
 

 

 

 

 

 

Netradiční Křídla 2020/2021 nabídla tradiční zábavu 
 

Tradice divácké ankety o nejoblíbenějšího herce, herečku, inscenaci a tvůrčí počin 

vznikla v Městském divadle Brno v roce 1997 a v sobotu 15. ledna 2022 se na Činoherní scéně 

MdB v režii Stanislava Slováka uskutečnil již 25. ročník. Křídla udělovaná za loňskou 

„podivnou sezónu“ však ovšem snad ani nemohla být obvyklá. Proběhla tedy výjimečně bez 

tradičních cen udělovaných diváky. Ani tak ale nebylo o zábavu nouze! Nemohlo-li hlasovat 

publikum, neboť po většinu sezóny bohužel nemohlo navštěvovat inscenace, které jsme pro něj 

připravovali, neznamenalo to, že žádní ocenění vůbec nebyli. Využili jsme této příležitosti 

(která se, doufejme, už nebude opakovat) a udělili jsme si ceny sami! A to tak, že se alespoň 

konečně dostalo i na ty, na které by se jinak za normálního chodu událostí možná nikdy 

nedostalo – třeba i takové dva základní kameny Hudební scény si jistě zasluhují patřičnou 

pozornost a ocenění. Diváci však nepřišli ani o svého oblíbeného herce (a, jak se v průběhu 

večera ukázalo, vlastně současně i herečku a inscenaci) Aleše Slaninu, jenž se již za poslední 

roky stal pro anketu Křídla synonymem. 

Jinak se však jednalo jako obvykle o večer plný zlobivých hříček, sebeironizujících skečů, 

žertovných parafrází scén a písní z našeho repertoáru a vůbec střelby do vlastních řad. Zkrátka 

výsměch době, v níž je divadlo k vidění pouze na obrazovkách počítačů a herci se zoufale 

rozhlíží, kde je alespoň nějaký volný divák. To všechno se odehrálo v pojetí tradiční autorské 

trojice ve složení Stanislav Slovák – Jan Šotkovský – Petr Štěpán a za doprovodu orchestru 

MdB pod řízením dirigenta Karla Cóna.  

Ačkoliv se tedy jednalo o zcela specifický ročník, přesto byla udělena i jedna oficiální 

cena, a to sice Cena kolegia revue Dokořán. V rámci této kategorie totiž mohli hlasovat lidé, 

kteří měli skutečně možnost všechny inscenace vidět a zodpovědně tak udělit hlas některému 

z nominovaných. Z rukou šéfredaktorky časopisu Dokořán Kláry Latzkové toto ocenění 

nakonec převzal herec Jan Mazák za ztvárnění Kašpara Zachara v dramatu Noc pastýřů 

a Dudka v komedii Hrabal a muž u okna. 

V rámci slavnostního večera byla také pokřtěna již šestadvacátá Ročenka MdB 

2020/2021, která onu neobvyklou uplynulou divadelní sezónu podrobně mapuje. Za kmotry 

letos ředitel MdB Stanislav Moša zvolil hlavního redaktora této výjimečné publikace, 



dramaturga Jana Šotkovského a dále dva dlouholeté spolupracovníky a partnery našeho 

divadla – generálního ředitele reklamní společnosti SNIP & CO Jiřího Morávka a pana Juraje 

Grocha, díky němuž naše divadlo mohlo mimo jiné v minulosti uskutečnit úspěšně „zálety“ 

v podobě hostování našeho souboru na ostrově Tenerife. 
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