižují vážnost 
těchto profesí.  Cením  si  obecně každého, kdo poctivě pra-
cuje, a vnitřně nerozumím tomu a rozčiluje mě, když třeba 
někdo,  kdo  pro  společnost  ještě  nic  neudělal,  ničí  práci  ji-
ného člověka, například sprejováním na fasádu. Tento druh 
neúcty je degradující pro atmosféru mezi lidmi a znevažuje 
úsilí druhých.

A co si přejete konkrétně pro městskou policii?
Zásadní  je dobré personální zázemí. Částečně se nám daří 
městskou  policie  v  Brně  omladit.  To  je  důležité,  aby  bylo 
možné předávat zkušenosti. Přál bych si také, aby vydržela 
výborná  úroveň  spolupráce  s  městem.  Uvítal  bych,  kdyby 
strážníci  dosáhli  vyššího  standardu  sociálních  jistot.  Jejich 
práce je ve většině ohledů stejná jako u jiných bezpečnost-
ních složek, přesto v dohledné době neočekávám, že bychom 
dosáhli na výsluhy. Pomohla by ale možnost jiného, neméně 
významného benefitu,  jakým  je dřívější  odchod do důcho-
du.  Protože  posouvání  hranice  odchodu  do  důchodu  hraje 
v náš neprospěch. Je pro mě nepředstavitelné, aby pětaše-
desátiletý strážník pronásledoval dvacetiletého pachatele. To 
po letech namáhavé práce považuji  jak za nedůstojné, tak 
v některých případech i nereálné.

A všem čtenářům časopisu Colosseum si dovoluji popřát pří-
jemně prožité svátky a hodně zdraví a štěstí v roce 2020.
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