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Nová sezóna v Národním di-
vadle moravskoslezském bude
pokračovat ve čtvrtek další
premiérou nové inscenace.
Tentokrát se mohou diváci tě-
šit na známou operetu Eduar-
da Künnekeho Bratránek
z Batávie z roku 1921. 

Ostravské divadlo tento titul
uvede v historii počtvrté, tento-
krát ovšem v úplně novém pře-

kladu a adaptaci dramaturga To-
máše Vůjtka.

Nové představení nastudoval
Tomáš Jirman, známý ostravský
herec a také příležitostný režisér.
Zatímco děj operety se v původ-
ní verzi odehrává v Holandsku,
režisér ho ve spolupráci s drama-
turgem přesunul k nám domů do
období první republiky.

„Zápletka operety není složi-
tá: Evžen Zahradník je nápadník
k pohledání, jenže srdce slečny
Julie je již sedm let zadané. Ten,
který jí přísahal city nejpevnější
a slíbil věrnost nejvěrnější, ale
odplul do dalekých dálek. Mož-
ná se i vrátil, ale nikdo neví,
jestli to je Alois nebo Vendelín.
Kdoví, jak to všechno dopadne.

Záleží jen, čemu chcete věřit,“
přibližuje inscenaci dramaturg
Tomáš Vůjtek. 

„Snažíme se najít co nejvíc
spojitostí mezi oním nijak kom-
plikovaným příběhem lásky a na-
ším suchozemsky praktickým
vztahem ke všemu, co je nezná-

mé a spojené s voláním modra-
vých dálek. Děj se tedy neode-
hrává v Holandsku, jak nám li-
breto původně určilo, ale v naší
známé české kotlině. Tak trochu
si pohráváme s projevy vlaste-
nectví a vlastenčení. Ale troufám
si tvrdit, že to všechno je přítom-

no v samotném ději, nic násilné-
ho tam cpát nechceme,“ dodává
Jirman.

V hlavních rolích se mohou di-
váci těšit na Martinu Šnytovou
nebo Janu Doležílkovou, Josefa
Moravce, kterého bude alterno-
vat Peter Svetlík, a řadu dalších

zpěváků. Autorem scény je Da-
vid Bazika, kostýmy navrhla Lu-
cie Loosová.

První premiéra se uskuteční
právě dnes, druhá je naplánová-
na na sobotu 4. října. Obě premi-
éry v Divadle Jiřího Myrona za-
čínají od 18.30 hodin.

Bratránek z Batávie v novém kabátě

Ze zkoušky nové ostravské operety Bratránek z Batávie.
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Děj se neodehrává
v Holandsku, jak
nám libreto původně
určilo, ale v české
kotlině

Tomáš Jirman, 
režisér inscenace


