
Aleš Honus

Jeden z nejoblíbenějších titu-
lů v historii broadwayské mu-
zikálové scény, muzikál Franka
Loessera Guys and Dolls, bude
mít dnes pod názvem Sázky
z lásky tuzemskou premiéru
v Národním divadle moravsko-
slezském v Ostravě.

Muzikál Franka Loessera, kte-
rý býval nazýván králem americ-
ké hudební komedie 50. let,
v Ostravě nastudoval hostující
režisér Šimon Caban, který v Os-
travě už loni připravil muzikál
Pardon My English.

„Nabídku podílet se na muzi-
kálu Sázky z lásky jsem rád při-
jal, protože mě baví spojovat

k sobě všechny divadelní sou-
částky, které tenhle žánr vyžadu-
je, aby to dohromady fungovalo,

ať už je to text, hudba, herci nebo
technologie na scéně i technika
za scénou,“ tvrdí režisér.

Muzikál Sázky z lásky vznikl
podle povídek humoristy a novi-
náře Damona Runyona jako po-

cta New Yorku 20. až 50. let.
„Hudební hříčku o městě, které
nikdy nespí, proslavil také feno-
menální Frank Sinatra. Swingo-
vý elegán byl s hity muzikálu
Sázky z lásky spojen jako nikdo
jiný. Coby dvorní zpěvák Franka
Loessera hrál ve filmové verzi
Sázek z lásky jednu z hlavních
rolí, a navždy tak proslavil píseň
Luck Be A Lady Tonight (Hej
dámo, štěstí mi přej!),“ uvedla
mluvčí ostravského divadla.

Do hlavních rolí hazardních
hráčů inscenátoři obsadili ostrav-
ského herce Vladimíra Poláka
a vynikajícího stepaře Dennyho
Ratajského. 

V ženských rolích se představí
Martina Šnytová, která letos 
získala širší nominaci na Cenu
Thálie za výkon v Divotvorném
hrnci, a Hana Fialová, která se
díky svému mimořádnému ztvár-
nění postavy Marguerite ve stej-
nojmenném muzikálu dostala
v Cenách Thálie až do užší no-
minace.

Česká premiéra muzikálu Sáz-
ky z lásky se koná 10. května
v 18.30 hodin v Divadle Jiřího
Myrona.

Ostrava ocení muzikál Sázky z lásky

Ze zkoušky nového muzikálu Sázky z lásky, který má dnes premiéru v Ostravě.
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Hudební hříčku
o městě, které nikdy
nespí, proslavil
také fenomenální
Frank Sinatra

Viola Kučerová,
mluvčí divadla


