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Slavnostní otevření
města Plzně
Po pěti letech příprav se v sobotu
17. ledna 2015 oficiálně otevře světu
město Plzeň jako Evropské hlavní
město kultury 2015. Hlavními aktéry
zahájení projektu bude samotná
Plzeň a její občané. Pod taktovkou
uměleckého ředitele Plzně 2015
Petra Formana se rozehraje podívaná
na oslavu zahájení největší kulturní
události roku 2015 v České republi−
ce. Otevírání města se bude odehrá−
vat v průběhu tří dnů.
Už den předtím, v pátek odpoled−
ne, se uskuteční vernisáž výstavy
Ateliér Jiřího Trnky představující dílo
tohoto plzeňského rodáka a veliká−
na filmové animace a loutkářství.
V předvečer zahájení se pak Plzeň
připojí k celosvětové oslavě naroze−
nin umění Art’s Birthday, kterou tra−
dičně v České republice připravuje
ČRo Vltava, tentokrát v industriálním
prostoru Papírna. Zde se ve 20 hodin
odehraje série několika koncertů
propojující hudební oblasti, které by
za běžných okolností neměly mož−
nost se setkat. Příkladem může být

spojení barokní Händelovy kantáty
s českým libretem Ladislava Čumby,
které doplní performance meziná−
rodního tria oscilujícího v oblastech
nekonvenční elektroakustické hudby
a improvizace.
Hlavním dnem, kdy se město
slavnostně otevře světu jako kulturní
metropole, je sobota. V tento den se
poprvé společně rozezní nové zvony
v Katedrále sv. Bartoloměje. Zvony,
které padly za oběť II. světové válce,
se na své místo vracejí po dlouhých
70 letech jako výraz sounáležitosti
Plzeňanů, kteří se společnými silami
zasadili o jejich obnovu. Zvony se
poté v 18 hodin rozezní nejen v Plzni,
ale jejich hlas se bude současně
ozývat také v dalších městech.
Celý sobotní program se odehraje
ve třech částech.
První část je nazvána Prameny
a tvoří ji 4 průvody reprezentující to
nejlepší, co Plzeň nabízí, a zároveň
symbolizující 4 řeky, které Plzní pro−
tékají. Průvody vyjdou po 16. hodině
... pokračování na straně 2
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16. – 18. ledna 2015
otevíráme plzeňský ráj

Pravidelná Business snídaně Regionální
hospodářské komory Plzeňského kraje (RHK PK)
se tentokrát konala přímo na Krajském úřadě Plzeňského kraje s hejtmanem
Václavem Šlajsem a náměstkem Ivo Grünerem. Přibližně tři desítky podnikatelů
a zástupců firem vyslechli plány kraje a nové plánovací období pro čerpání dotací
EU. Jak zdůraznil hejtman, jsou tam i programy vhodné právě pro podnikatelskou
sféru a vyzdvihl velmi dobrou spolupráci a korektní vztahy kraje s podnikateli.
„Do budoucna je důležité soustředit se na vzdělání v technické oblasti a mo−
tivovat mladé lidi k technickému vzdělávání,“ uvedl hejtman, který také upozor−
nil na velké projekty, které Plzeňský kraj bude realizovat v roce 2015. Patří sem
například nové pavilony v Liblíně a Žinkovech a zateplení a rekonstrukce budovy
nemocnice ve Stodu.
O uplynulém plánovacím období ROP a také plánech na to nové hovořil náměs−
tek hejtmana Ivo Grüner. „Dočerpání částky z minulého plánovacího období bude
soustředěno zejména na rekonstrukce silnic I. a II. třídy. To znamená, že projekty
se budou týkat zejména stavebních firem," uvedl Ivo Grüner s tím, že peníze musí
být profinancovány do konce června 2015. V novém plánovacím období by pení−
ze EU měly v Plzeňském kraji putovat do vybavení základních a středních škol.
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a zastoupeny v nich budou kulturní
spolky, sportovci, historické či ale−
gorické vozy a více než 50 škol spolu
s dalšími nadšenci z celého Plzeň−
ského kraje. A stejně jako se 4 plzeň−
ské řeky stékají v jedinou, i průvody
se nakonec setkají v centru města.
Druhá část slavnostního zahájení
dostala poetické jméno Symfonie
zvonů. Účastníci si budou moci pří−
mo na náměstí Republiky nebo pro−
střednictvím velkoplošných obrazo−
vek umístěných v širším centru měs−
ta užít původní skladbu skladatele
a dirigenta Marko Ivanoviče, dosud
největší videomapping realizovaný
v České republice z dílny 3dsense
a vystoupení více než osmdesáti do−
mácích a zahraničních umělců.
Všichni společně provedou diváky
večerem, jehož vrcholem bude vše−
mi očekávané první rozeznění no−
vých zvonů v 18 hodin.
Třetí část slavnostního zahájení ne−
se název Otevřená Plzeň. Oslavy se
s blížící se 20. hodinou přesunou z ná−
městí i do okolních částí centra města
– do venkovních prostor, které se mi−
mořádně pro tento den promění v pěší
zónu, stejně jako do prostor histo−
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rických domů, kulturních sálů, muzeí,
galerií, knihoven, hospůdek a hudeb−
ních klubů. Plzeň bude oslavovat nejen
pivem, ale i hudbou, tancem, zpěvem,
divadlem či poezií. Pro otužilé jedince
bude připraven venkovní ledový bar
plzeňského sochaře Františka Bálka,
dále teplé nápoje a ochutnávky evrop−
ské i české kuchyně.
Závěrečná část slavnostního
otevření města nabídne návštěvní−
kům poklidný nedělní den s možností
projít se méně známými kouty města
v rámci projektu Skryté město, který
propojuje komunitní procházky a di−
gitální technologie. Návštěvník může
také objevovat zajímavé turistické
cíle Plzně, anebo si popovídat v ka−
várně s hosty a realizátory slavnost−
ního zahájení projektu Plzeň –
Evropské hlavní město kultury 2015.
Odpolední matiné se bude věnovat
Rize jako Evropskému hlavnímu
městu kultury 2014 a Lotyšsku jako
aktuální předsednické zemi Evropské
unie. Nedělní program bude zakon−
čen exkluzivním koncertem plzeňské
skupiny Mandrage, který se usku−
teční v Divadle pod lampou.
Podrobný program naleznete na
webové stránce www.plzen2015.cz.
Plzeňský rozhled 13/2014

Hejtman ocenil podnikatelku roku
Nejlepší živnostnicí roku 2014
Plzeňského kraje díky svému unikát−
nímu projektu pro vzdělávání nej−
menších dětí byla vyhlášena Šárka
Škodová. Úspěšnou podnikatelku
také ocenil hejtman Plzeňského kra−
je Václav Šlajs.
„Jsme první, kteří v kraji pracují
touto metodou. Dosud prošly naší
výukou téměř dvě stovky dětí,“ vy−
světluje Šárka Škodová, která na

krajský úřad dorazila se svým nej−
mladším potomkem Jáchymem.
Metoda zvaná také „moudré hra−
ní“ je založena na výzkumech, které
tvrdí, že 50 % mozku dítěte je od na−
rození dáno a druhou polovinu lze
ovlivnit z vnějšku. Metoda je vhodná
nejen pro zdravé děti, ale také napří−
klad pro děti autistické nebo děti hy−
peraktivní. Ocenění živnostnice roku
Plzeňského kraje získala Šárka
Škodová v soutěži GE Money Bank
Živnostník roku Plzeňského kraje
2014, kde uspěla v konkurenci 216
soutěžících.
„Jsem velmi rád, že se mohu set−
kat s živnostnicí roku Plzeňského
kraje, která se věnuje dětem. Náš
kraj získal minulý týden ocenění Nej−
lepší místo pro život 2014, přičemž
jednou z vysoce hodnocených
oblastí byla péče o děti a mládež.
Věřím, že i Vaše činnost k tomuto
úspěchu přispěla,“ uvedl hejtman při
setkání s podnikatelkou.

Vánoční dárky Pilsner Urquell
potěší každého
Pro jedinečné chvíle vánočního klidu a pohody přichystal Plzeňský Prazdroj
dárková balení zlatého ležáku Pilsner Urquell. Jejich unikátní design umocní
celkový zážitek z jedinečné chuti, která je neměnná už od roku 1842 a je tak
výjimečná, že se stala inspirací pro celou kategorii piv ‚pils‘ po celém světě.
Každý z těchto dárků potěší pod stromečkem jak skutečné pivní znalce, tak
také ty, kteří mají kladný vztah k české historii a tradicím.
Jedním z tipů na nevšední dárek je luxusní balení plzeň−
ského ležáku v unikátní litrové láhvi. Design láhve byl
oceněn v soutěži „Obal roku“ a získal také prestižní
ocenění „WorldStar 2014“, udělované Světovou obalo−
vou asociací. Tuto litrovou láhev z dílny známého
designera Larse Kempera uvádí Plzeňský Prazdroj na
trh pouze při speciálních příležitostech. Proto jde o ra−
ritní sběratelský kousek a skvělý tip na ojedinělý dárek
pro každého milovníka českého piva.
Speciálním vánočním dárkem plzeňského
pivovaru všem příznivcům poctivého
českého piva je také limitovaný multipack,
který kromě osmi půllitrových lahví Pilsner
Urquell ukrývá repliku historického skla.
Skleněný půllitr je věrnou kopií na zakázku
vyrobeného půllitru ze 70. let 20. století.
Zdařilý unikátní krýgl umožňuje naplno do−
cenit lesk a barvu zlatavého moku. Originál půllitru je k vidění spolu s řadou
jiných rarit v Pivovarském muzeu v Plzni.
Mnohem širší nabídku více než 600 položek lze nalézt i na www.eshop.pra−
zdroj.cz. Od pivního skla přes limitované edice, dárkové balíčky až po mód−
ní doplňky. Na stránkách internetového obchodu naleznou inspiraci a vhod−
né dárky pro své blízké skutečně všichni.

Šťastné a veselé! Dej bůh štěstí!
Plzeňský rozhled 13/2014
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Střípky
z Plzně
Nejlepším místem
pro život
je Plzeňský kraj
Kvalitní péče o děti, vysoká úroveň
vzdělávání, nízká nezaměstnanost
nebo velký počet různorodých spo−
lečenských akcí. To je jen několik
důvodů, proč je Plzeňský kraj letos
podruhé nejlepším místem pro ži−
vot v České republice. Kraj si tento
status vysloužil zejména díky kvalit−
ní péči o děti a dobré úrovni vzdělá−
vání. Lidé zde žijí déle než v mnoha
jiných krajích, zaměstnání najdou
snadno a úroveň nezaměstnanosti
je druhá nejnižší v ČR. Pozitivem
také je, že region zná svoje problé−
my a snaží se je řešit.
V porovnání s minulým rokem
na Plzeňsku výrazně ubylo problé−
mových uživatelů drog a přibylo
policejních hlídek. Obyvatelé mají
více možností, kam vyrazit za kultu−
rou nebo sportem. Lidé v Plzeň−
ském kraji jsou šetrní k okolnímu

prostředí a produkují nejméně od−
padu v republice. Bolavým místem
plzeňského regionu zůstává infra−
struktura. Silnic je málo a umírá na
nich hodně lidí. I přesto, že práce
se zde hledá lépe než v jiných čás−
tech republiky, pro zdravotně posti−
žené lidi to neplatí. Jejich počet me−
zi zaměstnanými obyvateli je druhý
nejnižší v ČR.
„Plzeňský kraj se dlouhodobě
drží na předních příčkách nejrůz−
nějších hodnocení a výzkumů zpra−
covávaných na základě socio−
ekonomických dat. Vítězství ve vý−
zkumu Místo pro život 2014 je toho
důkazem a já jsem moc rád, že
jsme prvenství získané v této anke−
tě v roce 2011 mohli letos zopa−
kovat. Chtěl bych za tuto cenu
poděkovat představitelům měst
a obcí, které náš kraj tvoří, firmám
a podnikatelům a také pochopitelně
všem obyvatelům kraje, kteří zde
žijí. Věřím, že pro nás všechny je
Plzeňský kraj nejlepším místem pro
život v jakémkoliv roce, nikoliv jen
v tom letošním, kdy se můžeme
pyšnit titulem Místo pro život
2014,“ uvedl hejtman Václav Šlajs.
4

Indiáni myslí na děti

Vedení klubu HC Škoda Plzeň
se rozhodlo posunout začátky
nedělních zápasů z původních
17:30 na 15:30. „Naší hlavní
myšlenkou je, aby na hokejová
utkání mohli přijít rodiče se
svými dětmi,“ vysvětlil důvody
posunu času generální mana−
žer klubu Martin Straka s tím,
že každý nedělní zápas budou
také provázet zajímavé sou−

těže pro děti. Dětské soutěže
(malování, zpívání a další hry)
se uskuteční každou neděli
vždy od 14:30 do 15:15 v mod−
rém indiánském stanu na vý−
chodní straně ČEZ Arény.
Soutěž bude na místě vždy
hodnotit jeden z hráčů A−týmu,
který zároveň třem vítězům
soutěže dá lístky na další zá−
pas indiánů.
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Vánoční Neprakta
ve Zbiroze
Vánoční čas ve zbirožském mu−
zeu rozehřeje svými půvabnými
obrázky a humorem oblíbený
a známý kreslíř, karikaturista,
ilustrátor a humorista Jiří Winter
Neprakta. Na výstavě jeho díla
se mohou návštěvníci přijít po−
dívat nejen ve všední dny, ale
i v sobotu a v neděli. Výstava
potrvá do 4. ledna 2015.

Plzeňský rozhled 13/2014

Exotické Vánoce v ŠANGRI−LA
Exotické kouzlo propůjčí tradičním českým Vánocům další
doprovodná akce k výstavě ŠANGRI−LA v Západočeském mu−
zeu v Plzni. Exotické Vánoce si sem můžete přijít vychutnat ve
středu 17. prosince od 18:30 hodin. Muzeum provoní indické
cukroví, návštěvníci uvidí řadu zajímavých vystoupení a možná
přijde i Yetti.
„Lidé mají jedinečnou příležitost krásně si v předvánočním shonu odpo−
činout a alespoň na pár hodin se vydat do vzdálených zemí. Určitě je
okouzlí indické a indonéské tance a s chutí si poslechnou mongolské
zpěvy nebo vánoční songy od plzeňské zpěvačky Vlaďky Bauerové.
Přichystáno je toho ještě mnohem více, včetně ochutnávky indické
kuchyně,“ poznamenal organizátor večera i celé výstavy ŠANGRI−LA
Rudolf Švaříček. On sám bude hostům vyprávět o indických Vánocích.
Interaktivní expozice ŠANGRI−LA, která představuje čtyři asijské země –
Nepál, Tibet, Bhútán a Indii, bude v Plzni veřejnosti přístupná ještě
do února příštího roku.

Plzeňský rozhled 13/2014
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Odstartuje Šťastná šťastnou kariéru?

Lovestory z divadelního prostře−
dí mladých studentek herectví,
kde chce hrát každá hlavní
roli. Takový je ve stručnosti
romantický film Šťastná
teprve 24leté režisérky
Evy Toulové, který se
chystá do kin. Ve filmu
nechybí hvězdné ob−
sazení. Premiéra
snímku je stano−
vena na 18. pro−
since, a to v ki−
nech po celé repub−
lice. O filmu a jeho zá−
kulisí jsme si povídali s režisérkou
a scenáristkou Evou Toulovou.
w Mohla byste přiblížit děj filmu?
Jedná se o romantický film zacílený
především na ženské publikum.
Hlavní hrdinka – Viktorie Šťastná – je
mladou dívkou, co se tak trochu sama
hledá. Všechno, co ve svém životě
podniká, vede k jediné touze – být
šťastná. Problémem je, že si dost
dobře neuvědomuje, co přesně ji činí
opravdu šťastnou. Odjíždí na herec−
kou akademii splnit si sen. Dostává se
do partičky starších protřelých spolu−
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žaček, které pojímají hereckou kariéru
zcela osobitým způsobem. Za kaž−
dou cenu se snaží proslavit se
skrz večírky – a dostat se
do hledáčku bulváru.
Viky sama před se−
bou poznává, za ja−
kou hranici je až
ochotna zajít pro
úspěch.
w Čeští režiséři
často vycházejí ze
svých osobních
zkušeností. Jak je
tomu u vás? Obje−
vují se ve filmu au−
tobiografické prvky?
Scénář jsem začala psát
před 4 lety a původně opravdu auto−
biografické prvky obsahoval. Ale po
šestnáctém přepisování a dramatur−
gických úpravách se v podstatě všech−
ny vytratily. Vycházím ale z prostředí,
které dobře znám, a i některé z postav
jsou napsány podle reálných postav.
w Jaké herecké tváře ve filmu uvi−
díme?
Ústřední dvojici našeho filmu ztvár−
nili Andrea Daňková a David Kraus.

S Andreou Daňkovou a Marií Kruží−
kovou jsem spolupracovala už dříve
ve svých studentských filmech,
/Náplast, Dvojhra/. Ve vedlejších
rolích uvidíte Ljubu Krbovou, Anetu
Krejčíkovou, Jana Hrušínského, Danu
Morávkovou, Marii Kružíkovou, Jana
Havlovice a mnohé další.

w Jste velmi mladá, jaký je to pocit,
mít za sebou celovečerní debut?
Je to pro mě každopádně velká
zkušenost, na níž jsem si dost věcí
uvědomila a vyzkoušela si natáčení
„na delší trať“ – točili jsme už od čer−
vence až teď do března – s větším
počtem známých herců. Určitě je to
obrovská zodpovědnost a velký tlak
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– film je velké těleso a závisí na vel−
kém počtu lidí – stačí hloupost a je
po natáčení. My jsme měli trochu
smůlu – hlavní herečka si zlomila no−
hu a na měsíc a půl muselo být natá−
čení zastaveno. Během té doby se už
zase druhá herečka přebarvila kvůli
pracovním povinnostem zpět na
blond a my museli čekat, až
splní své závazky a bude moct
být opět zrzka.
w Co je vám bližší, psaní scé−
nářů nebo práce režisérky?
Určitě mě víc baví režijní
práce. Ráda pracuji s lidmi
a má práce obnáší velký adre−
nalin, což mě do určité míry
baví. Přináší mi spoustu zá−
žitků, a když se povede sesta−
vit dobrou „partu“, tak si kaž−
dý z nás natáčení užívá. Každopádně
ale do každého scénáře, který točím,
se potřebuji vžít, orientovat se a ro−
zumět mu. Proto si je ráda i píšu –
když se na natáčení něco pokazí
a musí se kvůli okolnostem pozměnit
scénu – musím umět udělat okamži−
tě takovou změnu, která bude kores−
pondovat s původním významem.

Plzeňský rozhled 13/2014

Hledáte práci? Hledáte změnu? Zkuste to v Bavorsku!
O práci v bavorském příhraničí je
stále velký zájem. Zájemcům o ni
vyšla vstříc německá personální
agentura aartos Personalservice
GmbH, která v letošním roce otevře−
la svoji pobočku v Klatovech. Ve−
doucímu této pobočky Miloslavu
Slámovi jsme proto položili něko−
lik otázek.

w Jak byste charakterizoval společ−
nost aartos Personalservice GmbH?
Aartos Personalservice je středně
velká německá personální agentura,
která se během několika posledních
let etablovala na trhu práce ve vý−
chodním Bavorsku jako spolehlivý
zaměstnavatel. Svoji důvěru nám
poskytlo již více než 500 zaměst−
nanců. Pobočky naší společnosti na−
jdete v Regenu, Chamu, Pasově a no−
vě také v Klatovech. Její majitelé se
věnují zprostředkování pracovních pří−
ležitostí v Německu již více než 25 let,
avšak značka aartos Personalservice
GmbH byla na trh uvedena až v roce
2007. Naše personální agentura je
členem Spolkového svazu zaměstna−
vatelů a poskytovatelů personalis−
tických služeb BAP. Naši pracovníci

Plzeňský rozhled 13/2014

jsou odměňování podle příslušných
mzdových tarifů. Nabízíme především
dlouhodobá a jistá pracovní místa,
vždy se sociálním, zdravotním a dů−
chodovým pojištěním. Navíc také vy−
plácíme tzv. 13. a 14. plat a Fahrgeld
(příspěvek na dopravu do zaměstná−
ní). Celou řadu našich pracovníků si
po zapracování dále firmy přebírají
mezi své kmenové zaměstnance.
w Co vás vedlo k otevření pobočky
v Česku a proč právě v Klatovech?
V České republice je celá řada kva−
lifikovaných uchazečů o práci, mnozí
práci hledají a nemohou najít odpoví−
dající uplatnění, mnozí chtějí nasbírat
nové zkušenosti, a proto se rozhodují
pro změnu. Klatovy se nacházejí vel−
mi blízko všech našich německých
poboček, takže určitou roli hrála vzdá−
lenost. Město Klatovy zároveň pova−
žujeme za přirozené centrum jihozá−
padních Čech.
w O jaké kvalifikace je na německé
straně největší zájem?
V podstatě můžeme zprostředkovat
jakoukoli práci. Nejvyšší poptávka je
v současné době po pracovnících
v oblasti kovoobrábění, strojírenství
a elektrooborech.

w Máte také nějaké nabídky pro zá−
jemce bez odpovídající kvalifikace?
Ano, i uchazečům s nedostatečnou
kvalifikací nebo bez kvalifikace může−
me nabídnout dělnické profese ve vět−
ších či malých a středních firmách.

w Jakou pomoc nebo podporu od
vás mohou případní zájemci oče−
kávat?
Zájemcům, resp. našim pracovní−
kům, pomáháme s vyřízením veške−
rých administrativních formalit, jako
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jsou např. zdravotní pojištění, daňové
záležitosti apod., pomáháme při hledá−
ní ubytování těm, kteří se rozhodnou
minimálně ve všedních dnech v Ně−
mecku bydlet, a jako velkou pomoc vi−
díme právě fungování naší české po−
bočky v Klatovech. Tady všichni získa−
jí veškeré informace o práci v Němec−
ku v češtině a zde se také jako uchaze−
či mohou registrovat. O naše pracovní−
ky se pak dále starají naši personální
disponenti v jednotlivých pobočkách.
w Jaká kritéria by uchazeči o práci
v Německu měli splňovat?
Vedle odhodlání a chuti pracovat
v Německu je velkou výhodou, pokud
se daný uchazeč alespoň částečně
domluví německy. Vyšší šance na
uplatnění mají také ti, kdo se rozhod−
nou a mohou alespoň přes týden
v Německu bydlet.
w Musí uchazeči o práci v Německu
za zprostředkování něco platit?
Zprostředkování práce uchazeče
v žádném případě nic nestojí. Nikdo
také nikomu nic ze své mzdy „ne−
odvádí“. Veškeré aktivity personálních
agentur v Německu jsou kontrolovány
přísnými finančními i personálními
audity.
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TOTEM získal prestižní cenu
Když ředitelka plzeňského
mezigeneračního centra
TOTEM – RDC Vlasta Fai−
ferlíková přebírala v úterý
25. listopadu spolu se svou
zástupkyní Petrou Bláhovou
ocenění za aplikaci Age
managementu v projektu
TOTEM – Dům napříč gene−
racemi v rámci předávání
Národní ceny kvality ČR ve
Španělském sále Pražského
hradu, cítily obě ženy hrdost
na svoji práci.
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„Naše organizace slaví letos své
patnáctiny, na cestu mezigenerační−
ho centra jsme nastoupili v roce
2009, takže získanou cenu bereme
jako potvrzení správné cesty i kvality
naší práce,“ konstatuje Faiferlíková.
„Právě těch patnáct let nám umožni−
lo hledat nejvhodnější formy práce
se seniory i vytvářet mezigenerační
projekty,“ vysvětluje Petra Bláhová
a dovává, „to zahrnuje sociálně – te−
rapeutickou práci se seniory, vzdě−
lávání, podporu rozvoje a udržení
jejich psychických i fyzických sil,
zážitkové a komunitní projekty, zapo−
jování seniorů do života ve svém
okolí, podporu klubových a volno−
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časových aktivit, přednášky, exkurze
a kulturní projekty.“
Že se TOTEMu práce daří, dokládá
zájem o činnost zařízení. Jazykové, ta−
neční či hudební kursy stejně jako vy−
cházky za krásami plzeňské architek−
tury bývají beznadějně plné a často tak
musí evidovat náhradníky. Naštěstí se
TOTEM může opřít i o práci řady dob−
rovolníků. Národní cena kvality ČR,
v rámci které vedení dobrovolnického
centra významné ocenění převzalo,
bylo u nás vyhlášeno poprvé v roce
1994 a vycházelo z principů americké
Národní ceny Malcolma Baldrige za
kvalitu. Prestižní titul se letos na Praž−
ském hradě uděloval již po dvacáté.
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V Pošumavském kraji

„Karel byl skromnej, poctivej, ale
Karel Polata se stal „šumavským
taky hodně jadrnej a paličatej chlap.
pojmem“ a legendou! Byl to muzi−
Ale vždycky přímej! Měl rád život
kant „nadaný od Pána Boha“, k tomu
a dovedl z té nejprostší krásy kolem
ještě navíc trošku svérázný člověk.
sebe vykřesat vždycky to nejlepší
Sužoval ho zdravotní handicap, kte−
pro svý písničky. No, a jak jsme se
rým trpěl od konce druhé světové
seznámili? Já praco−
války. Při náletu na Ško−
val tehdy u Bati a po−
dovku v Plzni bohužel
slali mě na nějaké
nešťastnou náhodou při−
školení do jeho rodiš−
šel o nohu. Přesto se
tě. Byl jsem daleko od
proslavil jako nenapo−
domova. Přišel na
dobitelná osobnost!
mě nějakej stesk, tak
S jeho typickou šu−
jsem zašel do hospo−
mavskou muzikou putu−
dy, dal jsem si tři pl−
jeme nejen kolem Suši−
zeňský dvanáctky, já
ce, ale i v kraji pod Chu−
jinak ale vůbec nepiju!
ráňovem, Popelní Ho−
Potom jsem sedl
rou, Javorníkem, Ždáno−
a napsal Karlu Pola−
vem, atd. Jsou to místa,
tovi dopis a přidal do
odkud také mnoho let
něj tři moje texty. Než
prošlapávaly slavné ge−
Dirigent Karel Polata
jsem se vrátil domů,
nerace muzikantů „svě−
měl jsem tam už odpověď. Že se mu
táků“ své cesty za živobytím. Chodili
texty moc líbí, že zhudebnil už
do světa, oni říkali do „šumu“, s ná−
Smutného holoubka a abych poslal
strojem přes rameno nebo pod paží,
další… Tak vznikla naše spolupráce
se zednickou lžící v ruksaku a mnoh−
vlastně na dálku. Potom jsme byli
dy i s typickými „stašskými dře−
s Karlem velcí přátelé.“
váky“ na nohou.
Kapelník Karel Polata se proslavil
Karel Polata, ač má pamětní des−
nejen jako průkopník typické pošu−
ku v Sušici na hospodě proti někdej−
mavské „malé dechové muziky“
ší sirkařské fabrice Solo, se narodil
druhé poloviny 20. století, ale přede−
ve Zdíkově 25. listopadu 1914.
vším jako její velký znalec a propa−
Zemřel 29. března v nedožitých
gátor. Dokázal se svou typickou mu−
59 letech v nedaleké nemocnici
zikou přivábit pokaždé neuvěřitelné
v Horažďovicích.
množství diváků. Jeho písničky se
Polatova muzika je nenapodobi−
už staly evergreeny. Ty původní tro−
telná! Je to určitě tím, že písničky
šku „ohlodal“ technický zub času,
vytvořili a interpretovali ti, kteří na
ale jsou stále populární! My ale pře−
Šumavě nejen žili, ale měli ji za svou
ce stárneme také. Jak moudře a vý−
nejmilejší lásku. Proto musím připo−
stižně to vyjádřil už před mnoha lety
menout i skromného textaře a mého
slavný Diderot: „Je lepší se opotře−
dlouholetého dobrého kamaráda
bovat, nežli zrezivět!“
Ladislava Nusharta. Na moji otázku
Josef Pospíšil
– jaký byl Karel Polata, mi řekl:

Plzeňský rozhled 13/2014

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

9

Ozdobte si sami vánoční strom Prazdroje
Vánoční hvězda i dřevěné ozdoby z ru−
kou bednářů Plzeňského Prazdroje už
krášlí pětadvacetiletou jedli, která svítí
v areálu plzeňského pivovaru. Aby
bednáři, příslušníci jednoho z nejstar−
ších řemesel pracujících se dřevem,
podpořili řemeslnou tradiční výrobu ze
dřeva, vyzývají širokou veřejnost
a všechny, kdo pracují rádi se dřevem,
aby i oni přispěli k výzdobě vánočního
stromu vlastnoručně vyrobenou dře−
věnou ozdobou. Všechny přinesené
ozdoby budou v pátek 19. prosince
slavnostně zavěšeny na vánoční strom

10

a na každého, kdo se zúčastní, čeká
malý pivní dárek. „Strom jsme získali
od věrného milovníka plzeňského ležá−
ku, čtyřiaosmdesátiletého Jiřího Burdy
z Hradčan u Chlumčan,“ říká Jindřiška
Eliášková, manažerka rozvoje cestov−
ního ruchu a péče o historické dědictví
Plzeňského Prazdroje. „Strom zasadil
v revolučním roce 1989 a věnoval nám
jej symbolicky u příležitosti výročí
25 let, během kterých pivovar urazil
ohromný kus cesty, a plzeňský ležák
šířil slávu českého piva a um našich pi−
vovarníků po celém světě,“ dodává.

Bednáři, kteří se v průběhu roku
starají o výrobu a údržbu klasických
dubových sudů, pomohli strom pře−
místit na nádvoří pivovarského areálu
a usadili jej na vánoční místo. „Bed−
náři nasadí na špičku jedle ručně vy−
řezanou betlémskou hvězdu a strom
rozsvítí, čímž zároveň odstartují vý−
zvu všem řemeslníkům a lidem, kteří
pracují rádi se dřevem, aby přispěli
do pátku 19. prosince svými dře−
věnými ozdobami. Samozřejmě nej−
lépe s pivní tematikou,“ pokračuje
Jindřiška Eliášková.
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Pět dní před Štědrým dnem dosta−
nou všichni, kteří se do zdobení letos
zapojí, u vánočního stromu pivní na−
dílku. Bednáři vyberou nejhezčí z do−
nesených ozdob a jejich autory od−
mění pivem na vánoční stůl. „Své
vlastnoruční ozdoby mohou lidé nosit
až do 19. prosince do Návštěvnic−
kého centra pivovaru,“ zakončuje
Jindřiška Eliášková s tím, že ozdoby
zůstanou na vánočním stromě přes
celé svátky jako ukázka dovednosti
českých lidí a obdivovat je budou ná−
vštěvníci pivovaru, kteří přijíždějí
z celého světa. Více informací k Vý−
zvě bednářů Plzeňského Prazdroje je
k dispozici na www.prazdrojvisit.cz.
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Šumavský Špičák potěší
lyžařské fajnšmekry i začátečníky
Železnorudský Ski&Bike Špičák
patří už léta mezi nejlepší české
areály. Jeho sportovní sjezdovky
v kombinaci s lehčími tratěmi pro
rodiny s dětmi i precizně zvládnutá
lyžařská škola potěší širokou skupi−
nu lyžařů a snowboardistů všech
úrovní sjezdového lyžování.

Na sjezdovce Lubák opět vznikne
snowpark Freestyle Area. Stará se
o něj specializovaná firma se zku−
šenostmi z alpských středisek.
Lajny si tu „střihnou“ jak experti,
tak i méně zdatní jezdci včetně
dětí, kteří si vše budou chtít třeba
jen vyzkoušet.

Hlavní letošní novinkou je odbavo−
vací systém, který zrychlí nástup na
lanovku a vleky. Díky němu pak

Přes každoroční rozsáhlé investice
si Ski&Bike Špičák drží cenovou
úroveň nejlevnějšího TOP pěti−

Nikde jinde v ČR se neučí lyžování tak dlouho jako na Špičáku. Letos se rozjede
už po 41.(!) lyžařská škola. Lepší učitele v oblasti nenajdete.

hvězdičkového střediska v ČR.
Z nejvíce frekventovaných jízdenek
stojí celodenní pro dospělého v hlav−
ní lyžařské sezoně 580 a pro mlá−
dež 385 Kč. Středisko vychází
prakticky jako jediné v ČR vstříc
v cenách skipasů rodinám s dětmi –
rodinná celodenní jízdenka pro dvě
dospělé osoby a neomezený počet
vlastních dětí přijde na 1320 Kč
(např. rodina – 2 dospělí a 2 děti
ušetří za den 610 Kč). Výrazné slevy
dostanou lyžařské školní kurzy.
V okolí areálu můžete využít cel−
kem cca 770 parkovacích míst. Ve
vrcholech sezony budou obsluho−
vány skibusy zdarma. Areál se také
před letošní zimní sezonou pustil za
významné finanční podpory Plzeň−
ského kraje do budování nového
bezplatného parkoviště pro 230 aut.
Přímo pod špičácké sjezdovky se
dostanete též vlakem z Plzně nebo
Prahy. Samozřejmostí je dostatečné
gastronomické pokrytí včetně vr−
cholu Špičáku, kde se letos můžete
poprvé občerstvit ve stánku pod
dominantou nové rozhledny.

Ski&Bike Špičák letos premiérově
nabídne společný skipas s blízkým
železnorudským areálem Nad Ná−
dražím (lyžařskou školu zde také
vedou instruktoři ze Špičáku a po−
hlídají vám tu děti od 3 let). Tam
a zpět se můžete pohodlně přesu−
nout za 5 minut též vlakem.
Na rozdíl od společenského shonu
a leckde jinde přeplněných sjezdovek
tady najdete pohodové vyžití jak pro
začátečníky, tak i lyžařské fajnšmekry.
Nikde jinde v ČR se během chvíle ne−
svezete na nejprudší české sjezdovce
– Šance se sklonem až 100 % (45°).
Kousek pod ní si pak na mírném sva−
hu její mladší „sestry“ Spodní Šance
užijete alpské parametry (šíře 70 až
120 m). Ta má od loňska též svůj sa−
mostatný vlek, je osvětlená pro večer−
ní lyžování a nabízí měřený slalom.

Délka sjezdovek: 8,5 kilometru, 88 % zasněžováno technickým sněhem.
Celkem 5 hlavních sjezdovek: černá – Šance (nejprudší v ČR), červené –
U Zalomeného, Slalomová, modré – Spodní Šance,Turistická, Freestyle Area –
Lubák, dětský areál a hřiště pod hotelem Sirotek. Přepravu zajišťuje čtyř−
sedačková lanovka (2400 osob/hodina, délka 1272 m) a 10 dalších vleků
s celkovou kapacitou 7550 osob/hodina. Pro běžkaře vlastní okruh a desítky
kilometrů upravovaných tratí v okolí.

Na www.spicak.cz další info a on−line vyhledávání
a objednávání místních hotelů a penzionů.
Plzeňský rozhled 13/2014

Aktuální internetové noviny na www.plzenskyrozhled.cz

11

Auto−moto−rady

pro čtenáře Plzeňského rozhledu

Motoristé si musí na nové podmínky
na silnicích zvyknout

Každý rok je řada řidičů pře−
od pojišťovny. Pokud totiž
kvapena příchodem zimního
havarují a následným šetře−
počasí. Na výskyt první ledov−
ním se zjistí, že nehoda
ky či sněhu je mnoho z nich
vznikla v přímé příčinné
nedostatečně vybaveno. Bě−
souvislosti s nevyhovujícími
hem špatného počasí moto−
pneumatikami, pak u havarij−
risté navíc rychleji ztrácí pozor− Petr Špíral ního pojištění vždy dojde k při−
nost a schopnost soustředit se
měřenému krácení pojistného
a v důsledku nepříznivých povětr− plnění s ohledem na míru vlivu tohoto
nostních podmínek tak často vznikají pochybení na vzniku škody. U povin−
v silničním provozu krizové situace. ného ručení je samozřejmě poškoze−
Výsledkem je skokový nárůst do− nému škoda vyplacena za viníka v pl−
pravních nehod.
né výši. Následně pak ale pojišťovna
Mezi statisticky nejčastější příčiny může vyplacenou částku vymáhat po
karambolů na silnicích v zimním ob− viníkovi nehody, a to opět s ohledem
dobí patří nedobrzdění a nezvládnutí na míru vlivu nevhodných pneumatik
řízení. Převažují tzv. plechové škody na vzniku škody.
– jsou to například zdeformované
Buďte připraveni na nejhorší
části karoserií (zejména nárazníky),
světla a podvozkové části. Auto− Silnice pokryté sněhem a mnohem
mobily ve větší míře ohrožují také nebezpečnějším tzv. „černým ledem“
zmrzlé větve, které svým pádem způ− jsou vždy nevyzpytatelné a pro řidiče
sobují škody v řádech tisíců korun. na začátku zimního období předsta−
Průměrná částka, která se u těchto vují vysoké riziko. Kvůli ledovce či
škod vyplácí z havarijního pojištění či hustému sněžení hrozí riziko uvíznutí
povinného ručení, se pohybuje okolo a hodinové čekání v kolonách. Na ty−
to situace je dobré se připravit – mi−
30 000 korun.
nimálně jezdit s co nejplnější nádrží.
Zimní pneumatiky nutností
Vhodné je přibalit do interiéru teplou
Od 1. 11. do 31. 3. musí řidiči na tu− deku a nezapomenout na sněhové
zemských komunikacích za podmí− řetězy. Ty by měly být nejen součástí
nek stanovených zákonem provozo−
vat automobily na zimních pneumati−
kách. Ne všichni řidiči však tuto po−
vinnost dodržují, a zbytečně tak ris−
kují postih nejen od policie, ale také
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výbavy auta na zimu, ale užitečné je
zkusit si řetězy alespoň jednou cvič−
ně nasadit.

ZIMNÍ DESATERO PRO ŘIDIČE
1. Používejte zimní pneumatiky
s dostatečně hlubokým vzorkem
a dbejte o technický stav vozidla.
Zkontrolujte baterii, nemrznoucí
směs v ostřikovačích a funkčnost
všech světel.
2. Před vyjetím důkladně odstraňte
námrazu či sněhovou vrstvu ne−
jen z předního a zadního skla, ale
také z bočních oken a zpětných
zrcátek. Nezapomeňte na světla
a na registrační značku.
3. Odstraňte nánosy sněhu v blat−
nících, aby vám neomezily rejd.
U litých kol dbejte na to, abyste
nevyjížděli, když máte mezi
jednotlivými paprsky sníh či
zmrazky.
4. Po nastartování zahřívejte vůz
pomalou jízdou, „netúrujte“ mo−
tor na místě. Neřiďte v rukavicích,
ty mohou na volantu klouzat.
Příliš vrstveného oblečení také
omezuje schopnost řidiče auto−
mobil ovládat.
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5. Snažte se předvídat náledí, nej−
častěji se tvoří na mostech, ve
stinných lesních úsecích a vyje−
tých stopách.
6. Na přímých úsecích brzděte pře−
rušovaně. Výhodu mají vozy
s ABS, kde se o vše postará auto−
matický systém. I v případě, že
máte vůz vybaven stabilizačním
systémem (ESP), nepolevujte
v pozornosti – fyzikální zákony
technika nepřekoná.
7. Udržujte si dostatečný odstup od
před vámi jedoucích aut.
8. Při delším odstavení vozidla neza−
tahujte ruční brzdu, aby nezamrz−
ly lanovody.
9. Auto zaparkujte vždy tak, abyste
ráno bez problémů vyjeli. Nepar−
kujte tam, kde by váš automobil
mohl poškodit sněhový pluh ani
v hluboké sněhové břečce, aby
vám v ní do rána nepřimrzly
pneumatiky. Neparkujte u budov
či stromů, ze kterých by na auto
mohl spadnout sníh, led či větve.
10. V zimním období udržujte v nádrži
dostatečné množství pohonných
hmot. Vozte s sebou lopatku na vy−
proštění ze sněhové pasti, smetá−
ček na ometání sněhu, tažné lano,
sněhové řetězy, škrabku na skla
a zásobu nemrznoucí kapaliny do
ostřikovačů. Hodí se mít ve vozidle
také teplý kabát či přikrývku.

Plzeňský rozhled 13/2014

Auto−moto−rady

Češi víc než dříve sázejí na bezpečnost a nízký věk
Nejvíce rostou prodeje vozů do dvou
let stáří, aut s EPS je pětinásobek. Za
uplynulých 5 let mají nejstrmější ná−
růst ve výbavě prodaných ojetin bez−
pečnostní funkce jako airbagy, ABS
nebo ESP. Vyplývá to z analýzy výba−
vy prodaných ojetých automobilů
AAA AUTO. Společnost v ní analyzo−
vala celkově přes 169 tisíc jednotli−

Plzeňský rozhled 13/2014

vých prodejů. Nejvýrazněji se v analý−
ze pohybují křivky věku prodaných
aut a jejich bezpečnostní výbavy.
Z věkových kategorií se u českých zá−
kazníků nejdynamičtěji rozvíjí seg−
ment aut do dvou let stáří. Meziročně
narostl o celých 49 procent, zatímco
celkové prodeje ve stejném období
narostly o 62 procent.

„Ukazuje se zde jasný trend. Věk
auta a jeho bezpečnostní výbava
jsou totiž spojité nádoby. Čím mladší
vozy zákazníci preferují, tím so −
fistikovanější je i jejich bezpečnostní
výbava. Ta se u výrobců s vývojem
nových technologií neustále po −
stupně přesouvá z příplatkové do
standardní výbavy. Novější auta
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již tedy zpravidla mají v ceně zahr−
nuto to, za co se u starších vozů
v zájmu vyšší bezpečnosti ještě
muselo platit navíc. Vozy v této ka−
tegorii se nejčastěji prodávají pod
značkou Moto techna, popřípadě
Moto techna Pre mium,“ uvedla
Karolína Topolová, generální ředi −
telka AAA AUTO.
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Modernizace trati Rokycany − Plzeň?
Aktuální stav rekonstrukce železniční
trati mezi Rokycany a Plzní a další dů−
ležité údaje o projektu se mohou do−
zvědět zájemci v novém Informačním
středisku stavby, které bylo dnes
otevřeno v Industriálním parku Plzeň
Ejpovice mezi obcemi Kyšice a Dý−
šina. Rekonstrukce tohoto úseku,
jenž je součásti 3. tranzitního želez−
ničního koridoru a páteřní trans−
evropské dopravní sítě, představuje
jeden z nejvýznamnějších součas−
ných projektů na českých kolejích.
„Cílem je dosáhnout jízdní doby
pod jednu hodinu z hlavního nádraží
v Praze na hlavní nádraží v Plzni
i v opačném směru, zvýšení bezpeč−
nosti železničního provozu a v nepo−
slední řadě zvýšení komfortu pro ces−
tující,“ zdůraznil Ing. Mojmír Nejez−
chleb, náměstek generálního ředitele
Správy železniční dopravní cesty pro
modernizaci dráhy. Tunel se dvěma
čtyřkilometrovými jednokolejnými tu−
busy bude razit plnoprofilový razicí štít
TBM S−799 o průměru řezné hlavy té−
měř 10 metrů. V těchto dnech probíhá
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jeho kompletace a po smontování bu−
de měřit 115 m a vážit 1800 tun.
„Tuto moderní metodu jsme zvolili
vzhledem k její bezpečnosti a rych−
losti. Již na stavbě úseku metra V.
A v Praze jsme si ověřili přednosti to−
hoto způsobu ražby, jimiž jsou rovněž
ekonomická efektivita a ohleduplnost
ke krajině a objektům na povrchu,“
připomněl Ing. Milan Veselský. Stav−
ba je spolufinancována z Fondu sou−
držnosti v rámci Operačního pro−
gramu doprava ve výši 76,44 % ze
způsobilých nákladů stavby, což činí
v maximální míře 3 419 440 199 Kč.
Národní spolufinancování je zajištěno
z prostředků Státního fondu dopravní
infrastruktury. Informační středisko,
které se nachází v těsné blízkosti
stavby poblíž dálnice D5 Praha –
Plzeň – Rozvadov nedaleko Ejpovic,
přibližně 10 minut jízdy od krajského
města, bude otevřeno každou lichou
středu od 15 do 17 hodin. Pro organi−
zované skupiny a zájemce ze škol bu−
de možné dohodnout individuální
termíny návštěv.

Plzeňský rozhled 13/2014
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PREMIÉRY leden – únor 2015
Premiéra 24. ledna 2015 ve Velkém divadle

Pietro Mascagni:

SEDLÁK KAVALÍR

Světová premiéra 21. února 2015
na Malé scéně v Novém divadle

Rugerro Leoncavallo:

KOMEDIANTI

Antonín Procházka:

Námětem obou oblíbených veristických oper je láska
přerůstající ve vášeň, jež má za následek vraždu.
Diváky strhují svým plnokrevným dramatismem
a zhuštěným dějem rychle spějícím k neodvratné ka−
tastrofě. Sedlák kavalír nás zavádí do sicilské vesnice,
kde se na pozadí velikonočních obřadů odehrává pří−
běh lásky nešťastné Santuzzy k Turiddovi, jehož vábí
Alfiova žena Lola. Podobný příběh žárlivé lásky se
odehrává i mezi kočovnými komedianty kdesi v Kaláb−
rii, jejichž představení se ze hry postupně mění ve sku−
tečné drama se dvěma mrtvými na konci. Opery
budou uvedeny v italském originále s českými titulky.

Světová premiéra 7. února 2015
v Novém divadle

JEDNOTKA
INTENZIVNÍ LÁSKY

Ztřeštěná satirická komedie bulharských autorů se vy−
pořádává s absurditou socialismu. „Sboristy“ tvoří
členové rodiny praštěného vynálezce, snaživí pedago−
gové a nabobští cenzoři. Bulhaři se chystají na výlet do
Československa, země zaslíbené. A chystají reprezen−

NEDĚLNÍ MATINÉ
Matiné V. – 25. ledna 2015
V koncertu s názvem Chanson se špetkou opery zazní
díla M. Ravela, F. Loeweho, J. Brela, M. Monnotové,
C. Debussyho, B. Smetany, J. Strausse, L. Delibese
a dalších. Interpretovat je bude GOA trio tvořené zpě−
vačkami Olgou Jelínkovou a Gabrielou Fritschovou
a klavíristou Alexandrem Khristianovem.

Matiné VI. – 1. února 2015

Premiéra 21. února 2015
na Malé scéně v Novém divadle

Karel Jaromír Erben:

ZÁPISNÍK ZMIZELÉHO

SBORISTÉ

vždy v 10.30 h ve foyer Velkého divadla

Nová hra plzeňského komediografa napsaná pro sou−
bor plzeňské činohry. Humor na hraně tragiky a komiky
v ní dramatik těží z prostředí jednotky intenzivní péče.
Reálné životní osudy se prolínají se životy těch, kteří se
tady ocitli po autonehodě. Dokud ale srdce bije a člo−
věk má vůli žít, nic není ztraceno. V klíčovém momentu
je třeba si uvědomit, že cena života spočívá na vůli mě−
nit své postoje, na soucitu a lásce.

Leoš Janáček:

Nicolaj Penev, Dimitrij Sabov:
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tativní vystoupení. Čím silnější je jejich snaha efektně
se prosadit, tím komičtěji jejich úsilí vyznívá. Inscenaci
režijně nastuduje sám spoluautor hry, Nikolaj Penev.

V působivé mozaice hudby, slov, zvuků a světel sle−
dujeme život Leoše Janáčka protkaný vztahy k že−
nám, z nichž každá byla pro něho osudovou inspirací.
Geniální komorní dílo moravského skladatele pro te−
nor, alt a tři ženské hlasy s klavírním doprovodem ve
scénickém pojetí Martina Otavy

Harfenistka orchestru Divadla J. K. Tyla Dana Su−
chanová s houslistou Jakubem Sedláčkem přednesou
skladby F. Kreislera, N. Paganiniho, L. v. Beethovena,
B. Andrése, T. Albinoniho, V. Příhody a J. Masseneta.
20.12. 2014 ve 14:00 hodin,
17.1. 2015 od 19:00, 18.1. 2015 od 14:00 hodin.
na Malé scéně Nového divadla

ŽIVÁ VODA
Pohádka pro děti od šesti do sta let! Pohádka plná stí−
nů, ve které vítězí pravda a láska nad Křivoslavem
a Bořislavem.
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SPARTAKUS
strhující balet ve Velkém divadle

s

s

Jarmila Dycková (Frygie),
Richard Ševčík (Spartakus)

Richard Ševčík (Spartakus)
s

Pestrý repertoár baletního souboru Divadla J. K. Tyla obohatil od listopadu slav−
ný balet arménského skladatele Arama Chačaturjana Spartakus, zachycující pří−
běh thráckého otroka a gladiátora, jenž se stal vůdcem největší vzpoury otroků
v římské říši (73–71 př.n.l.).
Spartakus měl světovou premiéru v Leningradě v r. 1956, na území České repub−
liky byl uveden pouze pětkrát a v Plzni je nyní nastudován poprvé. Choreografie
i režie se ujal zkušený umělecký šéf souboru Jiří Pokorný: „Spartakus je pro nás
velký a nosný příběh o touze po svobodě, úniku z poroby, podpořený úžasnou
hudbou. Vžité představě o romantickém baletu odporuje už tím, že je to ryzí muž−
ský tanec umocňovaný bojovými scénami. Jsou v něm ale i nádherná adagia,
lyrické scény prodchnuté citem. A titulní role patří k velkým snům tanečníků – kdo
nechce vysloveně dělat Prince v Labutím jezeře, touží po Spartakovi.“
Vloni mohli diváci zhlédnout v kině v přímém přenosu monumentální představení
Spartaka v moskevském Velkém divadle. Inscenace Jiřího Pokorného se ubírá ji−
nou cestou: „Vycházíme ze stejného libreta Nikolaje Volkova, ale nejde nám jen
o atraktivní bojové scény. Obohacením o různé dějové detaily chceme postih−
nout také rozkol mezi vůdci povstání a myšlenkové pozadí těch událostí vůbec,
ale i kontrast mezi tehdejším životem na venkově a zhýralým prostředím Říma.“
Titulní roli Spartaka nastudovali Petr Hos a Richard Ševčík, jeho ženu Frygii ztě−
lesňuje Jarmila Dycková s Nelou Mrázovou. V dalších rolích se představí
Miroslav Hradil, Michal Kováč a Martin Šinták (Crassus), Martina Diblíková,
Michaela Hosová a Kristýna Piechaczková (Aegina). Michal Kováč s Martinem
Šintákem alternují i v roli Spartakova odpůrce Harmodia, výraznou postavu ma−
jitele gladiátorské školy Batiata vytvoří doyen plzeňského baletu Jiří Žalud.
Vydatnou podporu v bojových scénách poskytuje tanečníkům skupina historic−
kého šermu Dominik vedená Karlem Basákem.

Miroslav Hradil (Crassus)

SUGAR aneb NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Muzikálovou verzi slavného filmu uvádí DJKT
v Novém divadle

s

s
s

Jozef Hruškoci
(Joe, později Josefina),
Aleš Kohout
(Jerry, později Dafné)

Nestárnoucí film režiséra Billyho Wildera s Marilyn Monroeovou, Jackem Lemmo−
nem a Tonym Curtisem natočený v r. 1959 byl v r. 2000 označen Americkým fil−
movým institutem za nejlepší americkou filmovou komedii všech dob. Potenciál
filmu spojujícího prvky hudební komedie, crazy komedie a parodie na gangsterky
neunikl pozornosti muzikálových tvůrců. Příběh, který nikdy nezklame, pro jeviště
adaptovali libretista Peter Stone, skladatel Jule Styne a textař Bob Merril.
Režie muzikálu se ujal hostující Ondřej Lážnovský: „Teprve v této souvislosti jsem
zjistil, že mým oblíbeným filmem Někdo to rád horké se vlastně Amerika vyrovná−
vala s řáděním Al Caponeho, protože ten spouštěč – masakr v garážích na
sv. Valentina – je historická skutečnost. Díky Wilderově komedii tak prošla Amerika
jistou katarzí. Pro mne už jsou ti gangsteři – podobně jako indiáni a kovbojové –
Jozef Hruškoci (Joe, později Josefina),
něčím natolik vzdáleným, aby reálný drsný základ snesl patřičnou dávkou roman−
Pavel Režný (Jerry, později Dafné)
tiky i parodie.“ Srovnávání s kultovním filmem se režisér nebojí: „Myslím, že jsme
použili dostatečné množství ryze divadelních prostředků, aby od začátku bylo jas−
Soňa Hanzlíčková Borková (Sugar Cane), no, že filmovou předlohu ctíme, ale nechceme se jí připodobňovat.“
Úspěch představení založeného na sevřeném a akčním ději se bude nepochybně
Jozef Hruškoci (Joe, později Josefina)
odvíjet především od hereckých výkonů – a v tomto ohledu má plzeňská inscenace
v ohni celou řadu želízek. Titulní postavě Sugar dodají Soňa Hanzlíčková Borková či
Petra Vraspírová půvab i vroucnost, přehlušující (v době krize) zcela pochopitelnou
touhu po jistotě hmotného zabezpečení. Mimořádně náročným a vděčným úkolem
jsou role muzikantů ukrývajících se před nelítostnou mafií v angažmá dívčí kapely.
V nich se s vratkým kouzlem jehlových podpatků mužně utkají Jozef Hruškoci jako
Joe alias Josefina a Aleš Kohout nebo Pavel Režný v roli Jerryho alias Dafne. V po−
stavě jejího mile neortodoxního ctitele Osgooda si přijde na své hostující Miro Grisa.
Rezolutní šéfku dívčí kapely s ošidným jménem Sweet Sue ztvární v alternaci
Stanislava Topinková Fořtová a Venuše Zaoralová Dvořáková. Spojenými silami
diváky jistě přesvědčí, že život je báječný – i když nevíte, kde zítra složit hlavu (po−
kud se zítřka vůbec dožijete), jachta, na níž jste prožili romantickou noc, vám nepatří
a dívka vašich snů ve vás vidí někoho úplně jiného…

www.djkt−plzen.cz
Plzeňský rozhled 13/2014

foto: Archiv DJKT
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