
apsal ho na ver‰e T. S.
Eliota nejúspû‰nûj‰í
svûtov˘ muzikálov˘

skladatel v‰ech dob Andrew
Lloyd Webber, do ãe‰tiny ho
pfiebásnil Michael Prostûjov-
sk˘ a muzikál ve svûtû vidûlo

pfies 65 milionÛ nad‰en˘ch di-
vákÛ. A nebyli to jen samí
milovníci koãek, ale dokonce
i ti, ktefií si svÛj Ïivot bez nûja-
kého toho hafana nedokáÏou
pfiedstavit. CATS – to je totiÏ
zkrátka muzikál pro v‰echny

ty, kdo mají rádi v‰echny na‰e
ãtyfinohé kamarády.
A co by to bylo za muzikál
o koãkách, kdyby se v nich
neobjevil jejich odvûk˘ kon-
flikt se psy? TakÏe na nûj dojde
i v muzikálu CATS. ProtoÏe
kde je oheÀ, nechybí ani voda.
A tak se mezi koãkami náhle
objevují psi. Jsou to ha‰tefiivci
ha‰tefiiví. Na rozdíl od sná‰en-
liv˘ch koãek rozdíln˘ch ras se
hafani rÛzn˘ch psí národÛ
nemohou navzájem vystát.
V místû, kde obvykle chcípl
pes, tak dojde náhle k hrÛzné
scénû plné pinãÛ a ratlíkÛ,
mezi nimiÏ vzplane spor a bit-
va. V‰ichni v okolí dostávají
strach. Zastavují se auta i vozy
podzemní dráhy. Situaci nako-
nec zachrání kocour jménem
Bengálsk˘ mour (jeho role se
excelentnû veãer co veãer
zho‰Èuje Tomá‰ Böhm). Ten-
hle kocour na první pohled
vzbuzuje hrÛzu. KdyÏ seskoãí
ze stfiechy domu, plameny mu
divoce ‰lehají z oãí. A kdyÏ se
postaví na zadní, najeÏí se mu
chlupy na celém tûle. Spo-
fiádané koãky v‰ak z nûho
strach mít nemusejí. Na svém
kontû má nûkolik potlaãen˘ch
vzpour a také dokáÏe vypudit
z ‰irokého okolí smeãku roz-
hádan˘ch psÛ s poklesl˘mi
mravy, ktefií ru‰í vzne‰en˘
klid, jenÏ koãky tak nutnû
potfiebují ke svému bezsta-
rostnému rozjímání.
Pfiedstavitel kocoura jménem
Bengálsk˘ mour se jmenuje
Tomá‰ Böhm a v CATS zvládá
je‰tû roli kocoura Archibal-
duse. Tomá‰ vystudoval praÏ-
skou Konzervatofi – obor kla-
sick˘ tanec. Po zakonãení
studia se stal ãlenem taneãní
skupiny UNO a vystupoval ve
v‰ech jejích samostatn˘ch

projektech (mj. i v Nûmecku
uvádûném muzikálu Keep
Cool). S Tomá‰em Böhmem
jste se ale mohli setkat i v pÛ-
vodním ãeském muzikálu
Dracula (zahrál si v nûm roli
Krve) nebo v muzikálech Mi-
se, Beatles, Kleopatra a Krysafi
(v tomhle muzikálu Daniela
Landy si Tomá‰ zase zahrál
a zatanãil roli Dobrozla). Do-
ma i v zahraniãí úãinkuje
v fiadû projektÛ se skupinou
UNO Dancers. A kde Tomá‰
Böhm dobíjí baterky pro ná-
roãnou dvojroli v muzikálu

Cats? Svûtu psÛ na to exklu-
zivnû odpovûdûl: „Abych prav-
du fiekl, tak jsem cel˘ rok vlast-
nû jen na dvou místech.
Hlavnû v Praze, a pak na cha-
lupû. Chalupu mám celkem
blízko Prahy. Je to ve vesnici
Bratkovice, které jsou 4 km od
mûsteãka Velvary. Je to chalu-
pa s velkou zahradou a je to
moje oáza klidu, kde si také
nejvíce odpoãinu. Nejradûji
zde dûlám nûco se dfievem. Sy-
novi postel, skfiínû apod.
Prostû manuální práce. Nikam
jinam moc nejezdím, protoÏe
mám na chalupû v‰ecko, co ke
spokojenému Ïivotu potfiebu-
ji. Plno stromÛ, klid. Strávil
jsem zde v‰echen voln˘ ãas od
mého mládí a moc rád se do
Bratkovic vracím.“ Jan Adam
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AKTUÁLNù

Za kulturou

UÏ asi víte, Ïe se od podzimu loÀského roku
hraje v areálu praÏské hole‰ovické trÏnice,
v divadle Milénium, jeden z prvních svûtov˘ch
muzikálÛ rekordÛ a superlativÛ CATS (KOâKY). 

Co by to bylo
za muzikál
o koãkách,
kdyby se v nich
neobjevil jejich
odvûk˘ konflikt
se psy?
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I milovníci psů si 
v muzikálu CATS 
najdou svoje!!!
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