
Vážení hosté, 

Hopsák Popovice je zcela neformální sdružení několika nadšenců z Popovic i z 
okolních vesnic, které se snaží reprezentovat obec Popovice převážně na poli country tanců. 
Někteří z Vás si možná budou pamatovat jejich ukázku country tanců na Knihovnickém vínku 
přede dvěma lety. 

Jednoho dne ale přišel zlom a tato parta nadšenců se rozhodla vstoupit na půdu dosud 
neprobádanou – přišla s nápadem nastudovat baletní vystoupení a nezvolila nic menšího než 
slavné Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. 

Hned první vystoupení v Popovicích slavilo obrovský úspěch. Ihned po vystoupení 
přišlo pozvání z Babic a další úspěšné vystoupení, o kterém se už psalo i v místním tisku. 
Poté se ale Hopsák záhadně odmlčel, další baletní vystoupení se již nekonala. 

Až shlédnete následující exhibici, jistě byste si – tak jako mnozí před Vámi – položili 
otázku: Proč?! Již tehdy kolovaly zvěsti, že snad jsou už unavení či nastal rozkol v jejich 
řadách. Mezi veřejností se objevila řada dalších a dalších otázek... 

Ovšem dnes už je důvod jasný. Už dva týdny po jejich premiéře se v nejmenovaném 
krajském deníku objevil článek s titulem "Krize baletu národní scény". Článek se zabýval 
nelichotivou situací na baletní scéně brněnského Národního divadla a objevovaly se v něm 
termíny jako: odliv diváckého zájmu, chabá dramaturgie, umělecká krize apod. 

Redaktor deníku tehdy oslovil i známého pražského choreografa a tanečníka, který se k 
situaci vyjádřil následovně: "Bohužel, tato krize již nemá jen moravský rozměr, stejné 
problémy dnes pociťujeme i ve Zlaté kapličce. Musím přiznat i svůj osobní podíl na této 
situaci, způsobené šablonovitým přejímáním moskevské školy baletu a konzervativním 
přístupem k choreografii i taneční technice. Dnes s úžasem sledujeme jakýsi malý amatérský 
soubor z východu Moravy, který boří vžité představy o choreografii, zjednodušuje taneční 
techniku tak, že je blízká divákovi, a i přímočarost ve zpracování kostýmů vyvolává paralelu s 
obdobím nástupu punku v rockové hudbě sedmdesátých let. Stejně tak se zjevnou lehkostí 
míchá Hopsák klasické baletní prvky s country i moravským folklórem, čímž dal vzniknout 
něčemu, co bychom mohli nazvat crossover punk-balet [čti kros ouvr pankbalet]." 

Tolik reakce Vlastimila Harapese. 

Tehdy si Hopsák uvědomil, že svými vystoupeními přímo ohrožuje existenci české 
profesionální baletní scény a v duchu kolegiality se rozhodl svá další vystoupení zrušit. 

Ovšem pozor! Po dlouhém vyjednávání, nezbytném uplácení, a po příslibu, že po 
představení dostanou své oblíbené kuřecí stehno s chlebem, se nám - jako jediným v republice 
– podařilo dostat Hopsák opět na scénu. 

Takže vážení hosté: 

 
 HOPSÁK POPOVICE A JEHO LEGENDÁRNÍ LABUTÍ JEZERO! 


