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ZÁBAVA
Nové knihy
Je čas pro příběhy z Bible
Severní Čechy – Biblické
příběhy pro nevěřící děti
od Martina Vopěnky je
titul blížícího se Velkého
knižního čtvrtku. Autor
se ptá: Jak máme hájit
evropskou civilizaci,
neznáme-li její kořeny? Jak hájit svou
identitu, nevíme-li,
z čeho rostlo evropské myšlení?
Ta srozumitelná
naučná kniha nám
pomůže. Nečekejte
jen zjednodušenou
literární podobu
biblických příběhů,
jak ji známe od
Ivana Olbrachta.
Vopěnka přistupuje
k odkazu Bible, tedy
Starého i Nového
zákona, moderně a
didaktičtěji. Neváhá
užít odkazy k
dnešku, poukáže na
biblické protimluvy či
připomene současné vědecké poznání. Biblické
příběhy v jeho podání
promlouvají k současným dětem. Jsou mini-

mem, které by měl každý Evropan znát, aby
porozuměl svým evropským kořenům.
Tato kniha nemá věkové omezení. Tak jako
má Bible víc vrstev, i zde

Existuje lepší společenský řád, šťastný
a blahobytný život
pro všechny? Tuto
otázku nastoluje projekt Jiřího Adámka
Nová Atlantida. Na
jevišti Nové scény
Národního divadla má
premiéru dnes a zítra.
DIVADLO
GABRIELA KOVÁŘÍKOVÁ

si svou látku najdou děti
na prvním i druhém
stupni, stejně jako na
středních školách. A
biblické minimum z ní
mohou čerpat i dospělí.
Díky mladé frontě. (dts)

Thorgal: Kdo hlídá klíče?
Přece jejich strážkyně...
Severní Čechy – Objevíli se v komiksovém světě
dvojice Jean Van Hamme
(scénář) a Grzegorz
Rosiński (kresba), můžete si být zela jistí: přišel k vám drsný ale
milující Thorgal, velká
jistota evropského
komiksu. A znáte-li
tedy ona zmíněná
jména, můžete se těšit a padouši zapláčou: Tady jim pšenka
věru nepokvete.
Tentokrátte se
Thorgal setká s
vnadnou polobohyní,
jež střeží přechody
mezi paralelními
světy, aby nedocházelo k jejich prolínání.
Ona strážkyně už se
dokonce kdysi s
Thorgalem setkala a
pomohla mu v nesnázích. Od té doby má pro
něj slabost, což se pokoušejí využít zrádný
Nidhogg a dávný Thorgalův nepřítel Volsung

Nová Atlantida v Národním
jako mixgril charakterů

z Nichoru. Ti dva totiž
mají v úmyslu odebrat
strážkyni magický klíč,
který umožňuje cestovat
mezi světy. A nejen to,
oba také touží po jejím

ozdobném pásu, který
zajišťuje nezranitelnost
a nesmrtelnost. Jak to
tedy provedou a co s tím
má Thorgal společného?
Uvidíte sami... (dts)

S

Novou Atlantidou se
Jiří Adámek vrací na
místo činu po
předchozí úspěšné
inscenaci Po sametu. I v ní
je východiskem sběr materiálů z různorodých zdrojů.
Setkáme se s hackery,
s tvůrci fakenews i jejich
konzumenty, vyslechneme si
názory vůdců světových
velmocí i obskurních šiřitelů
staronových ideologií, pohovoříme s bruselskými
úředníky i kremelskými
ideology.
SLOŽITÝ ŘÁD SVĚTA
Inscenace si neklade za cíl
zodpovědět složité otázky,
spíše chce podat jakýsi širokoúhlý obraz světa, v němž
žijeme.
„Sám pro sebe jsem si
stanovil jednoduchou větu,
o čem Nová Atlantida je: a
sice, že žádné řešení neexistuje. Žádné jednoduché trvalé řešení pro stav našeho
světa, ale ani pro smysluplný
lidský život. Přestože se v
představení vystřídá řekněme patnáct postav, ani jedna
nepřijde s myšlenkou, jež by
fungovala jako řešení problému,“ uvádí Jiří Adámek.
„Asi nejdál se v tomto směru
dostane obhájce liberální
demokracie, jenže i jemu se
obhajoba tohoto vidění světa sype pod výhradami

Nová Atlantida
KDE: Nová scéna ND
KDY: Světové premiéry
jsou dnes a zítra

ZAHRADNÍ SLAVNOST. Při slavnosti se ukáže pravá podstata charakterů. Foto: Petr Neubert

ostatních. V závěru inscenace vypadá, že přijde jakési
rozhřešení v podobě tvrzení,
že nejlepší je žít v klidu
a nevymýšlet pořád nějaké
nové pořádky. A stejně se
nakonec představitel selského, u nás tedy texaského
rozumu brzy znemožní. Nikdo se svou vizí budoucnosti
neuspěje, protože naše doba
je složitá, tekutá, nepředvídatelná.“
PÁRKY, BUŘTY A DORT
Jednu z rolí v představení
ztvárňuje David Matásek.
Jakou úlohu sehrává mezi
dalšími zúčastněnými?
„Protože se děj Nové Atlantidy odehrává na garden
party, moje místo je zcela
pochopitelně stěžejní. U grilu. Podávám tříchodové menu sestávající z párků, burgerů a dezertu. A jen tak
mimochodem jsem založením liberál, chvíli i republikán a neméně i český vlastenec. Ale tenhle mixgril
charakterů vystřídají i moji
kolegové,“ sděluje Matásek.
Zaobírá se i on sám otázkou, kam směřuje náš svět?
A k čemu zpravidla dospěje?
„Chcete to opravdu vědět?
Svět se řítí do ďáblovy ř... .
Ale to si samozřejmě jako
otec od početné rodiny nesmím vůbec připustit, jinak
by nic nemělo cenu, za našetřené peníze bych si na-

koupil chlast a před zraky
těch nebožátek se upil. Radši
jdu s nimi ven a povídáme si
o historii, o velikánech světového rocku a o přírodě.
Jestli jim nedojde, že je to
klíč k jejich budoucnosti,
mají smůlu,“ říká herec.
Svou vizi o ideálním světě,
jak bychom ho pro děti
chtěli, formuluje takto:
„Zmrzlinu zadarmo a cyklostezky všude. Hodný kluky
pro holky a naopak. Stoprocentní pokrytí Prahy wifinou. Rovný šance pro
všechny. A mír. Mír, ten
hlavně.“
NECHYBÍ HUMOR
Diváky by možná mohl z
výše řečeného pohltit pocit
zmaru nad veškerým lidským konáním a chováním.
Je tady ale naštěstí i humor,
schopnost podívat se na neuspokojivý obraz světa s
nadhledem. „Nakonec diváky
ani moc nestrašíme. Vládík
Javorský si jen na chvilku
nasadí masku ruského medvěda... A humoru se taky
nemusíte bát. Je to takové
veselé leporelo současné
politiky, se všemi jejími figurkami,“ uvádí Matásek na
adresu Nové Atlantidy.
Svůj prostor v ní mají i
zmiňované děti, které jsou
podle herce úžasné. „Prošly
si opravdovým divadelním
peklem, a pokud si vzpomí-

nám, plakaly jen asi dvakrát.
Já třikrát. Jsou přesně takové, jaké děti mají být. Drzé,
hravé, bezprostřední a nevyzpytatelné. Myslím, že nás
ještě čekají veselé chvíle při
reprízách,“ těší se. Zmiňuje
i hudební stránku inscenace,
o niž se postaral Marek
Doubrava. „Hudby je v ní
docela dost, nacvičovali jsme
ji pilně, naštěstí máme v
souboru trpělivé a schopné
pěvce. Takže se my skřehotalové ztratíme,“ dodává
Matásek. Vedle něj (a Vladimíra Javorského) se v dalších rolích představí Taťjana
Medvecká, Magdaléna Borová, Pavla Beretová, Filip
Kaňkovský a hostující Pavol
Smolárik a Petr Vančura.
EXISTUJE DOKONALÝ
SVĚT?
Inspirací pro název i samotnou inscenaci se stal esej
anglického filosofa Rogera
Bacona z roku 1627. Bacon v
něm představuje utopickou
vizi dokonalého světa, řízeného vědci a jejich poznatky.
Na počátku novověku to
jistě byla lákavá představa,
vědecké vnímání světa se
bouřlivě rozvíjelo a působilo
v porovnání se středověkou
dogmatičností, pověrami a
restrikcemi jako úsvit nových časů, kdy bude možné
zajistit všem šťastný a blahobytný život.

INZERCE

Velkolepá oslava Kateřiny Brožové a Jaromíra Soukupa

Petr Vondráček, kteří jen
tak naoko poškádlili Jaromíra Soukupa, ten se tomuto
sportu mnoho let věnoval.

Vedle jiných se objevil
i Daniel Hůlka, jenž oslavencům zazpíval píseň
a sklidil obrovský potlesk.

Kromě hudebního programu, který během večera
vyplňovala kapela Aleše
Hávy, mohli hosté ocenit
i kouzelnické číslo Pavla
Kožíška, jenž do svého počínání zapojil i zcela překvapeného oslavence. Jedním
z bodů nabitého programu
byl dokonce i ohňostroj
– ten si všichni přítomní
vychutnali na venkovním
prostranství.
Ke každé oslavě samozřejmě patří náležité občerstvení. Stoly se tak prohýbaly
pod fantastickým jídlem
z všemožných koutů světa
a nechyběl ani několikapatrový dort, který Kateřina
společně s Jaromírem a dcerou rozkrojili.
Všichni přítomní si
večírek velmi užili. Po ně-

kolikahodinovém maratonu
přijímání gratulací a přebírání dárků se uvolnili
i oslavenci a o zábavu nebyla nouze. Tancovali, smáli
se a vychutnávali si každý

okamžik až do sobotního
rána.
Zajímá vás, jak to všechno vypadalo? Nahlédněte
do světa VIP osobností
v naší fotogalerii.
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Hned dvojitou oslavu narozenin uspořádal v pátek 23.
února 2018 generální ředitel
Skupiny Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media
Jaromír Soukup. Společně se
svou partnerkou, herečkou
Kateřinou Brožovou, připravil pro svou rodinu a přátele
úžasný večírek.
Ten proběhl ve vyhlášené
podolské restauraci Soho
kousek od pražského Vyšehradu. Na místo se kromě
rodiny, blízkých přátel
a spolupracovníků sjela
i plejáda známých osobností. Akci si nenechali ujít
například Dana Morávková,
Martin Dejdar, Marek Vašut,
Vlastimil Harapes nebo Josef Carda. Přišli i kamarádi
boxeři – Rosťa Osička nebo

