
Dufek, Lakomý a Herfortová se společně vrací na jeviště 

Brno – Návrat tří hereckých legend Zdeny Herfortové, Ladislava Lakomého a Jaroslava 
Dufka na jedno jeviště slibuje nejnovější premiéra Městského divadla Brno. 

 
Autor: 
Lenka Suchá  

 

 
 
V Dobře rozehrané partii se na jevišti po letech sejdou Jaroslav Dufek, Zdena Herfortová a 
Ladislav Lakomý (zleva). 
Autor: Jef Kratochvil 

V konverzační komedii Stefana Vögela Dobře rozehraná partie se tato silná trojka poprvé 
společně objeví pod vedením režiséra Stanislava Slováka v sobotu 11. prosince. 

Původem rakouský dramatik, který v současné době žije v Lichtenštejnsku, se proslavil 
hlavně profesí kabaretiéra. Hru v originále nazvanou Eine gute Partie napsal jednačtyřicetiletý 
Vögel v roce 2002 jako svoji dramatickou prvotinu. „Kromě této hry je Stefan Vögel autorem 
ještě dalších osmi textů, převážně komedií, ve kterých se hodně zabývá problémy stáří. 
Humorné dialogy tak doplňují i hořké, lyrické nebo melancholické pasáže, které s tímto 
tématem souvisejí,“ přiblížil Vögelův styl psaní dramaturg inscenace Jan Šotkovský. 

Morous Fred 

Dobře rozehraná partie nabízí poutavý příběh ze života dvou osamělých důchodců, kteří se už 
třicet let scházejí pravidelně každý čtvrtek na šachovou partii. Hlavní postava hry, válečný 
veterán a nerudný stárnoucí vdovec Fred Kowinski, přitom není schopný vyjít takřka s nikým. 
Jedinou výjimkou je právě jeho starý kamarád z války Walt. Fredův syn Leonard se snaží otci 
pomoct alespoň prostřednictvím hospodyň, které však ve Fredově domácnosti nikdy nevydrží 
déle než týden. „Fredův život se otřese v základech až s příchodem energické italské 
hospodyně Rosalie, která s ním začne hrát podle vlastních pravidel. Současně odkryje i 
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utajené tajemství Fredovy a Waltovy partie, takže nakonec se ona sama stane dámou, o kterou 
se v této partii hraje,“ naznačila obsah hry dramaturgyně Klára Latzková, která při úpravě 
textu sáhla k několika škrtům hlavně v posledním třetím dějství. 

Svižnou konverzační komedii uvedla v české premiéře před dvěma lety Městská divadla 
pražská v režii Lídy Engelové, která do hlavních rolí obsadila Petra Štěpánka, Jana Vlasáka a 
Jitku Smutnou. „Hra je dějově spíš chudší, ale zato je bohatá na vykreslení charakterů. Proto 
vždy vyžaduje silné herecké obsazení, a nám se podařilo dát dohromady to naprosto ideální,“ 
pochvaloval si režisér Stanislav Slovák. 

Setkání Zdeny Herfortové, Ladislava Lakomého a Jaroslava Dufka je velkým návratem tří 
hereckých legend, které společně patřily k nejvýznamnějším osobnostem brněnského 
divadelnictví hlavně v sedmdesátých letech. „S Jardou Dufkem jsme spolužáci z Janáčkovy 
akademie múzických umění a v roce 1956 jsme společně nastupovali do Divadla bratří 
Mrštíků, které tehdy sídlilo na Jakubském náměstí. I potom ve Státním divadle jsme spolu 
odehráli bezpočet rolí, kdy režiséři často těžili z našich odlišných hereckých typů. Teď v 
Městském divadle se tedy kruh symbolicky uzavírá,“ připomněl vzájemné vazby Ladislav 
Lakomý, který je od roku 1991 v důchodu a příležitostně hostuje v několika brněnských 
divadlech. 

Vzájemná souhra 

I Jaroslav Dufek vnímá současnou inscenaci jako společné završení herecké dráhy. 
„Uzavíráme tímto vlastně tři osudy, které vzájemně na jevišti prožili herecky naplněná léta. A 
o to víc mě těší, že jsem se při této práci mohl setkat se šikovným mladým režisérem,“ 
vyjádřil své pocity Dufek, který je stále aktivním členem souboru Mahenovy činohry. 

Zdena Herfortová se se svými hereckými kolegy setkávala na jevišti tehdejšího Státního 
divadla od poloviny šedesátých let, kde v angažmá strávila dohromady pětadvacet sezon. 
„Spolu jsme si zahráli třeba v roce 1970 v Kaločově inscenaci Vojna a mír. Je to už všechno 
tak dávno, ale mám pocit, jakoby žádná přetržka nebyla. Pořád nám naše vzájemná souhra 
funguje,“ potěšeně uvedla Herfortová, která je od roku 1992 členkou činohry Městského 
divadla Brno. 

Scénografická i režijní koncepce současné inscenace slibují několik zajímavých řešení. 
„Skoro celou dobu se děj odehrává ve zpustlém Fredově obýváku v jeho londýnském bytě, ale 
jednou se přeneseme i do jiného prostředí. Jakým trikem k tomu dojde ale neprozradím,“ 
navnadil režisér Slovák. 

Ústřední trojici herců doplní v brněnském nastudování ještě Viktor Skála v roli lehce 
neurotického syna Leonarda a Hana Kováříková jako jedna z předešlých hospodyní Freda. 

Premiéru inscenace Dobře rozehraná partie uvede Městské divadlo Brno na své Činoherní 
scéně v sobotu 11. prosince, druhou premiérou bude slavnostní silvestrovské představení 31. 
prosince. 

Dobře rozehraná partie 
 
Autor:  Stefan Vögel 
Režie: Stano Slovák 
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Úprava a dramaturgie: Klára Latzková a Jan Šotkovský 
Překlad: Magdaléna Štulcová 
Scéna: Jaroslav Milfajt 
Kostýmy: Andrea Kučerová 
Hudba: Karel Cón 
Hrají: Zdena Herfortová, Jaroslav Dufek, Ladislav Lakomý, Viktor Skála a Hana Kováříková 
Premiéry: 11. a 31. prosince 2010, začátky vždy v 19.30 hodin 
Uvede: Městské divadlo Brno, činoherní scéna 
 
“Šachová” fotografie Jefa Kratochvíla k právě ocitovanému článku Lenky Suché v dnešním 
Brněnském deníku (2.12.2010) mi připomněla, kterak jsem pana Lakomého “učil” dávat mat 
v proslulé “nesmrtelné partii”.  
 
Stalo se to tak. Jednou jsme spolu s panem Jaromírem Nebolou (1916-2000), který byl mým 
prvním kapitánem v týmu Státní orgány Brno, kam mne jako šachového začátečníka přivedl v 
roce 1964 kolega z lavice na gymnáziu Elgartova Zdeněk Závodný, spolu vystupovali 
v televizi – to když známý brněnský básník a také šachista Zeno Kaprál (nar. 1941) vytvořil 
scénář (1983) pro kdysi populární pořad „Všichni se ptají, komu to hrají“. A oni hráli 
šachistům. To natáčení patřilo k nejhorším zážitkům mého života. V televizním studiu bylo 
horko, mezi „tleskači“ seděla moje paní Jiřina. Svůj krátký výstup, kdy se mne moderátorka 
ptala, kolik mám šachových knížek atd., jsem musel zopakovat asi pětkrát, než se to režisérovi 
zdálo vyhovující. Pak jsem měl chvíli volno a to jsem na chodbě předváděl známému 
brněnskému herci Ladislavu Lakomému „nesmrtelnou“ Anderssenovu partii a učil ho dávat 
mat pro jeho výstup. Protože natáčení trvalo několik hodin, milý Nebola, který měl podle 
scénáře vyprávět šachový vtip, zmizel! Tak se autor pořadu obrátil na mne. Moc se mi 
nechtělo, ale přesvědčil mne. Samozřejmě jsem si před kamerou na žádnou „veselou“ příhodu 
ze šachu ne a ne vzpomenout. Když jsem asi popáté vyprávěl, zbrocen potem a trémou, 
jakousi šachovou příhodu z hospody, vysvobodil mne z rozpaků režisér pořadu a požádal 
pana Lakomého, aby mne raději vystřídal. Ten z mého blábolu zcela profesionálně udělal 
malou hereckou etudu. Týdny jsem se pak styděl chodit mezi brněnské šachisty, z nichž někteří 
jako „kompars“ na tom natáčení byli. Takže jsem zcela přesvědčen, že páni Dufek a Lakomý 
svoji  šachovou partii v Městském divadle Brno rozehrají opravdu dobře… 
 
(Jan Kalendovský) 
 


