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Televizní dokument z loňského Dvorku

Neuvěřitelné: začíná už pátý ročník!

V loňském roce scenárista Jiří Starý připravil
dokument o Husovickém dvorku. Tento ne−
dávný absolvent DiFa JAMU, jinak člen Círk−
ve bratrské (i po ČCE leckde známý z dob−
rovolnické varhanářské party – se svým
otcem Toníkem a rodinou Rausovou opravili
varhany v nejednom našem kostele), doku−
mentárním filmem o Husovickém dvorku
v České televizi debutoval.

Vzhledem k natáčecím termínům museli
jsme začátek festivalu posunout již na
6. dubna, a kdo jste přišli, vzpomínáte si jistě
na tu činu. Sněhová vánice začátkem dubna
se v Brně vidí málokdy, ale nedalo se nic
dělat, museli jsme s divadlem úplně poprvé
dovnitř, na dvorku by nám byla zima.

Ani představení nebylo toho dne zrovna
typické. Účinkovali sice jako každý rok ne−

Tak co letos na Dvorku bude?
No… když si laskavý čtenář otočí tento papír
na druhou stranu, tak se to rychle dozví. Dá
se říci, že jubilejní pátý ročník bude nejrozsáh−
lejší a nejpestřejší. Devětkrát v jednom roční−
ku – to tu ještě nebylo. Z mého pohledu také
program obsahuje rekordní počet „zajíců
v pytli“, např. hned o úvodním představení
Rumiště nevím vůbec nic; přišel s tím Michal
Bumbálek a já spoléhám na jeho soudnost.

Jinak jsi program chystal sám?
Ne. Láry domluvil výstavu Vladimíra Matouš−
ka, Michal Hadlač akci nakladatelství Sur−
sum. Nechám se překvapit.

V Dubenkách na Parrésii jsem viděl Ro−
binsona, je to úplně nejlepší. Na co se
nejvíc těšíš ty?
Na Robinsona se těším taky, dále na nesly−
šící a na Víťu Marčíka, kterého čím dál hlasi−
těji provází pověst momentálně nejlepšího
českého loutkoherce. Bude mít chudák fofry,
přijede k nám ráno z představení v Liberci
(jinak je z Českých Budějovic), a hned bude
pospíchat do Lelekovic, kde bude hrát po
poledni u Ivy Bittové. Zvědavý jsem na nové
věci Mariky Bumbálkové, a také na výstavu
husitského faráře Mirka Kubíčka, s nímž se
znám sice ještě z třebíčských let, ale vůbec
nevím, jak se teď výtvarně projevuje.

Nejatraktivnější program bude asi 23. květ−
na, kdy budou hrát studenti divadelní fakulty
a na dvorečku by se měly setkat dvě velké
osobnosti, které se zapsaly do dějin české
kultury 20. století: mim Ctibor Turba a výtvar−
ník Joska Skalník. Už jenom heslovitý výčet
jejich celoživotních aktivit by si vyžádal další
číslo Husovických listů, bude to opravdu svá−
tek. (Bohužel není jisté, jestli Turba se stu−
denty přijde osobně – od tohoto semestru
začal působit na JAMU v Brně, ale bydlí ještě
v Praze a na víkendy jezdí domů. Ale vylou−
čené to prý není, tak uvidíme.)

A co má být to – „bohoslužby v jiném
rytmu“?
Je to vpodstatě pokračování „bigbítových bo−

hoslužeb“, které se konaly už v únoru a břez−
nu se skupinou Vnitřní tlaky. Kapela Dooušek
(na basu hraje člen našeho sboru Pavel Ho−
rák), a ani další kapely, které v budoucnu
chceme zvát, se však rozhodně nevejdou
pod nálepku „bigbít“, proto je třeba volit obec−
nější název – bohoslužby v jiném rytmu. Do−
oušek hraje decentní akustickou muziku,
Veselá zubatá je bigboš.

Slyšel jsem, že tu má taky kázat Tomáš
Trusina. Je to pravda?
Ano, Tomáš Trusina vydává v nakladatelství
Eman knihu poezie bývalého husovického
faráře Milana Mrázka. Pro mnohé je to určitě
překvapení, že Mrázek psal básně – knižní
vydání, které připravila Jana Nechutová, je
událostí nejen pro husovický sbor, ale pro
celé evangelické Brno. V neděli 9. 5. bude
na Dvorku kniha uvedena (za přítomnosti na−
kladatele i editorky), ukázky bude číst Michal
Bumbálek, hrát skupina Šárek band. S tím
vším se sveze i uvedení 2. vydání ještě jed−
né emanské knížky zas jiného husovického
faráře, a když už tady Trusina bude, pumpl

slyšící studenti z ateliéru Zoji Mikotové (z je−
jich účasti na Dvorku se stala příjemná tradi−
ce jak pro nás, tak i pro školu), ale pohádka
O Marišce byla poněkud ponuřejší než roz−
verné kousky v předchozích letech. Pro malé
děti to bylo asi docela náročné, ale za vidění
pohádka určitě stála – však život není jenom
samá legrace.

Venku na dvorečku statečně snášela zimu
Marta Kellerová, která vystavovala své dře−
věné hračky – k potěše malých i velkých.
O tom, že se její „panduláci“ opravdu líbili,
svědčil dlouhý seznam objednávek.

Po odvysílání dokumentu v Křesťanském
magazínu nám ČT Brno zaslala videoka−
zetu se záznamem. Chcete−li, můžete si ji
půjčit.

šh

jsem ho o kázání, aby měl v Benešově ne−
průstřelné alibi.

Své výtvory mají vystavovat taky Vřešťa−
ni. Myslíš, že někdo něco udělá?
Určitě. Nevím, kolik toho bude a na jaké úrov−
ni, ale určitě to bude zábavné. Před výstavou
donesou děti svá dílka a vzájemně si je ohod−
notí – bude−li jich hodně, pak i vyberou, co
vystavit. Samozřejmě půjde spíš o legraci
než o výtvarný projev – ten můžeme naopak
čekat na výstavě studentů ZUŠ Smetanova,
které vede chvalně známá paní učitelka Kří−
žová.

Přispělo nám ministerstvo kultury jako
vloni?
Ano, dostali jsme patnáct tisíc. Abychom ne−
prodělali, měli bychom – grant se poskytuje
na sedmdesát procent nákladů – vybrat na
sbírkách (vstupné opět dobrovolné) sedm
tisíc.

Děkuji za rozhovor.
táty se ptal Jáchym


