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PROGRAMOVÁ NABÍDKA 2Støeda 13. dubna 2016 19,00 Faustùv dùmTen, kdo si ve 3. èísle tohoto roèníku klubového zpravodaje pøeèetl referáto knize Baronka v opeøe, jistì nepochybuje o tom, ¾e shromá¾dit takovémno¾ství dokumentace o ¾ivotì operní pìvkynì Jarmily Novotné bylaneobyèejnì nároèná práce. Právì toto bude tématem besedy s autoremknihy Pavlem Kosatíkem, s ním¾ si bude povídatBarbora Du¹ková,tisková mluvèí festivalu Jarmily Novotné.Støeda 27. dubna 2016 19,00 Faustùv dùmHostem veèera bude Renáta Fuèíková, pùvodnì výtvarnice a ilustrá-torka, která se postupem èasu zaèala vìnovat i tvorbì autorských knih.Nositelka mnoha cen vèetnì nìkolika Zlatých stuh nebo první ceny naBienále ilustrací v Teheránu z roku 1997 byla na frankfurtském kni¾nímveletrhu v roce 2011 nominovaná na presti¾ní Astrid Lindgren Memo-rial Award. Seznam vybraných kní¾ek by nebyl úplný, proto se radìjipodívejte na webové stránky: www.renatafucikova.cz/bibliogra�e.Renáta Fuèíková sama o své tvorbì øíká: "Na poèátku jsem se sna¾ilailustracemi slou¾it. Vykládat a osvìtlovat text, nebo» u¾ název 'ilustrace`znamená vná¹ení svìtla. Vykreslovala jsem atmosféru a detaily pøíbìhù.Pozdìji � a tak pracuji dodnes � jsem ilustraci pový¹ila na klíèovýprvek knihy. Knihu stavím jako celek, jako konstrukci domu: jaký buderytmus a poèet kapitol, kam umístím komiksové prvky nebo vysvìtlujícídoplòky. . .\Jako doplnìk k této pozvánce slova geologa Václava Cílka: "Cením si jízejména jako profesionálky, která, kdy¾ má namalovat tiskárnu v Plzni,tak si nejdøív najde, kde ta tiskárna stála, a podle toho koncipuje výhledz okna. Myslím, ¾e je trochu mylnì za¹katulkovaná jako pohádkáøka,proto¾e ve skuteènosti velice pìknì umí udìlat i historické a archeologickérekonstrukce.\A na závìr je¹tì poznámka, ¾e se Renáta Fuèíková rovnì¾ vìnuje znám-kové tvorbì. K úèasti na zajímavém veèeru zve Robert Tamchyna.Støeda 11. kvìtna 2016 19,00 Faustùv dùmNa tento veèer pozval Ivan Jablonský paní MUDr. Petru Èesel-skou, která nav¹tívila èetná místa nìkolika kontinentù. Pro nás si pøi-pravila výbìr fotogra�í z pohádkového království Bhútánu s mladièkýmkrálem, kterého v¹ichni Bhútánci skuteènì milují. Zemì se postupnì ote-vírá turistice, ale z obav o zachování pøírodních krás je turistika poèetnìregulována. Uvidíte obrázky z nìkolika mìsteèek, vesnic a klá¹terù, stejnìjako z treku a kouzelné vysokohorské pøírody.Srdeèné blahopøání posíláme semaforské hereèceKAROLINÌ GUDASOVÉk získání ceny Thálie 2015.



3 PROGRAMOVÁ NABÍDKA15. JARNÍ JONÁ©Í NEDÌLE10. dubna 2016 v Prokopském údolíVá¾ení a milí, dovoluji si jen pøipomenout, ¾e se blí¾í jarní prokopská vy-cházka. A aby se to dobøe pamatovalo, shrnul jsem to do jednoduché vìty. Je todesátého v deset hodin a nebude to del¹í, ne¾ deset kilometrù. A je¹tìkde? Stanice metra B Stodùlky a sejdeme se u východu z metra, kam vystoupímeze zadní èásti soupravy. Ostatní jsem popsal v minulém èísle.Tì¹í se a zve Pavel HrubýBLAHOPØÁNÍBlahopøejeme paní PhDr. Hanì Kasalové, paní Jiøinì Ondráèkové, paní Janì©loufové, paní Mgr. Irinì Zlochové, panu RNDr. Petru Holickému CSc., panuKarlu Slámovi a samozøejmì nejvíc na¹emu pøedsedovi panu Ing. Bohuslavu ©í-rovi k jejich významným ¾ivotním výroèím, které oslaví letos v dubnu. Hodnìzdraví, ¹tìstí a okam¾ikù, kdy máte jistotu, ¾e je ¾ivot krásný!��PROGRAM 57. SEZÓNY DIVADLA SEMAFORwww.semafor.cz www.semafor.wdr.czDuben2. Mizina èíhá � derniéra od 16,004. 5. 18. 19. V¹echnopárty6. Nejveselej¹í tragedie v Èesku7. Kytice9. Èochtanùv divotvorný hrnec od 16,0011. Kdyby tisíc klarinetù12. 21. Osvobozené divadlo Semafor13. Hodiny jdou pozpátku14. Bohemia Big Band Bohuslava Volfa15. Prsten pana Nibelunga16. Balada z hadrù � hraje D. S. Martiny Výhodové17. Náv¹tìvní den u Miloslava ©imka20. Èochtanùv divotvorný hrnec22. Sleèinky a lupièi � derniéra24. Domácí ¹tìstí od 16,0026. Co na svìtì mám rád



�� 428. Zlomené srdce lady Pamely � premiéra29. Zlomené srdce lady Pamely30. Kytice od 16,00Kvìten2. 3. 9. 10. 30. 31. V¹echnopárty4. 16. Kdyby tisíc klarinetù5. Zlomené srdce lady Pamely6. Èochtanùv divotvorný hrnec8. Harmcore Jazz Band11. A dnes hrajeme jazz � Trio Wilkins-Uhlíø-Hele¹ic12. Semafor má zelenou � Jiøí Suchý & Jitka Molavcová13. Mam'zelle Nitouche14. Co na svìtì mám rád19. Koncert o ètyøech kapitolách20. Zlomené srdce lady Pamely24. Kytice25. Èochtanùv divotvorný hrnec27. Rytíøí z Blaníku a krasavice Lída28. Èochtanùv divotvorný hrnec od 16,00Zájezd21. Kdyby tisíc klarinetù BoleradiceZaèátky pøedstavení v 19 hodin, pokud není psáno jinak. Vstupenky se prodávajív divadelním obchodì Klokoèí od pondìlí do pátku od 11 do 19 hodin, v sobotua nedìli 2 hodiny pøed zaèátkem pøedstavení. Telefon pro rezervaci 233 901 384,e-mail pokladna@semafor.cz nebo vstupenky@semafor.cz. On-line rezervace a ná-kup na www.vstupenky.semafor.cz.Já nechci vícKdo dá se na mou profesiJen tak jí neuniknePozná ¾e ¾ivot má jak lícTak rubA to èlovìka vydìsíPo èase si v¹ak zvykneNeví ale zda pøiletí slavíkÈi supJá nechci vícNe¾ jedny ¹aty roènìA k tomu mítObstojný bydlení



5 ��Mù¾u v¹ak ¾ítI na severní toènìA pøesto budu©»astný stvoøeníGá¾i mám sice ubohouLeè dennì teplou stravuTeplý pono¾ky na nohouA plánù plnou hlavuA pøijdu si i na stovkuKdy¾ mám tu známý hochyCo sem tam òákou bankovkuMi ¹oupnou do punèochyJá ¹lapu tady noc co nocJak povinnost si ¾ádáUlice má nade mnou mocA já. . .já ji mám rádaPíseò Jiøího Suchého z pøipravované hry Zlomené srdce Lady PamelyVLASY SAMOU LOKNU. . .Kabinet Semafor neboli Debatní cyklus s výjimeènými hosty je pod vý¹e uve-deným názvem pøipraven v divadle Archa na sobotu 16. dubna od 18 hodin. Tìmivýjimeènými hosty budou samozøejmì Jiøí Suchý a Jitka Molavcová.Vstup na tento unikátní podveèer je zdarma. �ttBIG BAND NIÈÍM NENAHRADÍ©Zvlá¹tì ne Bohemia Big Band!Sloganem kontrabasisty Víta Fialy vás chci upozornit a pozvat na koncertnachystaný do Semaforu na ètvrtek 14. dubna 2016. Bohemia Big Band podtaktovkou Bohuslava Volfa zde hrál ji¾ nìkolikrát a v¾dy to byl vynikající zá¾itek.Stoprocentnì tomu tak bude i tentokrát, zvlá¹tì kdy¾ se u pìveckého mikrofonuvystøídají takové hvìzdy, jakými jsou Lucie Èerníková, Lee Andrew Davison a JiøíSuchý. Nenechte si tuto skvìlou hudební podívanou ujít! Ivan Kott



CO NÁM DO©LO 6DOBRÉ RÁNO S DVOJKOUNedìlní Dobré ráno na Dvojce 13. 3. 2016 poslouchali se zájmem èlenové klubui jejich okolí. Pan Pavel Vach z Kromìøí¾e, který pomohl svými informacemi najítcestu ke ztracenému �lmu o klubovém zájezdu do Vlènova, se znovu ozval naklubový mail, kdy¾ sly¹el v rozhlase Roberta Tamchynu a napsal nám:Vá¾ená redakce,kdy¾ jsem dnes v nedìlním ránu sly¹el o zaèátcích Joná¹-klubu, tak chci takénìèím pøispìt. Byl jsem v¾dy pøíznivcem Semaforu, ale o nìjakém klubu jsemnemìl ponìtí. V roce 1966 jsem byl na jednoletém vojenském nástupu v HorníchPoèernicích a to se svým bratrancem, který ji¾ byl v nìjakém bli¾¹ím spojení seSemaforem. Tehdy to mìlo velkou výhodu, ¾e jsme byli u Prahy a v nedìli vevycházkové uniformì jsme ¹li do Prahy na obìd, pak na fotbal a pak do divadla.Dost èasto to byl právì Semafor. Výhoda byla právì v tom, ¾e se v¹e dalo ab-solvovat bez pøevlékání v jedné uniformì. A proto¾e mùj bratranec Ing. Jaroslav©erý dostal pozvánku na bøeznové setkání Semaforu v Lucernì, tak mne vzalsebou. U vstupu nás vítal pan Suchý s èerným kocourem v náruèí. Moc si tohoji¾ nepamatuji, ale vím, ¾e se na scénì potom objevili pánové Werich, Horníèek,©litr a Suchý. Tehdy byl velký ¹lágr, ¾e ná¹ strýc Mao pøeplaval Jang ce. Takjsem se stal také èlenem Joná¹e a pro¾il jsem mnoho zmìn pod komunistickouvùlí. A proto¾e jsme mìli v Praze stavby a tím také zaøízení staveni¹tì, tak podheslem kdo nekrade, okrádá rodinu, jsme jezdili na jarní a podzimní srazy slu-¾ebním autem za kontrolou hlídání majetku a spali jsme zdarma na stavbì. Naposledním setkání jsme byli v listopadu 1989. Teï u¾, jako dùchodci nemámetakové mo¾nosti.Moc vás v¹echny zdraví Pavel Vach, Kromìøí¾Kdy¾ jsme v minulém èísle otiskli inzerát MVDr. Josefa Bou¹ky z Husto-peèí, jiného na¹eho (u¾ bývalého) èlena, který shání LP Toulaví zpìváci, tak sev prùvodní korespondenci rovnì¾ zmiòoval o srazu v Lucernì, od nìho¾ právìuplynulo 50 let. I on se setkal s kocourem u vchodu a dokonce mu jej jakostudentu-veterináøi potom dali na nezbytnou dobu na starost. Kocour, na nì-ho¾ se nezapomíná!Vá¾ení pøátelé,dìkuji Vám za milé pøání s obrázkem k mým narozeninám. Za léta, kterájsem mìl mo¾nost strávit ve spoleèenství lidí, jejich¾ ¹álkem èaje jest v¹e, cosouvisí s divadlem Semafor, Osvobozeným divadlem, s lidmi, v jejich¾ pøítomnostijsem mohl èerpat povzbuzení na ka¾doroèních srazech v dobách nesvobody, mohupodìkovat jenom panu Václavu Bla¾kovi z Plznì, který se za mne zaruèil kdysidávno, pøi mém vstupu do Klubu spøíznìných du¹í pøi divadle Semafor. Bohu¾el,



7 CO NÁM DO©LOkamarád pan Bla¾ek u¾ není mezi námi, jemu vdìèím za v¹echny ty krásné zá¾itkys Vámi, s lidmi naladìnými na stejnou strunu se mnou. . .Dìkuji Vám a pøeji v¹em jen to dobré do tì¾ké doby, která nás asi zøejmìje¹tì èeká.S pozdravem Karel Utler, PlzeòMilí Joná¹ové,velmi mì potì¹ila Va¹e gratulace k mým osmým kulatinám, která byla dokoncei s ilustrací! I rodina ví o mé závislosti na Semaforu a stvoøila mi dort s vìrnýmprovedením titulní stránky programu a CD ke høe, kterou "spáchal\ k mýmosmdesátinám pan JS.A tak se teï budu sna¾it dr¾et pokud mo¾no motta "Hodiny jdou pozpátku\,abych se je¹tì mohla zúèastnit dal¹ích klubových setkání a nejednoho semafor-ského.Srdeènì v¹echny zdraví z Hradce Helena VostrovskáMilí v Joná¹-klubu,gratulace k ¹edesátinám mnì udìlala velkou radost a ten krásný obrázek! Mocmilé. Oceòuji, ¾e na nás nezapomínáte. Danka ©ediváMilí Joná¹ové,mnohokrát dìkuji za blahopøání k mým narozeninám. Nejsem èlenem takdlouho, jako vìt¹ina z vás, proto¾e jsem o klubu nevìdìl. Do klubu nás pøivedlaHanka Tillová a jsem moc rád. Od té doby jsem od vás dostal ji¾ nìkolik krásnýchpøáníèek, pro¾il mnoho pìkných setkání a mnoho výletù. Rád vzpomínám na výletdo Kladrub, na týden v Ole¹nici v Orlických horách i na mnoho dal¹ích. Poslednívýlet po okolí Dolních Bøe¾an se také velmi vydaøil. Tì¹ím se, milí Joná¹ové, nadal¹í programy. Dìkuji. Vladimír Pový¹ilDíky za milé pøání k narozeninám.Díky v¹em, kteøí se starají o to, ¾e Joná¹ je významnou souèástí mého ¾ivota.Vìra OpavskáDìkuji za blahopøání k narozeninám a pìkný gra�cký list. Jar. Piskáèková



CO NÁM DO©LO 8Pochvalný e-mail pøi¹el od Vìry Novákové z Pardubic, která po náv¹tìvì klubo-vého veèera s Ivo Kahánkem (po cestì Pardubice-Praha a zpìt) a pøeètení zpra-vodaje napsala:To jsem si poèetla! Dìkuji. Jsem fanda Ivo Kahánka, kterého jsem si znovuve zpravodaji podrobnì pøipomnìla. Pan Ivo Kahánek koncertoval 3. 3. 2016v Pardubicích. Jeho provedení klavírního Koncertu b-moll Petra Iljièe Èaj-kovského v doprovodu PKF � Prague Philharmonia bylo obecenstvem pøijatos obrovským nad¹ením, o velkém úspìchu koncertu se psalo mimo jiné i nawww.pardubickykraj.cz. Byla jsem pana Ivo Kahánka nav¹tívit pøed koncertemv ¹atnì s pardubickým perníkem ve formì velikonoèního beránka s odvolánímna na¹e seznámení ve Faustovì domì! Velmi srdeènì se mnou zavzpomínal, jakájsme byla "moc milá spoleènost\ a na perník øekl: "Ten si vezmu rád, to se hodí\!Celá nad¹ená jsem radostnì vytanèila ze ¹atny sólistù do koncertního sálu, kdefamóznì provedl tì¾ký part b-moll koncertu. Tak jsem vám sdìlila mùj bla¾enýzá¾itek s tímto skvìlým umìlcem. Díky vám jsem tak bohatá na sváteèní chvíle!Díky za va¹i ochotu pro nás tvoøit!Na shledanou se tì¹í Vìra Nováková, PardubiceA paní Nováková je¹tì jednou:Sraz byl slavnostní, program mìl spád, v¹echna vystoupení mìla svou vùnia úroveò. Gratulanti p. Èernému nás emoènì (zpìvem i zjevem) vrátili do minu-lého století, kdy díky Joná¹-klubu byl ¾ivot radostný (v té totalitì!).Byl to dobrý nápad zaèít sraz hymnou a vybrat písnièku KAMARÁDI, kteroujsme v¹ichni zazpívali. Já jsem zrovna zpívat nemohla, tak jsem si alespoò brou-kala. Mìli jsme hymnu nacvièenou s Jiøím Macháèkem, ale to byla samozøejmìúplnì jiná písnièka.S pozdravem Olina HeyerováMilí Joná¹ové,dìkuji za milou vzpomínku na staøièkého hvìzdáøe a originální pøání s barev-nými rybièkami, které jsou z mého ¾ivotního jubilea evidentnì rozjásané, èím¾ seli¹í od tìch Ryb na obloze, které mi pøipadají ponìkud leklé; na ji¾ní polokoulidokonce plavou bøí¹ky vzhùru.Je¹tì dou¹ka: Kdy¾ jsem si teï pøeèetl s¾íravou kritiku Jiøího Suchého,Dr. h. c. z pera toho varietního umìlce z Prahy, rád bych pøipomnìl jedno èínské



9 CO NÁM DO©LOpøísloví (a Èína je teï u nás pøece in): "Pomluva nemù¾e ublí¾it spravedlivému;tak jako kdy¾ voda opadne, zùstává kámen takový, jaký byl.\Srdeènì zdravím Jiøí GrygarDìkujeme moc za to pìkné vyjádøení!VZPOMÍNKA NA JANU NOVÁKOVOURadost z velikonoèních pøání, zaslaných na adresu klubu, mi kalí smutnázpráva� dne 24. 3. 2016 zemøela po tì¾ké nemoci dlouholetá èlenka na¹eho klubupaní Ing. Jana Nováková z Prahy, velká milovnice umìní, se kterou jsme se potká-vali na mnoha divadelních pøedstaveních èi koncertech. Úplnì nejvíc obdivovaladivadlo Semafor, ¾ádná fronta na vstupenky, která se táhla pasá¾í Alfa, se bezní neobe¹la. Za dob svých studií to pak "dotáhla\ a¾ na semaforskou uvadìèku.Studovaly jsme stejnou ¹kolu. Kdy¾ jsem pak rok po její promoci promovala i já,pùjèila mi na ní nezi¹tnì svoje krásné èerné plisované ¹aty. Byla velmi aktivníèlenkou klubu v dobì tajemnièení Evy Gutové, kdy nechybìla pøi ¾ádném pro-deji lístkù èlenùm na klubová divadelní pøedstavení. Její velmi aktivní èlenstvíse zmìnilo v pasivní narozením syna Jakuba, z jeho¾ svatby se nedávno tì¹ila.Byl to právì on, kdo mi zavolal, ¾e Jana svùj boj s tì¾kou nemocí nevyhrála.Naposledy jsme se potkaly loni v létì v kostele v Salvátorské na koncertu, po-øádaném Koncertním klubem, kde jsme se normálnì potkávaly pravidelnì. Mìlatolik plánù, jak si u¾ije roky dùchodu. Nebylo jí ale dopøáno své plány naplnita pøitom � v záøí by jí bylo teprve 65 let. Nemohu uvìøit, ¾e u¾ mi nikdy nezavolá"Pojï se mnou do divadla\. Dana TuzarováVZKAZ PRO KRISTÝNUMinulé èíslo Joná¹e pøineslo vzpomínku na na¹i dnes u¾ bývalou èlenku a ka-marádku Kristýnu Dani¹kovou. Pøipojuji se ke vzpomínce, proto¾e to byla ona,která mì pøivedla po více ne¾ 20 letech znovu do klubu, za co¾ ji dodnes dìkuji.Bylo to na jakési vycházce (nikoli joná¹í), kde mne jako zcela èerstvou dùchodkyniona jako první poznala a s energií sobì vlastní seznámila s nynìj¹ím útoèi¹tìmJoná¹e u Fausta a pozvala na první støedu.Dnes bohu¾el vzpomínám na poslední den, kdy jsem se s ní vidìla. Bylo to narannì jarní vycházce do Brd, kdy jsme u¾ do¹li do Mní¹ku a vìt¹ina úèastníkù sevrátila do Prahy autobusem. Nás asi pìt vèetnì Kristýny se rozhodlo, ¾e poje-deme pozdìji vlakem. Kristýna, která v té dobì dr¾ela jakousi slo¾itou dietu, je¾spoèívala v tom, ¾e se nesmìly kombinovat urèité slo¾ky potravy � jako tøeba



CO NÁM DO©LO 10bílkoviny se sacharidy (co¾ je asi blbost, ale víte, co tím myslím), okam¾itì zave-lela, ¾e se jde do cukrárny. Dala si dva zákusky, s chutí je spoøádala a prohlásila,¾e vùbec nebyly dobré. Zakoupila proto tøetí a ten u¾ jí chutnal.Cestou ve vlaku pak opìt nìjak do¹la øeè na jídlo a já, nevím u¾ proè, jsem jívyprávìla o svých zeleninových salátech. Byla z toho nad¹ená, v¹echno si horlivìzapisovala a stále opakovala, ¾e jsem jí zachránila ¾ivot. Vydr¾elo nám to na celoucestu.Doma mì pak neodbytnì pronásledovala my¹lenka, ¾e u posledního salátu,jeho¾ slo¾ení si Kristýna zapsala a jen¾ jsem z nedostatku fantazie nazvala jarní,jsem na cosi zapomnìla. A¾ po del¹í chvíli mi to do¹lo: øedkvièky! Ty jsem jízapomnìla nadiktovat!U¾ nikdy jsem jí to nestaèila sdìlit. A ¾ivot jsem jí také nezachránila. AleKristýno, jestli tam nìkde nahoøe na nás shlí¾í¹, jako ¾e urèitì ano, dodateènìvzkazuji: do toho jarního salátu bezpodmíneènì patøí i øedkvièky. Bez nich torozhodnì není ono! Jiøina OndráèkováP. S.:Dík za skvìlý sraz, úplnì v¹ichni byli bájeèní.CO BYLO BIJÁKY PETRA VÍTKASvìt �lmu se nám v Joná¹-klubu pøed støedou 2. bøezna 2016 naposledy ote-vøel v listopadu 2014, kdy mezi nás pøi¹la paní Eva Zaoralová. Pøedtím se o �lmumluvilo v dubnu 2008, kdy nám pøedseda klubu pøedstavil producentku spoleè-nosti Film&sociologie paní Jarmilu Polákovou. Právì ta nás znovu pøivedla dosvìta �lmu pozváním pana Petra Vítka. Petr Vítek si na úvod pro nás pøipravilpromítnutí série fotogra�í z otevøení kina Aero v roce 1998, na nich¾ teèe alkohola obèas úèastníkùm chybí ¹aty. Jeho obavy z vhodnosti obrázkù smetl hlas z hle-di¹tì "V¹ak je nám vìt¹inou 18+\, co¾ vzbudilo samozøejmì v¹eobecné veselí.Petr Vítek stál u nastavení zvlá¹tního fungování ¾i¾kovské hospody U vystøele-nýho oka (blí¾e www.uvoka.cz). V roce 1997 se pøihlásil s Pavlem Rajèanem dovýbìrového øízení na dal¹í vyu¾ití ¾i¾kovského kina Aero, které svým projektemvyhráli a koncem prosince 1997 dostali od kina klíèe. Kino Aero bylo postavenove dvorním traktu obytného domu jako samostatnì stojící funkcionalistická bu-dova architektem Jindøichem Freiwaldem v letech 1930�33. Kino bylo otevøeno10. listopadu 1933 �lmem Madla z cihelny. Nav¹tívili ho i Lída Baarová a HugoHaas. Kino mìlo 650 míst. V roce 1945 bylo znárodnìno. V roce 1958 byla za-hájena rekonstrukce kina na ¹irokoúhlé se souèasnou elevací hledi¹tì a sní¾enímpoètu míst na 360. Po 40 letech, kdy do prostor kina vstoupila jako nájemceSpoleènost pro podporu a rozvoj kina AERO (zkrácenì Pro-AERO), se zmìnila



11 CO BYLOpodoba pódia, pøedsálí a baru. Finanèní prostøedky, potøebné na úpravy pøedznovuotevøením, poskytl Václav Strasser, známý jako èeský bublináø. Technic-kou rekonstrukcí pro¹lo kino v roce 2001 za podpory majitele prostoru � mìstskéèásti Praha 3. Tehdy bylo instalováno nové projekèní zaøízení, zaveden modernítlumoènický (titulkovací) systém.Provozovatelé nastolili otevøením prostor 6. 2. 1998 zcela nový re¾im fungo-vání kina. Heslem "Kino, ve kterém se budete vzná¹et\ se jednoznaènì pøihlásilik názvu kina, s pojmy z letectví se mù¾ete setkat v kinì na rùzných místech.Nové ale bylo kino jako místo setkávání, a to nejen v baru, ale pøedev¹ím i na �l-mových pøehlídkách art-�lmù, koncertech, výstavách, divadelních pøedstaveních,zvlá¹tních programech pro matky s dìtmi, dopoledních pøedstaveních pro seniory(zrovna tuhle aktivitu dobøe zná mnohý z nás!). Prostì to byl naprostý protikladodosobnìných multiplexù. Úspìchu provozování napomohl i hlad po artových �l-mech. S dramaturgií jim pomohl Jiøí Králík, známý z Letní �lmové ¹koly, s kon-takty Peter Dubecký, øeditel Slovenského �lmového ústavu. Ná¹ Filmový archivtoti¾ �lmy moc pùjèovat nechtìl, co¾ pro Slováky nebyl problém. Tak se mohlyzaèít promítat �lmové retrospektivy autorù, o které byl velký zájem. Dùle¾itý bylkontakt s cizinou kvùli nákupním právùm z archivù, pùjèování. Aero bylo první,které se zapojilo v roce 2005 do pøenosù z Metropolitní opery. Diváci tehdy pøi¹liobleèení sváteènì, tak se musely honem dobudovat ¹atní prostory. První pøenosybyly pøes vy¹¹í cenu vstupného okam¾itì vyprodány. Po dvou letech do projektuvstoupila dal¹í kina i v jiných mìstech, Aero�lms na tyto pøenosy ze svìtovýchscén dr¾í licenci.Moderní historie Aera nás pouèuje naprosto detailnì o technické stránce vý-voje bijáku. Muselo být ú¾asné být pøi v¹ech tìch zmìnách. Promítání pøes kla-sické promítaèky, které sice ¹lo snadno opravit, ale problém byl s kopiemi �lmù,øe¹í DIGITALIZACE. V Aeru mohou promítat z èehokoliv (z 16, 35. . . ). Velkýdigitální projektor v kabinì, kde huèí ventilátor, sice umo¾òuje promítat více pre-miérových �lmù, ale kdy¾ se rozbije, tak ho ¾ádný øemeslník nespraví a musí sevracet vstupné. Vývojovì nutný stupeò digitalizace kin nará¾el obecnì na nedo-statek informací. Novì zalo¾ená spoleènost Pro-Digi s pøedsedou Vítkem nabídlaprovozovatelùm kin poradenství v této oblasti. I díky této aktivitì byl Petr Ví-tek v roce 2012 zvolen do èela Státního fondu ÈR pro podporu a rozvoj èeskékinematogra�e. Povídání o technických parametrech rozli¹ení (HD, 2K) u¾ bylopro moje ucho dost nároèné. Skuteèností ale zùstává, ¾e multiplexy se zapojilydo procesu digitalizace asi v roce 2008, kdy Státní fond kinematogra�e a Mi-nisterstvo kultury uvolnily potøebné �nanèní prostøedky k zaji¹tìní tìchto prací.Dnes digitalizaèní práce nabízí asi 9 �rem, z 500 èeských a moravských kin jedigitalizována asi polovina. Digitalizaèní vlna trvala asi 2,5 roku, cena pro jednokino èinila asi 2,5 mil. Kè. Bez toho by ale kina skonèila svou èinnost úplnì,proto¾e �lmové kopie se u¾ jinak ne¾ v digitální podobì nedìlají. Takto se dokin mohou dostat i dokumenty, pro které by výroba kopií byla neúnosnì drahá.Navíc digitální projektory mohou vyu¾ívat v men¹ích kulturních domech tøebana pøedná¹kovou èinnost, prostì mají ¹ir¹í mo¾nosti vyu¾ití. Samozøejmì na tonavazuje problematika digitalizace �lmù, ale to je u¾ dal¹í ¹iroké téma.



CO BYLO 12V kinematogra�ckém ¾ivotopise Petra Vítka je tøeba dále pøipomenout, ¾ev roce 2004 Pro-AERO koupila �rmu Union Film, s. r. o., provozující kino Svì-tozor a zahájila jeho rekonstrukci a provoz. My u¾ známe nejen dvousálové kino,ale prodejnu Terryho pono¾ek � obchodu s �lmovými plakáty, DVD a dal¹ím �l-movým artiklem. V roce 2006 do¹lo k zalo¾ení distribuèní spoleènosti Aero�lms.V roce 2009 se do systému fungování art-kina zapojuje se souhlasem mìstskéèásti Praha 7 i Bio Oko s 3D technologií.Osobní ¾ivot zanesl Petra Vítka najednou do Hradce Králové, kde ale samo-zøejmì bijáky neopustil, stal se øeditelem art kina Bio Central. Toto posledníkamenné kino v Hradci Králové fungující ji¾ od roku 1929 za dobu své existencevystøídalo nìkolik názvù a provozovatelù, ne¾ mu Aero�lms zase vrátil ¾ivota-schopnost pøi slo¾itém insolvenèním øízení.Lidé posedlí bijákem, kterým se daøí tuto oblast neustále posunovat, se pøi hle-dání dal¹ích mo¾ností rozhlí¾í po svìtì. A najednou je tu tøeba projekt SECRETCINEMA, kdy je divák informován po sociálních sítích � neví kam a na co jde,hádá podle indicií, podle hudby, prostorù, nìkde i herci navozují atmosféru. Konèíto bì¾nì bouølivì, veèírky, alkoholem. Jiné projekce probíhají tøeba ve Waltrovcepøed zbouráním, jiné v gará¾ích Národního muzea � ale to u¾ se asi na¹í gene-race bezprostøednì netýká. Jiným chvályhodným projektem je AERO ¹kola, kdyse na základì akreditace uèitelù �lmové vìdy roz¹iøují kurzy o �lmovém umìní.Obecnì je toti¾ povìdomí nastupující generace o �lmovém umìní nízké. Teprvepo nich vy¹kolil své lektory i Národní �lmový archiv.Dozvìdìli jsme se toho hodnì zajímavého o �lmu zase ze zcela jiné pozicea téma se zdálo nevyèerpatelné. Nakazila jsem se entuziasmem, který byl z tohov¹eho konání cítit, a zase si uvìdomila, jak v na¹í generaci trochu závidívámemlad¹ím "ty mo¾nosti, co my jsme asi nemìli\. Pøitom jim je tolik pøejeme a ra-dujeme se, kdy¾ se jim daøí tak jako panu Petru Vítkovi. Díky za to.Dana TuzarováP. S.:Kdy¾ jsem se radila s internetem o slovì BIJÁK, ukázalo se mi, ¾e slovo BI-JÁK znamenalo kdysi støedovìkou údernou zbraò, konstrukcí velmi podobnouøemdihu, kde místo velké koule s ostny na øetìzu byl zavì¹en jiný pøedmìt �napøíklad kovový hranol, krou¾ky, malé kovové kulièky. To bylo pro mne docelapøekvapivé zji¹tìní podobné novému významu pra¾ského slova LÍTAÈKA (za násvojenská patrola a dnes? � v¹ak se to k vám taky doneslo).NEOBYÈEJNÉ ÈESKÉ ©LECHTIÈNYPo roce pøijala pozvání do Joná¹-klubu paní Hana Hejdová a 16. 3. 2016 pronás pøipravila pøedná¹ku o výjimeèných èeských ¹lechtiènách v historickém vývojièeských zemí. Byly to ¾eny moudré, které si vìdìly s ¾ivotem rady a obdaøily svépartnery vìt¹inou mnoha potomky.



13 CO BYLOPrvní jmenovanou byla ve 13. století Zdislava z Lemberka. Podle knihyAleny Vrbové V erbu lvice (1982) o osudu Zdislavy vznikl v roce 1994 stejno-jmenný �lm s Milenou Steinmasslovou. Za své skutky byla Zdislava v roce 1907blahoøeèena a v roce 1995 svatoøeèena jako tøetí ¾ena v èeských dìjinách posv. Ane¾ce a sv. Ludmile.Druhou jmenovanou byla v 15. století Perchta z Ro¾mberka, známá jakoBílá paní, ne¹»astnì provdána do Mikulova, u¾ila si dost pøíkoøí se svým prvnímman¾elem Janem z Lichten¹tejna. Zajímavostí jsou dochované dopisy, které psalarodinì do Ro¾mberka.Johanka z Ro¾mitálu, sestra diplomata Lva z Ro¾mitálu, byla vrstevnicípaní Perchty, ale její ¾ivot jako druhé ¾eny krále Jiøího z Podìbrad se ubíralzcela jiným smìrem. Vychovávala ¹est dìtí z Jiøího prvního svazku s Kunhutou ze©ternberka a ètyøi vlastní dìti. Byla Jiøímu oporou, cestovala s ním a zúèastòovalase politických jednání.Polyxena z Pern¹tejna ¾ila v 16. století, jejím prvním man¾elem byl o 32let star¹í Vilém z Ro¾mberka, jemu¾ byla ètvrtou ¾enou. Po jeho smrti se pro-vdala za Zdeòka Vojtìcha Popela z Lobkovic, s ním¾ mìla syna Václava Eusebia.Rod její matky pocházel ze ©panìlska, proto je nejèastìji spojována s pra¾skýmjezulátkem.HrabìnkaApolonie Rozálie ©porková pochází z rodu Vratislavù z Mitrovic(1666�1747). Jejím ¹vagrem byl hrabì ©pork, který nechal postavit jedineènoubarokní památku Kuks. Jejím man¾elem v¹ak byl jeho bratr, s ním¾ za¾ívalavelmi kru¹né èasy do té míry, ¾e po¾ádala o rozvod a man¾elství bylo rozvedeno.Tragiètìj¹í osud mìla Paulína ze Schwarzenbergu (1774�1810), krásnánadaná malíøka. Vynikala na tu dobu a¾ skandálnì citlivou péèí o své dìti, kterékojila a vychovávala, neodkládala je chùvám a kojným. Zemøela pøi po¾áru nanapoleonském plese v Paøí¾i. Její dcera Eleonora byla provdána za Alfréda Win-dischgrätze, a jak jsme se uèili ve ¹kole� byla zabita ne¹»astnou náhodou v èervnu1848 v Praze.Velmi úspì¹ný ¾ivot vedla v 19. století Eleonora Kounicová (1809�1898).®ila ve velmi harmonickém man¾elství, obdaøena deseti dìtmi. Její poslední synVáclav Kounic mìl za ¾enu zpìvaèku Jose�nu Èermákovou (¹vagrová a múzaAnt. Dvoøáka). Hrabìnka Eleonora po smrti svého mu¾e nepøestala vést èilý spo-leèenský ¾ivot, podporovala mnohé umìlce, napø. i Zdenku Havlíèkovou. Bo¾enaNìmcová jí vìnovala svou Babièku.Ji¾ moderním zpùsobem ¾ivota ¾ila Berta Suttnerová-Kinská. Aè ze ¹lech-tického rodu, dokázala se sama u¾ivit. Byla sekretáøkou Alfreda Nobela v Paøí¾i,pozdìji pracovala v rodinì Suttnerù. Dokázala si prosadit svou lásku k mu¾io 7 let mlad¹ímu, ode¹la s ním do válkou posti¾ené Gruzie. Svùj protiváleènýpostoj promítla do své knihy ODZBROJTE (1889), kterou pøelo¾il do èe¹tinyVojtìch Náprstek. Absolvovala pøedná¹kové turné po USA, setkala se s americ-kým prezidentem. Zemøela tìsnì pøed vypuknutím 1. svìtové války. Nobel na jejípopud v roce 1901 vìnoval peníze ze svých vynálezù ¹védské nadaci (Nobelovacena). Ona sama byla ocenìna Nobelovou cenou míru v roce 1905 jako první ¾enana svìtì.



CO BYLO 14O ¾ivotì hrabìnky Nory Kinské pojednává kniha ®ila jsem pøíli¹ krátce,kterou na základì jejích deníkù napsala Monika Czernin. Osud v¹ech ètyø sou-rozencù ovlivnila 1. svìtová válka, tøi bratøi se stali vojáky, jejich sestra Noraváleènou zdravotní sestrou v Rusku.®ivotopis èeské ¹lechtièny Sidonie Nádherné z Vrchotových Janovic jeobecnì známý. Krásná Sidonie proslula svými spoleèenskými styky s básníkemRilkem, novináøem Krausem i malíøem ©vabinským. Spravovala rodinný majeteks ve¹kerou péèí, ale dìjinný vývoj ji nakonec po v¹ech peripetiích dovedl do Ang-lie, kde v roce 1950 zemøela. Pohøbena v zahradì zámku vedle hrobù své rodinybyla a¾ v roce 1999.Na rozlouèenou nás Hana Hejdové seznámila s gej¹ouMitsuko (1874�1941),Japonkou, která se provdala do rodiny Coudenhove-Kalergi a ¾ila v Pobì¾ovicích.Na základì jejích deníkù napsala o jejím osudu Vlasta Èiháková Noshiro knihuMitsuko, matka moderní Evropy. Dana TuzarováPaní Hejdová nám je¹tì poslala seznam knih, v nich¾ se lze doèíst dal¹í informaceo ¹lechtiènách prezentovaných na její pøedná¹ce:Zdislava z Lemberka Alena Vrbová � V erbu lvicePerchta z Ro¾mberka Eda Kriseová � Perchta z Ro¾mberkaaneb Bílá paníJohana z Ro¾mitálu Jaroslava Èerná � Johana z Ro¾mitáluPolyxena z Pern¹tejna Zora Beráková � Nekorunovaná královnaPaulína ze Schwarzenberga Milena Lenderová � Tragický bálBerta Suttnerová Brigitte Hamann � Bertha von Suttner �®ivot pro mírNora Kinská Monika Czernin � ®ila jsem pøíli¹ krátceSidonie Nádherná Robert Sak a Zdenìk Bezecný �Dáma z rajského ostrovaMitsuco Coudenhove-Kalergi Vlasta Èiháková Noshiro � MitsukoMAGICKÉ BOHNICE V ÚNORUU Polikliniky Mazurská se nás se¹lo 26 Joná¹ù a 1 pes. Rychlou chùzí jsme sezahøívali a pøitom se tì¹ili z kvetoucích snì¾enek, krokusù a èemeøice na zahrád-kách u vilek. Jaro u¾ je tady!?Z Archeoparku na Farkách je vyhlídka na Vltavu, Podbabu a Suchdol. Z tétostrany Suchdolu dominují velké mrazírny. ©koda, ¾e pohled k ZOO a ke hradu bylzaml¾ený. Území na Farkách bylo osídleno ji¾ v mlad¹í dobì kamenné 6000�4000let pø. n. l. V 6.�5. století pø. n. l. zde ¾ili pøedchùdci Keltù. V roce 1966�73 bylyna 35 ha provádìny archeologické výzkumy. Dnes je na vìt¹inì rozlohy bohnickésídli¹tì.



15 CO BYLOPokraèovali jsme ke tøem magickým litopunkturám s kosmogramy, které majívyrovnávat zemskou a kosmickou energii. O autorech Marko Pogaènikovi a JanuTajbo¹ovi psala Jarka ve zpravodaji è. 5.Dal¹í pìkná vyhlídka byla za ¹kolou Dolákova. Potom jsme dost blátivoucestou klesali k Vltavì. U psího útulku se nìkolik pochodníkù oddìlilo a ¹lo naautobus. Vìt¹ina, u¾ svým tempem, pokraèovala po cyklostezce podél Vltavy(asi 6 km). Míjeli jsme pøívozy Zámky-Sedlec, Podhoøí-Podbaba, nìkolik infotabulí, bývalou Nobelovu dynamitku, na druhém bøehu øeky opravovanou èistírnuodpadních vod a ¹li kolem ZOO a¾ k autobusu.Sedm vytrvalcù zakonèilo pìkný výlet posezením v Altánu. Jarka Øezníèkovázase nezklamala. Jitka RoskovcováJARNÍ SRAZPÁR POZNÁMEK KE SRAZU I MIMO NÌJZase máme za sebou skvìlý jarní sraz. Po nutných "slu¾ebních zále¾itostech\a zpìvu veselých písnièek s námìtem v¹edního dne i písnièek romantických v po-dání sympatického dámského tria Pøelet MS jsme se pøenesli do let své mladostis písnièkou Miroslava Paleèka "Hele lidi\ a dal¹ími. Taky bych si pøála, a¾ mibude osmdesát, aby se gratulanti pøedhánìli, kdo mi mù¾e zahrát, pane Èerný.Takový krásný zaslou¾ený projev spøíznìnosti a uznání! A závìreèné semaforskévystoupení je v¾dycky velmi intenzivní zá¾itek. Námi v¹emi poøád stejnì uctí-vaný a obdivovaný Jiøí Suchý s Jitkou Molavcovou, nádherné písnièky z Èochtanaod skvìlé Lucie Èerníkové, ú¾asná Olinka Patková a ta trojice tak vynikajícíchhudebnic a taneènic (Magda Jedlièková, Eli¹ka Hurábová a Veronika Tichá), se-maforská kapela � v té klubové atmosféøe nezapomenutelný zá¾itek!Já bych se ale chtìla víc vyjádøit k tomu, co vnímám soubì¾nì s ka¾dým sra-zem, a co je pro mne (a vím, ¾e i pro jiné), energetickým zdrojem pro dal¹í období.Setkání na stejnou vlnu naladìných mezi sebou dobøe známých èlenù. U¾ z vypl-nìné jmenovky na saku èi ¹atech je vidìt, jak kdo ctí tradice � tak jsme se pøecev¾dycky poznávali, seznamovali. Vìra Nováková pøivá¾í nejbli¾¹ím z Pardubicperníky, povídáme si o Milo¹i Fuèíkovi, který se nemù¾e ze zdravotního dùvodusrazu zúèastnit, ale vzpomíná na nás a pozdravuje a my samozøejmì jeho. PanuBohumíru Baxovi se vrací svázaný roèník zpravodaje ze zaèátkù klubu, pøíjemnìsi chvilku povídáme o historii klubu v souvislosti s jeho nadcházejícím 50. vý-roèím vzniku. On stejnì jako man¾elé Lechnerovi, pokud bude potøeba nìjakévyjádøení zakládajících èlenù do event. dokumentu k zmiòovanému výroèí, ur-èitì neodmítnou. Panu Petru Vrbovi odhalili, ¾e Salesiánské divadlo má dosudutajený bezbariérový vstup, tak ho srdeènì zdravím, jak vjí¾dí na vozíku. Vla-dimír Chudomel mi oznamuje senzaèní zprávu, ¾e pøes mnohé telefonáty se mupovedlo najít ztracený �lm o Vlènovu v pozùstalosti Jana Mikulce a domlouváme



JARNÍ SRAZ 16se na shromá¾dìní materiálù o Janu Mikulcovi (u¾ se za to pøedtím pøimlouvalna klubovém mailu i pan Grygar z FfÈ). Pavel Bílý slibuje, ¾e bude kontaktovatsvou ¹vagrovou Zdenièku, excelentní fotografku Klubu spøíznìných du¹í, kvùlimo¾né obrazové dokumentaci. Jarda Goldamer slibuje, ¾e probere archiv videí zesrazù. Pobíhám o pøestávkách mezi v¹emi tìmi usmìvavými tváøemi (a to nìkteréchybí!) a je mi blaze. I to je pro mne sraz!Doma je¹tì pøemý¹lím o èastých problémech mimopra¾ských � ubytovánív Praze. Na zaèátku klubu to fungovalo tak, ¾e se mimopra¾ským èlenùm uby-tování v Praze na objednávku zaji¹»ovalo. Nevím, jestli by o to v dobì internetubyl je¹tì zájem. Ale fungovalo to i jinak. Pra¾¹tí èlenové nechávali tu noc èi dvìèleny, kteøí nemìli v Praze pøíbuzné èi známé, pøespat u sebe. Mluvím z vlastnízku¹enosti, celá dlouhá léta u nás spávají Èejkovi, døíve i s rodinou Taibrovou.Ozvìte se prosím, kdo byste mohl takové jednoduché ubytování mimopra¾skémuèlenu poskytnout � víte, ¾e se jedná o spøíznìné du¹e, tím se v¹e zjednodu¹uje.A vy mimopra¾¹tí, kteøí nepøijí¾díte z dùvodu ubytování, dejte taky vìdìt. Tøebasi zase pomù¾eme.A na závìr nemohu opomenout nedìlní ranní vysílání Dobrého rána s Dvoj-kou, kde Robert Tamchyna mluvil s Jiøím Suchým a s na¹ím místopøedsedou Pe-pou Køenkem o Semaforu a klubu. Mluvili jsme o tom s mnohými ji¾ na matiné,bylo to hodnì pøíjemné. A nám, co o nich okolí ví, ¾e jsme posedlí Semaforema klubem, pak celý den známí volali, posílali SMS a maily o tom, ¾e se o násmluvilo ráno v radiu. Díky i za tento tak pøíjemný zá¾itek. Dana TuzarováPANU UÈITELI S LÁSKOUReportá¾ z jarního setkání Joná¹-klubuLeto¹ní jaro má "støídavì oblaèno\, ale nic to nebrání pravidelnému se-tkání èlenù Joná¹-klubu v Salesiánském divadle. Leto¹ní setkání se uskuteènilo12. bøezna 2016. Úvod setkání byl èlenskou schùzí, kdy se obèanské sdru¾enípovinnì mìnilo podle nového obèanského zákoníku na spolek. Pøedseda klubu,resp. spolku, vyøe¹il velmi elegantnì hlasování, kdy¾ se v¾dy jeden hlasující zdr¾el.Právní formality probìhly a tradiènímu moderátorovi Milanu Zeibertovi nezbý-valo, ne¾ uvést prvního úèinkujícího. Tím bylo dívèí trio s názvem Pøelet MS."Pøeletky\, tj. Romana Tomá¹ková, druhá Romana ®e¾ulková a Jana Je¾kovájsou z Blovic u Plznì, kde uèí. Pøed nìkolika léty byly je¹tì ètveøicí, ale BobinkaHorvátova se ji¾ nìkolik let vìnuje jen prodeji bot. Pro úplnost stojí za zmínkuje¹tì mladá, ale bohatá historie Romany Tomá¹kové. Romana zaèínala jako dítì¹kolou povinné v kapele stejnì starých dìtí s názvem Toman a lesní panny. Kromtoho mù¾eme Romanu vidìt a sly¹et napøíklad v uskupení Pavlíny Jí¹ové a dopro-vázela na basovou kytaru i vynikajícího písnièkáøe Jiøího Smr¾e. "Pøeletky\ mají



17 JARNÍ SRAZza sebou jednu desku a chystají se na druhou. Dìvèata jsou velmi dobøe vokálnìvybavena a mají skvìlý trojhlas. Texty si pí¹i samy, ale pøevládají spí¹e zhudeb-nìné básnì, zejména ver¹e Emanuela Frynty, Jiøího ®áèka èi Milana Jablonského.Druhým hudebním úèinkujícím v první èásti veèera byl Miroslav Paleèek, pøednìkolika léty spojený se jménem Michael Janík. S Michaelem Janíkem hrál MirekPaleèek "pouhých 42 let\. Loòského roku se Mirek Paleèek do¾il neuvìøitelných70 let a krom jiného si nadìlil desku Je¾kárny, proto¾e jeho velkou láskou jsoupísnì Jaroslava Je¾ka s texty V+W. Ji¾ v této èásti reportá¾e je ale tøeba vysvìt-lit její název. Mìl jsem to ¹tìstí, ¾e vedle mì sedìl Jiøí Èerný, který se 25. únorado¾il osmdesáti let. Pøed 48 roky znìla éterem rozhlasová relace 13 na houpaèce,která byla pøipravována a moderována Jiøím Èerným a jeho man¾elkou Mirkou.V té dobì dva mladící hrající na Karlovì mostì nahráli na ¹elakovou desku jedno-duchou, ale krásnou písnièku Hele, lidi. Deska se dostala na Houpaèku a pozdìjislavná dvojice nastartovala dlouholetou kariéru. Na setkání nemohla píseò Hele,lidi chybìt, stejnì jako Prodavaè limonád èi Valèíèek v lese. Potom ji¾ znìly pøe-vá¾nì "je¾kárny\ s doprovodem kytary. Dal¹í èást setkání patøila plnì jubilantovi.Jako gratulaci jsme si zazpívali Suchého Kamarády a publikum gratulovalo po-tleskem vestoje. Pøizvaní gratulanti byli pøed Jiøím Èerným utajeni a pøicházelipostupnì. Jako první zahrál dvì písnì Jiøí Dìdeèek, zejména jubilantovu oblíbe-nou Ségru. Chybìt nemohla ani ú¾asná písnièkáøka Dá¹a Voòková, její¾ kariérusleduje Jiøí Èerný od samého zaèátku. Muzikant a písnièkáø Petr Linhart je spojenzejména s legendární karlovarskou folkovou kapelou Èp. 8, jejím¾ protagonistoubyl pøedèasnì zesnulý Jára Je¾ek. V souèasnosti Petr Linhart vede kapelu Maje-rovy brzdové tabulky a vystupuje samostatnì jako písnièkáø. V roce 2007 získalcenu Andìl za autorskou desku Sudeta. Petr Linhart má krásné a básnivé textya ty znìly i na setkání k poctì Jiøího Èerného. Posledním zpívajícím gratulantembyl James Harries, rodák z Manchestru, který pøes dvacet let ¾ije u nás. Jamespatøí mezi výrazné autory, zpìváky a muzikanty, podobnì jako napøíklad Jus-tin Lavash. Jeho gratulace v èe¹tinì a pøedev¹ím hudební projev jistì oslavencepotì¹ily. Mluvená gratulace byla svìøena dvìma novináøským legendám JosefuVlèkovi a Vojtìchu Lindauerovi. Oba pánové vzpomínali na léta v èasopisu Rockand Pop, v jeho¾ èele stál Jiøí Èerný. Zejména vzpomínali na noèní fotbal s ne-viditelným míèem i neviditelným brankáøem Jiøím Èerným. Jako pøání oba u¾ilinázev knihy E. R. Braithwaita (z�lmovaná v roce 1967). Myslím, ¾e lep¹í pøánínemohli svému uèiteli øíci.Poslední èást setkání tradiènì patøila hercùm a zpìvákùm Semaforu v èeles Jiøím Suchým a Jitkou Molavcovou. Znìly písnì ze hry Mizina èíhá, která máv dubnu derniéru i z legendárního Èochtana, který se v upravené podobì hrajepod názvem Èochtanùv divotvorný hrnec. Je ú¾asné, jak krásnì zní i dnes melodiez tohoto amerického muzikálu, zpívané pùvodnì Soòou Èervenou a RudolfemCortésem, pozdìji Evou Pilarovou a Waldemarem Matu¹kou. Lucie Èerníkováprokázala, ¾e i ona ty krásné melodie velmi dobøe zvládá. Hráèky na trombon,klarinet a saxofon � Magda Jedlièková, Eli¹ka Hurábová a Veronika Tichá �prokázaly, ¾e jsou nejen dobré instrumentalistky, ale i vynikající vokalistky. K mé



JARNÍ SRAZ 18radosti si Olina Patková "støihla\ jen s Vladimírem Vandrovcem pár kainaroveka mì ¹el zase po zádech mráz. Páni hudební redaktoøi a dramaturgové, proèsi tohoto d¾ezového zlata moc nev¹ímáte? Dìláte velikou chybu. Jiøí Suchý miudìlal radost svým Nevyplaceným blues a i závìreèným a capellovým pøídavkem.Myslím, ¾e pan Jiøí Èerný mìl moc pìkný veèer, stejnì jako ti, kteøí pøi¹li.Tomá¹ PohlJONÁ© � JARO 2016Proto¾e pøedpokládám, ¾e o o�ciální èásti jarního setkání v sobotu 12. 3. 2016bude informovat nìkdo povolanìj¹í, budu se vìnovat pouze doplòující kulturnívlo¾ce. Ale nejdøíve se musím zmínit o zaslou¾eném ocenìní, kterého se dostaloBohuslavu ©írovi a Ivanu Kottovi, bez nich¾ by klub ani setkání nebylo takové,jaké jsou. Díky jim. Dle avizovaného programu zahájilo program trio uèitelek Pøe-let MS (preletms.wz.cz), které je¹tì jako kvartet vystoupilo ji¾ na jarním srazu2009. K jejich struènému popisu, který byl ve Zpravodaji Joná¹e èíslo 6 roèníku2008/2009, strana 5, není co dodat. Na jejich leto¹ním vystoupení mì mj. zaujalahlavnì úprava písnì ©el tudy. . . , ale to ji¾ byl témìø závìr jejich vystoupení, nakteré navázal Mirek Paleèek (mujweb.cz/mirekpalecek). Samozøejmì zaèal písníHele, lidi, její¾ soukromou nahrávku pøinesl s kolegou Michalem Janíkem pøedlety Jiøímu Èernému, který ji zaøadil do Houpaèky � dokonce Mirek Paleèekúvod i závìr tohoto rozhlasového poøadu s touto písní citoval zpamìti. (To u¾byla pøedzvìst blahopøání Jiøímu Èernému.) Vzpomnìl i na první vystoupenív Joná¹-klubu (tenkrát je¹tì Klubu spøíznìných du¹í) na závìr roku 1968. Pakv rámci klubu vystoupil je¹tì nìkolikrát � mo¾ná by to nìkdo spoèítal, ale cos tou informací? Následující Valèíèek byl patrnì inspirován pohledem do sálu.Dále pøedstavil své album Je¾kárny (více o nìm v Joná¹i è. 8, roèníku 2014/2015,strana 29), z nìho¾ zahrál na ukázku (spí¹e bych mìl napsat na poslech) i nìkolikpísní. Kromì toho hrál i vlastní autorské skladby a mohu konstatovat, ¾e jedi-nou skladbou, kterou jsem neznal, byl Silnej roèník pìtaètyøicet (pokud se takjmenuje). Nelze ne¾ potvrdit, ¾e si stále udr¾uje kvalitní úroveò. Své vystoupenízakonèil písòovou encyklopedií èeského folku Ka¾dej je nìjakej. O pøestávkáchprodal v¹echny své zásoby CD Je¾kárny, tak¾e pøijde prodávat i na podzim.Druhá èást programu byla v programu nazvána Blahopøání Jiøímu Èernému(25.2.1936) (www.nacerno.cz, www.jiri-cerny.wbs.cz). Jen pro informaci � k ¹e-desátým narozeninám byl na jaøe 1996 Sraz naÈerno, kterého se zúèastnil i prvníz leto¹ních o�ciálních gratulantù Jiøí Dìdeèek (www.dedecek.cz). Tentokrát pøi-¹el v klobouku, aby ho mohl posléze pøed jubilantem smeknout. Dal¹ími bylikolegové hudební publicisté Josef Vlèek a Vojtìch Lindaur, dnes èasopis Rockand all (www.rockandall.cz), písnièkáø Petr Linhart (byl také na jarním srazuv roce 2006) (www.petrlinhart.cz), Dá¹a Voòková (www.vonkova.cz), která za-



19 JARNÍ SRAZzpívala novou píseò bez mikrofonu, jen pro oslavence, který sedìl v první øadìpøímo pøed ní, a za zahranièní cizince James Harries (www.jamesharries.com).Myslím, ¾e takové gratulanty mù¾e ka¾dý jen ti¹e závidìt.Závìreèná èást ji¾ tradiènì patøila souboru divadla Semafor, v první øadìJitce Molavcové a Jiøímu Suchému, ale nelze opominout ani Lucii Èerníkovou(lucie-cernikova.cz), Olinu Patkovou (olinapatkova.cz) a trio muzikantek MagduJedlièkovou, Veroniku Tichou a Eli¹ku Hurábovou � a» ji¾ jde o stránku vizuální,nebo jejich zpìv. Kapela byla samozøejmì také výborná. Na úvod zazpívali JiøíSuchý a Jitka Molavcová píseò ze hry Mizina èíhá, která bude konèit, neb Mizina(vary¹, nevary¹) ji¾ (doufejme) neèíhá. Následovalo nìkolik ukázek z Èochtanovadivotvorného hrnce (pro ty, kteøí nebyli na páteèním nebo jiném pøedstavení vícev Informaèním zpravodaj Joná¹ této sezony èíslo 5, strana 6 a èíslo 6, také strana6), kdy se k protagonistùm pøipojila Lucie Èerníková. Následující samostatnýblok Oliny Patkové opìt dokázal její kvality, a» ji¾ s kapelou, nebo pouze v du-etu s kytaristou Vladimírem Vandrovcem. Následovala mj. vzpomínka na prvnísetkání dvojice Suchý a ©litr, Nevyplacený blues z Dobøe placené procházky, pøi-pomínka zvlá¹tního obalu desky Joná¹ a doktor Matrace � kdo nemá desku, jehoreplika je na 11 CD boxu Semafor, léta ¹edesátá, výtvarníci Pavel Brom a MilanKopøiva. K následující písni Jo, to jsem je¹tì ¾il pøipojím také osobní vzpomínku� nìkdy v roce 1969 jsem byl na pøedstavení Joná¹e a doktora Matrace (jindyse to vlastnì nehrálo) a po téhle písni byl takový aplaus, ¾e se musela opakovat,jinak nebylo mo¾né pokraèovat. Skladbou Hojivá mast (jestli se nepletu, tak zeZuzany v lázni) byl pøipomenut i Ferdinand Havlík. Na závìreèné Mno¾ení z Di-votvorného hrnce se na podiu se¹li v¹ichni. K pøedstavení Èochtanùv divotvornýhrnec mám jednu pøipomínku � doporuèuji vìnovat pøednostnì ve¹keré síly napøevedení tohoto kusu na DVD.Aèkoliv uvedená skladba byla závìreèná, následovaly je¹tì pøídavky, tentokráttøi (!), jako obvykle a capella (vzdìlanci a pøítomní ví, o co jde).Vladimír Chudomel, Ústí nad LabemMICHAL PAVLATAHerec s hlasem, který si nespleteteHerec Michal Pavlata nedávno potì¹il své pøíznivce vystoupením ve V¹ech-nopárty Karla ©ípa a tak jsme se mìli na co tì¹it i my, náv¹tìvníci nedìlníhomatiné na Lávce. Jan Kerbr, pøíjemný obvyklý prùvodce na¹ich matiné, uvedlna¹eho hosta vyjmenováním celé øady jeho èinností, co¾ pan Pavlata hned vtipnìkomentoval, ¾e tolik lidí kolem sebe nevidí. Své ¾ivotopisné vyprávìní zaèal líèe-ním pøijímacích zkou¹ek na hereckou ¹kolu v Praze, kam ho nasmìroval jeho otec.Ten s ním pøijel i ke zkou¹kám a pomáhal mu pøi zku¹ebním dialogu. Výsledkem



JARNÍ SRAZ 20v této etapì bylo, ¾e by byli pøijali spí¹e jeho otce, kdyby nebyl v poststudentskémvìku. Michal Pavlata se vrátil do svého tanvaldského gymnazia a po maturitì pakvystudoval DAMU, kde dnes uèí. S nadsázkou ale øíká, ¾e on mìl lep¹í pedagogy,ne¾ je on sám, ale se svými spolu¾áky ¾e byli lep¹ími studenty, ne¾ jsou ti dne¹ní.Pøitom mezi jeho ¾áky patøí talentovaný Ivan Lupták èi Igor Orozoviè. Ze svépedagogické èinnosti na DAMU prozradil, ¾e jeho kolegynì Jaroslava Adamovási nebyla jistá talentem studenta Kluse. Svùj omyl ale pøiznala a Tomá¹ Klus jeopravdu dnes idolem dívek, jak pøedpokládal Michal Pavlata.Rádi jsme si s ním pak pøipomnìli jeho oblíbenou vzpomínku na mladou krás-nou hereèku Jaroslavu Obermaierovou, s ní¾ chodil pìt let, ale ona s ním jen tøi(prostì si tìch parohù nev¹iml). Pozdìji si uvìdomil, ¾e mìl v jejím ¾ivotì patrnìèíslo 3. Mezi jeho spolu¾áky byla i re¾isérka Lída Engelová, s kterou pak mnoho-krát spolupracoval. Ne¾ ¹el na vojnu do AUSu, nastoupil do divadla v Kladnì.Na vojnì byl s Milanem Dufkem a Antonínem Hájkem z Rangers, s nimi se dostalk textaøinì.O svém více jak dvacetiletém pùsobení v divadle E. F. Buriana øíká, ¾e tam bylsoubor výborných hercù ve ¹patných inscenacích. Zejména ¹patnì se zapomínána léta hrùzovlády øeditele Mixy, který mìl na dveøích své øeditelské kanceláøetitul "Øeditel divadla národního umìlce E. F. Buriana zaslou¾ilý umìlec JosefMixa, èlen èinohry Národního divadla\. Naopak s úsmìvem vzpomíná na dobunatáèení �lmového trháku Bylo ètvrt a bude pùl, kdy se objevovaly na divadlenápisy "Holky bu¹í na vrata, hraje Mí¹a Pavlata\. Zahrál si i v ®ertu, toho sivá¾í. Po emigraci jeho otce do ©výcarska, který teprve tam na¹el uplatnìní pro svéschopnosti a nadprùmìrné jazykové vybavení, se u¾ k vìt¹í roli ve �lmu nedostal.Krátce hrál v Mìstských divadlech pra¾ských, napø. Starbucka v Obchodníkus de¹tìm, kterého hrál spí¹e jako kouzelníka Arno¹tka ne¾ jako podmanivéhoohnivého chlapa.Rád pøipomíná své pøátelství s hercem Ondøejem Vetchým ("tu ko¾enoubundu mám po nìm, on do ní ztloustl\), který ho oslovuje "táto\. Za roli ve høeAmerický bizon v Èinoherním klubu byl ocenìn cenou Sazky Zlatý Orfeus (cenaza nejlep¹í herecký výkon èeských a moravských divadel bez ohledu na ¾ánr).Smál se, ¾e do té doby byl èlovìkem bez ceny. Na cenu Thalie byl nominován zaroli brutálního vy¹etøovatele ve høe Pan Pol¹táø � hrál ho jako Putina.Poslední kapitolou, o které se mluvilo, byl samozøejmì dabing (nìkdy tu vyu¾ili svou znalost Mendìlejevovy tabulky prvkù). V souèasnosti pracuje nejradìjiv rozhlase. Rád vzpomíná na Hanu Kofránkovou. Jejich slavný poøad Písnièkypro Petra a Lucii parodoval vtipnì hlasem dìdka Petra a babky Lucie. Taky jsmesi rádi zavzpomínali a zasmáli se. V¹echno se mi do pøíspìvku nevejde, tøeba osudjeho bratra poslance Josefa Pavlaty, plány na �lm s re¾isérem Pru¹inovským.Nechci pøipomínat roky, kdy v hospodách s Jiøím Ornestem pozorovali, jak zaokny zuøí socialismus, ani jeho postup do alkoholové národní ligy. Závìreènékouzlo s ¹álou ukonèilo pøíjemné setkání s vtipným glosátoremMichalem Pavlatoua tím i celý jarní klubový sraz. Dana Tuzarová



21 CO BYLO JINDEOPRAVÁØKA POROUCHANÝCH KOTLÙA BOLAVÝCH DU©ÍRepertoár Divadla Na Jezerce je od 17. bøezna 2016 obohacen o dal¹í titul. Jejím veselohraDÌDICOVÉ od souèasného francouzského dramatika a scénáristyAlaina Kriefa nastudovaná re¾isérem Jurajem Herzem. Pøíbìh o lidské chamti-vosti a bezohlednosti je zasazen do domu smutku, odkud má být vypraven pohøebfotografa Pascala, jemu¾ se stala osudnou rychlá jízda autem. Sem vstoupí Pas-calovi star¹í sourozenci Colette a Paul a po zji¹tìní, ¾e jejich bratr nebyl se svojípartnerkou Florence ¾enat, rozhodnou se jeho byt vybílit s nenasytností hejnasaranèat. Brzdit se je v tom sna¾í kamarád zesnulého Romain, ale neèekaný pøí-chod mladé dívky Viviane nejen ¾e vnese do bytu dal¹í zmatky, ale pozvolnaodhalí, ¾e Pascal nebyl takový vzorný svatou¹ek, jak by se na první pohled zdálo.Vyjde také najevo, ¾e na stìnì visící "dìtská èmáranice\ má vysokou hodnotu,následkem èeho¾ se Romain spoleènì s obìma sourozenci a Viviane dohodnou naznièení náhodnì nalezené Pascalovy závìti, co¾ by znamenalo de�nitivní vyøazeníFlorence ze hry o dìdictví. V reálném ¾ivotì by tento podraz mohl snadno projít,zákony dramatu v¹ak mohou vytáhnout silnou zbraò, kterou je vy¹¹í moc. Ta jev tomto pøípadì zosobnìna poruchou plynového kotle etá¾ového topení, k jejímu¾odstranìní byl povolán servis. Ten se dostaví v podobì mladé, krásné, energickéa výøeèné dívky Alice, a výsledkem její náv¹tìvy je nejen fungující kotel, ale takékonec nekalých machinací povedeného ètyølístku. ©ikovná servismanka navíc pøe-svìdèí Florence, ¾e je zbyteèné truchlit pro neupøímného záletníka, kdy¾ se citya porozumìní dají hledat i jinde, a to dokonce ve sféøe ne zcela obvyklé.Pokud jde o obsazení, mìl pan re¾isér ¹»astnou ruku. Nepøíli¹ férový pøítelRomain je v podání Miroslava Etzlera lehce znudìný, ale i netrpìlivý, a ve snazeo urychlení opravy kotle i patøiènì nepøíjemný. Mìl mo¾ná v úmyslu zaujmoutv Pascalovì domácnosti kamarádovo místo, ale to mu pøekazil pøíchod oné hra-bivé sourozenecké dvojice. Tu ztvárnili Martina Hudeèková a Martin Sitta natolikvìrohodnì, ¾e jim závìreèný krach jejich pøipravovaného podvodu jistì pøeje celéhledi¹tì. Zásadním vývojem prochází postava Florence velmi dobøe vykreslenáTerezou Nìmcovou. V úvodní èásti je tato mladá ¾ena ponoøena do upøímného¾alu, posléze se sna¾í zachránit alespoò èást svého majetku a po pøíchodu tea-trálnì vystupující egoistické Viviane (Denisa Pfauserová nebo Andrea Daòková)a jejím prohlá¹ení, ¾e jí Pascal slíbil man¾elství, dokonale vystøízliví. Jako sku-teèný deus ex machina tu zapùsobí opraváøka Alice. Nejen ¾e sleduje narùstajícínapìtí v bytì, ale obèas vstoupí do dìní svými glosami a pøipomínkami, aby v zá-vìru nalezením duplikátu závìti zachránila pro Florence její majetek a pøivedla jik poznání, ¾e i tragická situace mù¾e mít perspektivní východisko. Této nelehkéa nezvyklé role se výbornì zhostila Kristýna Hru¹ínská, její¾ Alice má racionálnípøístup k problémùm technickým i vztahovým, a vná¹í tak do celého dìní nascénì urèitý øád a nadhled. Ivan Kott



CO BYLO JINDE 22BÁJEÈNÝ POTLACH S KIDEMPocta zakladatelùmNevím, je-li nutné psát, kdo to byl Kapitán Kid � snad tedy jen ve zkratce� obèanským jménem Jaroslav Velinský, mimo jiné stál na poèátcích Porty(www.portausti-festival.cz). S nápadem na takový festival pøi¹el Ing. Jiøí ©osvald(zvaný také westernový dìdek) a Kid byl pøizván jako znalec pøes trampské sbory.Pro zájemce o poèátky doporuèuji spisek, který tito dva sepsali v roce 1990k tehdy se blí¾ícímu 25. výroèí pod názvem O pravìku Porty, vìnovaný prvnímètyøem roèníkùm � pak u¾ bylo v¹echno jinak.V èervnu 2012 byl jako úvodní program Porty Potlach s Kidem � bli¾¹í in-formace viz Joná¹ è. 11+12, roèníku 2011/2012. Dnes, v roce 50. roèníku Porty,byl jeden z koncertù (neb jich je bìhem roku více, vzhledem k té padesátce)nazvaný Bájeèný potlach s Kidem � na nìkterých plakátech také s dovìtkemSemafor na Portì, neb jedni z hostù na tomto koncertì byli Jiøí Suchý a JitkaMolavcová. Pro ty, kteøí se podivují nad touto sestavou (jsou-li tací) uvádím,¾e ji¾ v roce 1998 vydala �rma Bonton album Kapitána Kida Zpovìï unavenéhoclowna, na nìm¾ se zpìvem podíleli i Jitka Molavcová a Jiøí Suchý� ten v pøípadìpísnì George Formbyho Dìdeèkova noèní ko¹ile i jako spoluautor textu. Kromìtoho Jiøí Suchý vystoupil na Portì spoleènì s Kapitánem Kidem ji¾ v roce 2009.O tomto, ale nejen o tom, byla øeè i na vystoupení 29. února v Národním domìv Ústí nad Labem. Celý program byl u¾ tradiènì zahájen Vlajkou, poté uvedlJiøí Jandásek (mimo jiné starosta Tisé) skupinu Støepy (Svìtec) � pozor nepléstse stejnojmennou skupinou z Jihlavy. Mimo jiné vzpomnìli na situaci, kdy Kidzískal v sedmdesátých letech autorskou Portu, ale nesmìl ji pøevzít veøejnì, tak jipøevzal Èardá¹ z této skupiny. Pak ji¾ zcela zaplnìný sál pøivítal Jiøího Suchého� jako pøivítání byl promítnut krátký (cca 20 vteøin) záznam jeho vystoupenís Kidem v roce 2009. Za klavírního doprovodu Jiøího Svobody zazpíval nìko-lik písní, vìt¹inou star¹ího data, nejprve sám, a pak pøizval i Jitku Molavcovou.Jejím pøièinìním do¹lo k historické události � pokud se nepletu, tak na kon-certu Porty poprvé zaznìl zvuk saxofonu a to v rock'n'rollové polce Lípa zelená.(Samozøejmì, ¾e nejprve dle rady svých bývalých uèitelù a kolegù E. Jegorovaa F. Havlíka vyfoukla z nástroje pavouky.) Následoval zaslou¾ený a neutuchajícíaplaus. Kdy¾ potlesk "utuchl\, navázala dal¹ími písnìmi za doprovodu klavíru.Na závìreènou èást pøi¹el opìt i Jiøí Suchý a spoleènì zùstali i na samozøejmépøídavky. Hlubokou vrásku zpíval i celý zaplnìný sál. Po skonèení jsem mluvils nìkterými diváky a vesmìs vyslovovali obdiv k jejich elánu. Nìkteøí je vidìli poletech a nìkteøí ¾ivì vùbec poprvé. Myslím, ¾e nejvìt¹í ohlas mìla píseò Jo, tojsem je¹tì ¾il.Pro doplnìní je¹tì musím uvést, ¾e v prùbìhu jejich vystoupení pøi¹la i sku-pina Bob a Bobci, aby doprovodila Jitku Molavcovou v Kidovì písni Výlet s pa-nem Goddardem � jest i na vý¹e zmínìném albu.Po pøestávce se sám uvedl Jiøí Jandásek, tedy uvedl skupinu Riding Hoppers,jejím¾ je èlenem. Skupinu tvoøí èlenové bývalých skupin Bluegrass Hoppers a Ri-ders � z toho vlastnì vze¹el i název. Jako host s nimi vystupuje i Robert Moucha.



23 CO BYLO JINDEBìhem jejich vystoupení byla dal¹í obrazová a zvuková projekce � nejdøíve zá-znam rozhovoru redaktora Jana Stuchlíka (tehdy ÈsT) s Kidem z roku 1990, pakbyl krátce pøipomenut ji¾ zmínìný Jiøí ©osvald na záznamu z konce ¹edesátýchlet a z let devadesátých je¹tì dal¹í, kteøí se o Portu zaslou¾ili � Zbynìk Jelínek,Zdenìk Friedl a Zdenìk Luká¹ek. Na závìreènou èást programu pøi¹la opìt sku-pina Bob a Bobci (www.bobabobci.cz), kteøí kromì dal¹ích písní kapitána Kidadoprovodili i Vlaïku Velinskou v Kidovì písni ©lajfka pro ¹tìstí. No, to se ví, ¾ena závìr musela zaznít opìt Kidova píseò a co jiného by to mìlo být, ne¾ No tose ví, zase se sejdem. Vladimír Chudomel, Ústí nad LabemNÁDHERNÝ KONCERT VE SNÌ®NÉM VEÈERUNázev komorního pìveckého sboru CANTICORUM IUBILO byl na pódiuFaustova domu vysloven dvakrát. Poprvé to bylo na veèeru s pøedsedou Akade-mie vìd ÈR prof. Jiøím Draho¹em, proto¾e on i prùvodkynì oním veèerem RadkaHrdinová v tomto sboru zpívají. Druhá zmínka padla na prvním programu le-to¹ního roku 6. ledna, kdy nám stejná prùvodkynì Radka pøedstavila skvìléhotenoristu a ú¾asného èlovìka Ale¹e Brisceina. Tehdy jsme byli v závìru informo-váni o tom, ¾e sbor poøádá koncert v den s mimoøádným datem � 29. února �a jedním z úèinkujících sólistù bude právì pan Briscein. Je¹tì bych pøipomnìl, ¾ená¹ host tehdy pøijel do Faustova domu rovnou ze zkou¹ky na Ev¾ena Onìginakonané v Berlínì, a od té cesty ho neodradilo ani velmi ¹patné poèasí s hustýmsnì¾ením.V pondìlí 29. února bylo poèasí podobné tomu z prvního lednového týdne,jen ten padající sníh byl o poznání mokøej¹í, tak¾e cesta od stanice tramvajek budovì HAMU, kde sbor Canticorum iubilo koncert duchovní hudby poøádal,by se lépe absolvovala v holinkách ne¾ v polobotkách èi jiné spoleèenské obuvi,nutné pro vstup do sálu Martinù, navzdory nepøízni poèasí zcela zaplnìnému.V první polovinì koncertu zaznìla Messe de requiem op. 48 pro sopránovéa barytonové sólo, smí¹ený sbor a varhany. Autorem této sedmivìté skladby jevýznamný francouzský skladatel Gabriel Fauré (1845�1924), s ním¾ se publikumsetkalo je¹tì po pøestávce díky duchovní písni pro smí¹ený sbor a varhany nazvanéCantique de Jean Racine. Sólisty v úvodním requiem byli Kristýna Kùstkováa Peter Paleèek.Druhou polovinu veèera zahájily dvì skladby pro varhany, jejími¾ autory byliFaurého souputníci Louis Victor Jules Vierne (1870�1937) a Albert Jean Charles-Marie Widor (1844�1937). Závìreèným bodem programuu pak byl Otèená¹ odLeo¹e Janáèka (1854�1928), co¾ je kantáta pro tenorové sólo, smí¹ený sbor, harfua varhany. Tì¾ký tenorový part zpíval pochopitelnì Ale¹ Briscein, na harfu hrálaHana Müllerová a varhany mìl po celý veèer v péèi vynikající èeský varhaníkPøemysl K¹ica (*1981). Dirigentem koncertu byl Oliver Dohnányi, vìnující se pøe-dev¹ím opernímu dirigování, pod jeho¾ vedením odvedl sbor Canticorum iubilo



CO BYLO JINDE 24perfektní výkon. Je obdivuhodné, na jaké úrovni doká¾e toto spoleèenství nad-¹encù vìnujících se nároènému koníèku vedle své profese, obtí¾né party zvládat.Kdy¾ jsem po koncertu mìl mo¾nost chvíli hovoøit s Ale¹em Brisceinem, pøi-pomnìl jsem mu, ¾e panuje podobné poèasí, jako kdy¾ jel za námi do Faustovadomu z Berlína. A jeho odpovìï? "Odkud myslíte, ¾e jsem pøijel dneska?\Ivan KottZUZANA STIVÍNOVÁZpívá songy Kurta WeillaJedná se o Zuzanu Stivínovou mlad¹í, kterou známe z pøedstavení Dobøe pla-cené procházky v Národním divadle, muzikálu Kabaret v Divadle Na zábradlíèi Havlova Odcházení v divadle Archa. Jihoèeská �lharmonie v È. Budìjovi-cích pod vedením Jana Talicha koncertnì provedla poøad kabaretních sestavKurta Weilla. Èistì orchestrální byly dvì velké svity z Weillovy hudby ke hrámBertholda Brechta Vzestup a pád mìsta Mahagony a Tøígro¹ové opery. ZuzanaStivínová za doprovodu klavíristy Petra Bene¹e a Jihoèeské �lharmonie posílenéo jazzovou sekci zazpívala ¹est Weillových písní, z toho anglicky Alabama Song,Speak Low, September Song, Ballad of the Soldier's Wife a Surabaya Johny,a èesky samozøejmì Mackie Messera s textem Jiøího Suchého. Její velmi pro-fesionální a temperamentní výkon vèetnì pùsobením v New Yorku vybrou¹enéangliètiny byl publikem v plném divadelním sále budìjovického Metropolu ná-le¾itì ocenìn. Vzhledem k tomu, ¾e i tento koncert natáèela Èeská televize, sezde nabízí zajímavé srovnání s tím, jak poctu Kurtu Weillovi pojal Jiøí Suchý vesvém semaforském Koncertu o ètyøech kapitolách v øíjnu loòského roku.Jiøí Fo¹umDO ØÍMA PØES REJDI©TÌDivadlo Na Rejdi¹ti patøící Pra¾ské konzervatoøi uvádí nìkolik zajímavýchtitulù. Jedním z nich je muzikál V ØÍMÌ NA PLACE BYLA LEGRACE anebCHUDÁK PSEUDOLUS. V originále se hra jmenuje A Funny Thing Happend onthe Way to the Forum, na Brodway byla poprvé uvedena v roce 1962 a trio jejíchautorù � Burt Shevelove, Larry Gelbart a Stephen Sondheim � èerpalo námìtz komedie, jejím¾ autorem byl Titus Maccius Plautus ¾ijící v letech 254�184 pøed"narozením na¹eho letopoètu\, jak kdysi na jedné z forbín øíkal Jan Werich. Tohotu nepøipomínám náhodnì, proto¾e to byl on, kdo texty písní tohoto muzikálupøebásnil do èe¹tiny, pøièem¾ o pøeklad libreta se postarala jeho dcera Jana.K uvedení na èeské scénì do¹lo v Divadle ABC v roce 1968 v re¾ii Karla Svobodya se Stanislavem Fi¹erem v hlavní roli.



25 CO BYLO JINDEToto studentské pøedstavení re¾írované Lumírem Ol¹ovským mìlo premiéru27. listopadu 2015. V choreogra�i Denisy Kubá¹ové a hudebním nastudováníKristýny Brachtlové a Svatopluka Kùrky tanèí a zpívá více ne¾ desítka studentùza doprovodu ¹estièlenné kapely. Pøedstavení nabízí typickou lehce bláznivou ko-medii plnou zámìn, blafování mazaného Pseudola a scének parodujících vojenskýdrill, pøièem¾ závìreèné pøekvapivé zji¹tìní je klíèem k happyendu.Informace o programu divadla a ostatních uvádìných hrách najdete na adresewww.divadlokonzervatore.cz. Ivan KottP. S.:Slavnostní pøedávání cen Thalie 2015 v Národním divadle bylo zahájeno zpìvema tancem mladých lidí v kostýmech ve stylu starého Øíma. Pokud jste se dívali,tak vìzte, ¾e to byla právì ona parta nad¹ených konzervatoristù z vý¹e zmínìnéhry. PRAVDIVÁ ZPRÁVA O JEDNOM SVÌTÌFestival dokumentárních filmù o lidských právechJeden svìt v T. 17.�20. 3. 2016Mám kamaráda. Léta jsme spolu sedìli v kabinetì, jezdili s ¾áky na hory, nakola a na øeky. Oba jsme uèili dìjepis a oba si vymý¹leli, jak ho uèit tak, abyto bylo zajímavé. Kamarád zaèal vyu¾ívat dokumentární �lmy. V dobì, kdy u¾jsem s ním v kabinetì nesedìl, rozjel práci s dokumenty ve velkém. U¾ pátý rokse díky jemu v T. uskuteèòuje festival dokumentárních �lmù Jeden svìt, kterýzaèíná v Praze a pak putuje do regionù. Kamarád si na zaèátku vzal do týmunìkolik mladých dívek, vìt¹inou bývalých ¾ákyò. Ty u¾ dnes festival témìø pøe-vzaly, on si dr¾í jen dopolední promítání pro ¹koly. Mì pøibírají na rùzná úvodníslova, zdravice hostùm a èásteènì na vedení besed. Letos jsem tak mohl vidìta Joná¹ùm mù¾u doporuèit �lm Filipa Remundy Blízký daleký východ o sou-èasné situaci na Ukrajinì, americký dokument Pomozte najít Sunila Tripathihoo nezodpovìdnosti novináøù, ukrajinský snímek Zajatci, z nìho¾ vyplývá, ¾e de-monstrace na Majdanu zachránil jediný èlovìk s jediným samopalem, a tøi krátké�lmy urèené pro I. stupeò základních ¹kol.To byl poslední zá¾itek a jím zaènu. ©lo o krátkometrá¾ní holandské snímkyNejsem z cukru (o holèièce, která se chce zbavit nadváhy), Rok bez rodièù (o syr-ském chlapci èekajícím v Holandsku na své rodièe) a Dùm plný snù (o mentálnìposti¾ených ¾ijících v jednom domì). Udìlalo na mì dojem, jak velkoryse se v Ho-landsku øe¹í sociální vìci; od problému jedné dívky pøes umístìní uprchlíkù popéèi o mentálnì posti¾ené.Nejsilnìj¹í z toho mála, co jsem stihnul, byly oba dokumenty z Ukrajiny.Zvlá¹» proto, ¾e u¾ pøed dvìma lety jsme ve stejné sestavì a na stejnémmístì (v hudebním oddìlení knihovny) absolvovali promítání syrových zábìrùz Majdanu nazvaných Dìlo tak bylo. Tehdy následovala beseda s Michaelem



CO BYLO JINDE 26Kocábem, pøi ní¾ se z publika ozývaly hlasy zpochybòující majdanské protesty.Hlasy byly celkem dva, ale neodbytné. ©koda, ¾e páni nepøi¹li tentokrát. FilmZajatci toti¾ pøiná¹í svìdectví veterána z Afghánistánu, který se ujal jedinéhosamopalu v øadách demonstrujících. Malé mno¾ství nábojù mu znemo¾òovalovyu¾ít ho více, proto se soustøedil na to, aby zjistil, kdo vojákùm velí, a na to,aby vytvoøil dojem, ¾e demonstranti mají zbraní více. Pøiznal, ¾e zastøelil obavelitele vládní jednotky, a dál støílel jen do úrovnì kolen. Staèilo to na to, abyjednotka ustoupila a byla sta¾ena.Skuteèná postava veterána mi pøipomnìla pøíbìh z Jevtu¹enkova románuNeumírej pøed smrtí. Jeho hrdinou je bývalý fotbalista, kdysi populární, nynív ústraní, který v rozhodujících chvílích kremelského puèe v srpnu 1991 obléknedres od Pelého a ve ¾lutém s èíslem 10 na zádech se pøidá k obráncùm na ba-rikádách. To si Jevtu¹enko vymyslel. Ukrajinský re¾isér Volodymyr Tychyj v¹aknatoèil skuteèné svìdectví a já vìøím, ¾e pøes patetiènost hodnou hollywoodskéhovelko�lmu (v hlavní roli Bruce Willis), je pravdivé. Po �lmu jsme besedovali s Ja-romírem ©tìtinou, který na Majdanu byl osobnì, a on oznaèil �lm za výborný.Remunda to vidìl jinak, na Ukrajinu se dostal rok po Majdanu, sna¾il se v¹akprojet celou zemi a mluvit s co nejvíce lidmi, aby získal rùzné pohledy. Rozhodnìjsou to pohledy zajímavé.Zbývá Sunil Tripathi, novináøskou nezodpovìdností oznaèovaný za teroristuz Bostonského Maratonu, a následná beseda s Erikem Taberym, kterou vedl JanKurka z obèanského sdru¾ení Téma dne. Taberyho mám rád, a tak jsem mupøi pøedání drobných dárkù z mìsta T. vyprávìl, jak si neobvyklé jméno ErikTabery pamatuji od svých jedenácti let z plakátu na �lm Kvoèny a král, jak jsemzískal základní dìtskou orientaci v èeských dìjinách prostøednictvím dvojrolejeho dìdeèka ve �lmech Jan Hus a Jan ®i¾ka (Zdenìk ©tìpánek hrál oba pány),dal¹í dvojrole jeho strýèka ve Dnech zrady a Sokolovu (Martin ©tìpánek hrálnejprve bezejmenného ès. vojáka pronásledujícího Henleinovce a potom OtakaraJaro¹e) a nakonec dvou záporných rolí jeho mlad¹ího strýèka (Petr ©tìpánekmi pokazil seriál Kamarádi rolí pionýrského vedoucího a dorazil to básníkemPavlem Dane¹em v majoru Zemanovi). Nebýt rodiny ©tìpánkù, mo¾ná by mìnebavil dìjepis natolik, abych ho nechtìl jednou uèit, tím pádem bych se nepotkals kamarádem, který do T. pøivedl festival Jeden svìt, a ve �nále by nebylo totopsaní. Milan ZeibertCO POSLOUCHÁ A CO POU©TÍJIØÍ ÈERNÝ DEN PØED SVÝMI OSMDESÁTINAMIRockování s Jiøím Èerným, hudební klub Béèko v T., 24. 2. 2016Byla to hezká náhoda, ¾e nám letos poslechový poøad Jiøího Èerného vy¹elna den pøed jeho narozeninami. J. È. dopøedu vzkázal, ¾e nemáme chystat ¾ádnéoslavy a jako v¾dycky pøijel sám, vlastním vozem a jen pùlhodiny pøed zaèátkem.



27 CO BYLO JINDEPublikum disciplinovanì uposlechlo, zato se dostavilo snad v nejvy¹¹ím poètu zav¹echna ta léta, co k nám jezdí. Oproti jiným místùm v republice to není a¾ takdlouho; první Rockování nebo Antidiskotéku za¾il klub na Hájku nìkdy v roce1983 nebo 1984. Tehdy byly dùvody náv¹tìvy jasné: sly¹et, co se jinde nepou¹tía neøíká. Po roce 1989 se zdálo, ¾e poslechové poøady ztratí význam. Muzikase hrnula ze v¹ech stran, psát a mluvit si mohl ka¾dý, co chtìl. Pøesto JiøímuÈernému zùstávali posluchaèi, kteøí chtìli vìdìt, co si poslouchá on. Zdá se, ¾ejich � alespoò u nás v T. � navzdory jeho vìku, pøibývá. Nemù¾u mluvit zav¹echny, ale poèítám, ¾e kdo dùvìøoval vkusu Jiøího Èerného pøed lety, spoléhána nìj dodnes víc, ne¾ na jiné informace, by» je jich tolik. (Mo¾ná právì proto, ¾eje jich tolik.) A tak pøedávám dál, co koncem února znìlo na¹ím Béèkem: BuddyGuy, Glen Hansard, Ed Sheeran, Korben Dallas, Zaz a Charles Aznavour, NickDrake, Petr Linhart, Keith Richards, David Bowie, David Gilmour, Jack White,Robert Plant, James Harries, Nina Simone a polozapomenutý Nick Drake je¹tìjednou. Ti, kteøí byli na jarním srazu, kam pøi¹li J. È. popøát muzikanti vybraníIvanem Kottem, si jistì v¹imli, ¾e jediné dva domácí zástupce z Èerného hvìzdnésestavy (Petra Linharta a v Èechách ¾ijícího Anglièana Jamese Harriese) pøi-vedl do Salesiánského divadla i Ivan. Dá¹u Voòkovou, dal¹í Ivanùv narozeninovýdárek, pou¹tìl J. È. ve svém rozhlasovém poøadu Klub osamìlých srdcí Sgt. Pe-pøe v pondìlí pøed joná¹ím srazem. Jiøího Dìdeèka, který èást srazu vìnovanouJ. È. zahajoval, zahrál v Ser¾antovi na konci ledna. Z výètu jasnì vyplývá, ¾e pøivýbìru gratulantù pro JÈ mìl stejnì starý jubilant Ivan Kott ve v¹ech pøípadech¹»astnou ruku. Milan ZeibertKNI®NÍ NABÍDKADAL©Í KRÁSNÉ ÈTENÍNakladatelství Mladá fronta pokraèuje ve vydávání díla Bohumila Hrabalasvazkem èíslo 4 nazvaným Rukovì» pábitelského uènì � texty z èasù nor-malizace. Jedná se o autorovu povídkovou tvorbu a jsou zde zaøazeny kni¾nísoubory Slavnosti snì¾enek, Krasosmutnìní, Harlekýnovy miliony a v¹echny zá-sadní krátké prozaické texty ze 70. let shrnuté pod název Polámaný orchestrion,kde najdeme tituly Dru¾ièka, Se¹itek nerozli¹ující pozornosti , Autíèko, Dandyv montérkách, Imaginární rozhovor , Moje Libeò a Kdo jsem. Navzdory cenzur-nímu tlaku se tu Hrabal projevuje jako výsostný stylista a strhující vypravìèzavádìjící ètenáøe ve vzpomínkách do okolí Nymburku a Kerska.Editoøi Václav Kadlec a Jiøí Pelán opatøili svazek opìt obsáhlým poznámko-vým aparátem s údaji o pøedchozích vydáních jednotlivých textù, vysvìtlivkami,odkazy na recenze, rozbory a studie, doplnìné krat¹ími i del¹ími ukázkami nìkte-rých dùle¾itých hodnotících textù. V poznámkách ke knize Harlekýnovy milionynajdeme také seznam rolí, které v nymburském divadelním spolku Hálek sehrála



KNI®NÍ NABÍDKA 28paní Marie Hrabalová, co¾ je údaj velmi zajímavý. Od bøezna 1920 do prosince1943 jich bylo celkem 124. Domnívám se, ¾e by to nebyl zanedbatelný poèet aniv profesionálním divadle. Navíc si po jedenáctileté pauze paní Hrabalová je¹tìzahrála v roce 1954 paní Higginsovou v Shawovì Pygmalionu.Jako pøedmluva nazvaná Vzpomínka je druhá pøirozenost je v knize pou¾itúryvek z monogra�e Radko Pytlíka Bohumil Hrabal vydané v roce 1990. Svazekmá celkem 529 stran, z èeho¾ vlastnímu Hrabalovu textu jich patøí 482.Ivan KottVÝSTAVY Galerie hlavního mìsta PrahyDùm U Kamenného zvonu, Staromìstské námìstí 13, Praha 119. února � 17. èervence 2016DAVID CRONENBERG � EVOLUTIONDùm fotogra�e, Revoluèní 1006/5, Praha 116. února � 8. kvìtna 2016ANDREAS GROLL � NEZNÁMÝ FOTOGRAFGalerie SmeèkyVe Smeèkách 24, Praha 19. bøezna � 9. dubna 2016PAVEL HOLEKA � Básnì psané papíremMuseum KampaU Sovových mlýnù 2, Praha 18. února � 22. kvìtna 2016FRANTI©EK KUPKA � VANOUCÍ MODØE8. února � 31. kvìtna 2016KAREL MALICH � NOVÌ OBJEVENÝ27. února � 15. kvìtna 2016KAREL TRINKEWITZGalerie LazarskáLazarská 7, Praha 122. bøezna � 15. dubna 2016FRANTI©EK TICHÝ � kresby, gra�ka



29 VÝSTAVYMARTIN PATØIÈNÝ zve na svoji výstavu DØEVOgalerie VO©UP a SUP© Praha 3, ®i¾kovo námìstí 130013. dubna � 20. èervna 2016www.patricny.com DOPORUÈUJEMEROS«A ÈAPEK OPÌT ZVEV pondìlí 2. kvìtna 2016 se v hotelu Pyramida, sál Dlabaèov (Bøevnov, Bì-lohorská 24), koná koncert, na nìm¾ vystoupí ameriètí hudebníci z TennesseeSteve Kaufman a Gary "Biscuit\ Davis. Jako pøedkapela se zde pøedstavíPrague Ukulele Band.Steve Kaufman je dnes ji¾ kytarovou legendou. Jako jediný v historii se staltrojnásobným vítìzem Národního mistrovství ve atpickingu. Koncertuje a vy-uèuje po celém svìtì a jeho repertoár zahrnuje mnoho hudebních stylù � blue-grass, swing, irskou hudbu, folk a country klasiku. Ji¾ 20 let poøádá v Maryville,Tennessee, bluegrassový a oldtime workshop, který je bezkonkurenènì nejvìt¹í nasvìtì. Vydal nìkolik desítek instruktá¾ních CD, DVD a ¹kol hry na rùzné strunnénástroje.Gary "Biscuit\ Davis je excelentní banjista a skvìlý showman. Ji¾ od roku2002 vede kapelu jedné z nejpopulárnìj¹ích country zpìvaèek Dolly Parton, pro-dukoval i její bluegrassové album Halos & Horns. Je trojnásobným vítìzem Ná-rodního mistrovství o nejlep¹ího hráèe na bluegrassové banjo.Prague Ukulele Band zalo¾ený v Praze roku 2012 je slo¾en z deseti hráèù vyu-¾ívajících jak tradièní typy ukulele (sopránové, koncertní, tenorové, barytonové),tak jejich odvozené varianty (sopranino, basové ukulele, guitalele, banjolele). Drn-kací nástroje jsou doprovázeny zpìvem (èasto sborovým) a v nìkterých skladbáchi foukací harmonikou. PUB vystupuje spoleènì s japonským ¾enským pìveckýmtriem Tøi bílé vrány.Dal¹í informace a hudební ukázky na www.capek.us. �ttNA ZÁVÌR DUBNAMEZINÁRODNÍ DEN JAZZUwww.jazzdock.czBøeznový program Jazz Docku pro mne zaèal v nedìli 6. 3. koncertem JitkyVrbové a na nìj navazující kapelou Swingfonix s dal¹í skvìlou zpìvaèkou, PetrouErnyei. Hned následující den jsem si nenechal ujít rodinné vystoupení Wilkinso-vých, kdy¾ v Praze èasto pobývající vynikající americký klavírista Skip pozval



DOPORUÈUJEME 30svého syna saxofonistu Dana, aby zde s pøispìním tuzemských muzikantù natoèilisvé nové album. Jak to dopadlo, na to se Skipa zeptám v kvìtnu v divadle Sema-for, kde bude hrát s kontrabasistou Franti¹kem Uhlíøem a bubeníkem JaromíremHele¹icem. Výborné také bylo vystoupení kvarteta Ogari vedeného Lubo¹em No-havicou, které zpestøila svým zpívaným i mluveným vstupem Ester Koèièková.Hodnì zvìdavosti ve mnì vzbudil program posledního bøeznového dne nazvanýPocta Zuzanì Navarové a mohu konstatovat, ¾e výsledek pøedèil mé oèekávání.Sympatická brnìnská konzervatoristka Kateøina Reichová za doprovodu pìticemladých výborných, obèas i zpívajících, instrumentalistù pøednesla program písníze Zuzanina repertoáru. Je výborné, ¾e k tomuto projektu byl pøizván i nìkdej¹íZuzanin hudební partner Iván Gutiérrez, aby si s Kateøinou zazpíval nìco z re-pertoáru skupiny Tres. Do¹lo i na píseò, kterou Zuzana tehdy v první polovinì90. let s Ivánem nacvièila a on ji dodnes rád zpívá. Jsou to semafor¹tí Toulavízpìváci, publikem pøijatí � stejnì jako ostatní repertoár � s velkým ohlasem.Kateøinu a její spoluhráèe je nutno pochválit za citlivý a hudebnì umìøený pøí-stup k celému tématu, jeho¾ smyslem je pøipomenout ony krásné písnì bez snahyo jakékoli prosazování vlastních ambicí.Duben nabídne pøedev¹ím ve dnech 16.�19. 4. malý klavírní festival nazvanýPiano Days, kde se pøedstaví pøední svìtoví jazzoví klavíristé se svými skupinami.Po del¹í pauze se tu objeví vynikající èeský hráè na varhany Ondøej Pivec a vedlenìj i dal¹í na¹i výborní muzikanti, napøíklad trio Markéty Zdeòkové, klavíristaVít Køi¹»an, saxofonista Ros»a Fra¹ nebo trio Martina Brunnera. Urèitì si nene-chám ujít duo zpívajících violoncellistek Tara Fuki nebo Katku Garcia v projektuKon Sira. Poslední den mìsíce se tu uskuteèní v rámci Mezinárodního dne jazzunìkolik koncertù pøená¹ených v pøímém pøenosu rozhlasem. Ivan KottMETRONOM UDÁ TAKTParta, poøádající v Praze ji¾ øadu let hudební festival United Islands se roz-hodla obohatit zdej¹í hudební ¾ivot o festival dal¹í. Ten se bude jmenovat Met-ronom a s festivalem ostrovním se prolne ve dnech 26. a 27. èervna 2016. Místemkonání bude hole¹ovické Výstavi¹tì nepatøící u¾ Inchebì, ale mìstu Praha, kteráby tu ráda o¾ivila kulturní ¾ivot.Hlavní hvìzdou festivalu bude americký punk rockový zpìvák Iggy Pop a dálebritské skupiny Foals a The Kooks. Vystoupí tu samozøejmì øada dal¹ích hudeb-níkù domácích i zahranièních, mezi nimi¾ se objeví také èesko-americký basky-tarista a skladatel Ivan Král spoleènì s Jiøím Suchým. Nebude to jejich prvníspolupráce, proto¾e u¾ v roce 1997 spolu napsali jednu vánoèní písnièku na al-bum, o jeho¾ dramaturgii se postaral právì Ivan.Dal¹í informace o festivalu najdete na www.metronomfestival.cz. �tt



31 NA©E TIPYTØI ALBA HODNÁ VA©Í POZORNOSTIVydavatelství Radioservis významnì obohatilo dokumentaci na¹í jazzrockovéscény 70. a 80. let minulého století a zároveò tím zvídavé posluchaèe nasmìrovalok pátrání po pøesahu oné éry do souèasnosti. Tím dùle¾itým poèinem je vydáníalba JAZZ FRAGMENT PRAHA NA VLNÁCH ÈESKÉHO ROZHLASU, tak¾evedle zvukových pøipomínek kapel Impuls, Energit, Mahagon a Combo FH vyda-ných v roce 2009 v Indies Happy Trails, tu je dal¹í materiál pro archivy pøíznivcùtéto hudby.Na internetu se lze mimo jiné dozvìdìt, ¾e: "Skupina Jazz Fragment Praha jeètyøicet let stálicí èeské jazzové scény. V roce 1975 ji zalo¾ili klavírista Ale¹ Faix(nar. 1956) a houslista Milan Pìkný (1953) jako èeskou odpovìï na tehdy zcelaprùkopnickou jazzrockovou fúzi Mahavishnu Orchestra. Následovalo dvouleté ob-dobí hledání a na Pra¾ských jazzových dnech 1977 ji¾ soubor zaujal originálnímsouzvukem elektri�kovaných houslí, étny a klavíru nad jazzrockovou rytmikou.\A právì z roku 1977 pocházejí dvì nejstar¹í nahrávky z deseti zaøazených naalbu Radioservisu, zatímco najmlad¹í nazvaná Vilma byla natoèena v roce 1987.Pro poøádek je je¹tì nutno dodat, ¾e jedna z nahrávek nepochází z rozhlasovéhoarchivu, Dáma se psem vy¹la v roce 1981 na singlu Supraphonu.Vedle dvou ji¾ zmínìných zakladatelù kapely se na albu pøedstavuje celáplejáda dal¹ích muzikantù. Je to pøedev¹ím dal¹í houslista Jiøí Holec, étnistéMichal Tichý a Jiøí ©lihán, baskytaristé Vít Musil, Jan Støí¾ovský a PøemyslFaukner a bubeníci Petr Reiterman, Michal Barto¹ a Michal Kalvinský. V jednéskladbì hraje na basklarinet Eduard Kuhn, spolupracující s Faixem je¹tì v jinékapele, ale o tom a¾ pozdìji. Autorem v¹ech zaøazených skladeb je Ale¹ Faix s vý-jimkou Vìtrolamu, který vznikl ve spolupráci s Michalem Tichým hrajícím zdena okarínu a zpracovávajícím folklorní motiv. Jinak je ale hudba kapely posta-vena na perfektních Faixových klávesách hrajících v ú¾asné symbióze s houslemia étnami, to v¹e podepøeno kvalitní rytmikou. Ke v¹em skladbám napsal dobookletu plného archivních fotogra�í Ale¹ Faix komentáø doplnìný o údaje z his-torie kapely. K té patøí i to, ¾e v roce 1987 vydala u Supraphonu album Anakondaa o pìt let pozdìji v Pantonu CD Otevøený dopis .Souèasnou tvorbu kapely najdeme na albu RIDING A TIGER / JÍZDA NATYGRU z roku 2012 s tøinácti skladbami, jejich¾ autory jsou na albu hrající Ale¹Faix, Milan Pìkný a Jaroslav ©olc, k nim¾ se pøipojuje Vít Musil, baskytaristaz rozhlasových nahrávek, autor svi¾né skladby Full Speed Ahead! . Album ote-vírá Faixova Overture pøipomínající klasickou sonatinu, kdy¾ ke klasice se hlásíi Faixùv a ©olcùv Vivat Rachmanino� a pøedev¹ím skladba Baroque Meditation.Jejím autorem je Milan Pìkný, nìkdej¹í èlen Barock Jazz Quintetu, jeho¾ de-vadesátivtìøinovým houslovým sólem skladba zaèíná. Celé album je postavenona mnohaletým spoleèným hraním propracované perfektní souhøe kláves, étnya houslí, podporované rytmikou dvou hostujících zku¹ených muzikantù. Na bez-pra¾covou basu tu hraje Pavel J. Ryba a na bicí Jaromír Hele¹ic; jako specielníhost tu je Jan Faix, hrající na syntezátor v úvodní skladbì. Poslech tohoto alba



NA©E TIPY 32je skuteènì ú¾asným zá¾itkem a je také pozvánkou k náv¹tìvì nìkterého koncertuJazz Fragmentu. Ten v souèasné dobì hraje v obsazení: Ale¹ Faix (klávesy), Mi-lan Pìkný (housle), Jiøí ©ilhán (étna), Petr Reiterman (bicí) a Irena Kousalová(zpìv).Tady ov¹em výèet aktivit hudebního nad¹ence Ale¹ Faixe nekonèí. Kdy¾ sis Jazz Fragmentem v roce 1978 zahrál Eduard Kuhn na elektri�kovaný baskla-rinet, zalíbil se Ale¹ovi zvuk tohoto nástroje natolik, ¾e sestavil dal¹í kapelujménem Plástev, v ní¾ vedle nìj a Eduarda hráli étnista Jiøí ©ilhán, basista JanStøí¾ovský a bubeník Ivo Kalvínský. Bylo to dal¹í obohacení pra¾ského jazzovéhosvìta, ale kapela pro nedostatek èasu svých èlenù pøestala v roce 1986 hrát. Kdy¾se v roce 2011 v¹ichni se¹li na Ale¹ových narozeninách, dohodli se na obnovì spo-leèného hraní a výsledkem je vedle øady koncertù také album nazvané SVÌTLONA ZAÈÁTKU TUNELU nahrané v bøeznu 2013 v kostele sv. Vavøince na MaléStranì. Je na nìm dvanáct skladeb, z nich¾ úvodní Sporý¹ je tu dvakrát � nej-prve v souèasné nahrávce a na závìr alba v jazzrockové a¾ freejazzové verzi, co¾ jerozhlasový snímek z roku 1980. Deset titulù zkomponoval Ale¹, tak¾e je hlavnímautorem, stejnì jako pro repertoár Fragmentu, ale díky jedné zmìnì v nástro-jovém obsazení se zvuk obou kapel zøetelnì odli¹uje. Tou zmìnou je náhradahouslí Eduardovým basklarinetem a altsaxofonem, èím¾ dochází k posunu od"francouzského ¹armu\, jak oznaèil dojem z poslechu Jazz Fragmentu publicistaZ. K. Slabý, ke zvuku novému, silnì ovlivnìnému Eduardovou virtuozní hrou naoba plátkové nástroje.Na obalu alba Plástve najdeme vedle dùle¾itých informací o historii a sou-èasnosti kapely i snímky v¹ech èlenù z prvního období jejího pùsobení, a vedletoho snímek souèasný. Barva vlasù se sice po tìch letech ponìkud zmìnila, alemíra nad¹ení pro hudbu spí¹e vzrostla, jak se lze pøesvìdèit na koncertech. Tennejbli¾¹í Plástev odehraje 20. dubna v hudebním klubu Mandragora v Korunníulici èíslo 16. Ivan KottMìstská knihovna, Mariánské námìstí 1, Praha 1Velký sál14. 4. 19,00 Jak básníci èekají na zázrak17. 4. 16,30 Pod paøí¾skou dla¾bou � ¾áci a uèiteléFrancouzského lycea v Praze20. 4. 19,30 Ondøej Havelka & Melody Makers � Pocta Jiøímu TraxleroviMalý sál11. 4. 19,00 Jethro Tull � poslechvý poøad Jiøího Èerného18. 4. 17,00 Tintoreto Il Furioso � zbìsilý malíø pozdní renesance27. 3. 17,00 Spoleènost bratøí Èapkù � literárnì-dramatický poøadZáøivé hlubiny28. 3. 17,00 Karel IV. � jeho osobnost a doba ve svìtle hvìzd


