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Zdeněk Jirotka, Martin Vačkář, Ondřej Havelka 

Saturnin 

 

„Jak je důležité mít svého sluhu.“ 

 

 

Režie:     Jakub Nvota 

Dramaturgie:    Martin Sládeček 

Scéna:     Szilárd Boráros 

Kostýmy:  Hana Knotková 

Hudba:    Mario Buzzi  

Pěvecké nastudování:  Petr Svozílek 

Odborný poradce:   Jaroslav Martinek 

Pohybová spolupráce:  Eva Burdová 

Asistent režie:   Juraj Marušic     

 

Hrají 

Saturnin    Martin Siničák 

Leo     Dušan Hřebíček 

Teta Kateřina    Jana Štvrtecká 

Milouš    Štěpán Kaminský 

Dědeček    Zdeněk Dvořák 

Slečna Barbora Terebová  Annette Nesvadbová j. h. 

Doktor Vlach    Roman Nevěčný 

Strýc František   Michal Bumbálek 

 

Živě hraje swingová kapela Melody Gentlemen. 

 

 

Veřejná generální zkouška 26. 11. v 11.00 v Mahenově divadle 

Premiéra 27. 11. 2015 v 19.00 v Mahenově divadle 

Reprízy: 28. 11., 30. 11., 2. 12., 3. 12., 23. 12. 2015 vždy v 19:00 a 31. 12. 2015 v 17:00 



Tisková konference 

v Mahenově divadle 

20. 11. 2015 

Saturnin vezme v Národním divadle Brno nudu útokem - 

třeba koblihami! 

 

Kdo by ho neznal? Vždyť Saturnin (1943) Zdeňka Jirotky patří k nejoblíbenějším 

českým humoristickým románům vůbec a byl dosud přeložen třeba do angličtiny, 

němčiny, ruštiny, španělštiny či lotyštiny.  V pátek 27. listopadu 2015 tento geniální 

sluha poprvé ovládne také jeviště brněnského Mahenova divadla. V rytmu živě hraného 

swingu přinese chytrou zábavu pro celou rodinu a okouzlí svou fantazií.  

Půvabné příhody nesmělého pána a jeho velmi smělého sluhy, situované do noblesní 

prvorepublikové atmosféry, budou k vidění v dramatizaci Martina Vačkáře a Ondřeje Havelky 

a v režii slovenského tvůrce Jakuba Nvoty. V titulní roli se představí nositel Ceny Thálie za rok 

2013 Martin Siničák.  

Velkou roli bude hrát také swingová hudba, kterou diváci uslyší v podání kapely Melody 

Gentlemen. Ta se svým hudebním projevem, nástrojovým obsazením i kostýmy usiluje co 

nejvíce přiblížit menším dobovým tanečním orchestrům, jakými byli například Dvorského 

Melody Boys. 

Dramaturg Martin Sládeček vysvětluje, proč si činohra NdB zvolila právě Saturnina: „Chtěli 

jsme našim divákům nabídnout vstřícný a zároveň noblesní titul. Jirotkův Saturnin, plný 

inteligentního a laskavého humoru, pro nás takový titul dokonale ztělesňoval.“ A v čem 

se brněnský divadelní Saturnin liší od toho literárního a filmového? „Snad ne v tom 

podstatném – v typu humoru, pro který jsme si jej vybrali. Samozřejmě se náš Saturnin pokouší 

své literární předloze dostát specificky divadelními prostředky: vprostřed fantasticky 

hyperbolizovaných kulis a za zvuku živě hraného swingu. Věříme, že právě krásná výprava 

a působivá živá hudba mohou být pro milovníky Jirotkova díla přidanou hodnotou.“ 

Slovenský režisér Jakub Nvota není ani na českých jevištích, ani na poli komedie žádným 

nováčkem. Pravidelně spolupracuje např. s Divadelním spolkem Frída nebo s Městským 

divadlem Zlín, kde režíroval třeba Splašené nůžky, Romanci pro křídlovku či Shakespearův 

Večer tříkrálový. O titulním hrdinovi své inscenace říká: „Saturnin je moudrý. Inteligentně nás 

posílá do háje a dělá to s takovou elegancí a lehkostí, že se tomu ještě rádi zasmějeme. To je 

vražedné spojení inteligence a humoru, které jsem vždy obdivoval. To je důvod, proč jsem kdysi 

začal pracovat v divadle u Milana Lasici. A proč jsem bez dlouhého rozmýšlení na nabídku 

režírovat Saturnina kývl.“ Najal by si sám takového sluhu? „Myslím, že každý z nás má někdy 

chvíle, kdy by potřeboval svého Saturnina, aby za něj řekl zjevnou pravdu s takovým klidem 

a nadsázkou, že zároveň urazí i pobaví.“ 

Saturnin činohry Národního divadla Brno chce spíš bavit - vzít nudu zběsilým útokem. Třeba 

právě koblihami. Proč? Protože jak říká doktor Vlach: „Nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, 

když se lidé zapomínají radovat ze života.“ 
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O autorovi 
 

 

Zdeněk Jirotka  

 

Tento český spisovatel, fejetonista, autor humoristických románů, povídek, soudniček 

a rozhlasových hříček se narodil roku 1911 v Ostravě. V roce 1933 maturoval na Stavební 

průmyslové škole v Hradci Králové. Záhy vstoupil do armády, kde zůstal do roku 1940. Sloužil v řadě 

měst, například v Košicích, Olomouci a Brně. Počátkem nacistické okupace působil na ministerstvu 

veřejných prací, ale už po roce 1942 se věnoval výhradně spisovatelské činnosti, což mu umožnil 

mimořádný ohlas, který vzbudil jeho humoristický román Saturnin. O rok později na něj navázala 

kniha Muž se psem, v níž parodoval detektivní žánr. V roce 1940 nastoupil do Lidových 

novin a po druhé světové válce do Svobodných novin, po roce 1951 pak na dva roky do redakce 

humoristického týdeníku Dikobraz. Mezi lety 1953 a 1962 působil v redakci Československého 

rozhlasu, odkud se později opět vrátil do redakce Dikobrazu. Zemřel v roce 2003 v Praze. 

 

O režisérovi 
 

 

Jakub Nvota 

 

Tento slovenský režisér se narodil roku 1977 do rodiny známého režiséra Juraje Nvoty. 

Už na trnavském gymnáziu založil se svým spolužákem Kamilem Žiškou divadelní soubor Túlavé 

divadlo, který se dodnes zaměřuje na původní autorskou tvorbu. Bratislavskou VŠMU absolvoval 

roku 2001 a od té doby pracuje na předních slovenských i českých scénách. Pravidelně spolupracuje 

např. s Divadelním spolkem Frída nebo s Městským divadlem Zlín, kde režíroval Splašené nůžky, 

Romanci pro křídlovku nebo Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete. Ve Slezském divadle Opava 

vytvořil inscenaci Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, v Městském divadle Kladno zase 

inscenaci Jentl. Aktuálně jsou v brněnském Buranteatru k vidění jeho Příběhy nečekaných konců. 

 

 

 

 

 

Kontakt 

 
                       Vítězslav Charvát   Eva Kašpárková 

Marketing a PR činohry   Marketing a PR činohry 

                       divadlo Reduta    Mahenovo divadlo 

charvat@ndbrno.cz    kasparkova@ndbrno.cz 

                       +420 606 451 310   +420 724 795 323 
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„Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. Venku je krásný den a hostů v kavárně 

je málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny noviny a teď jste se v pohodě opřeli v měkkém 

boxu a zamyšleně se díváte na mísu koblih. Nuda se pomalu rozlézá do všech koutů kavárny.  
A tu se tedy má ukázat, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patříte...“ 
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Foto č. 1   Martin Siničák 

Foto č. 2   Annette Nesvadbová, Dušan Hřebíček, Martin Siničák 

Foto č. 3   Zdeněk Dvořák 

Foto č. 4   Dušan Hřebíček 

Foto č. 5   Jana Štvrtecká, Štěpán Kaminský 

Foto č. 6   Štěpán Kaminský, Martin Siničák, Jana Štvrtecká, Dušan Hřebíček 

Foto č. 7   Štěpán Kaminský, Jana Štvrtecká, Dušan Hřebíček 

Foto  Jakub Jíra 


