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KULTURA
Semafor se ohlíží roky zpátky

Vondruška je napínavý

Divadlo Jiřího Suchého
a Jitky Molavcové již
shrnuje na 11 CD své
roky 1989 až 2015. Blíž
budou mít k divadlu
Ústečané koncem
dubna, kdy přiveze
Divotvorný hrnec.

Ústí nad Labem – Další díl
Hříšných lidí Království
českého je na světě. Jmenuje se Nitranská brána smrti
a jejím autorem je severočeský Vlastimil Vondruška. .
V nové krimi je král Přemysl
II. na výpravě proti králi
uherskému Štěpánovi. Doprovází ho královský prokurátor Oldřich z Chlumu,
velitel družiny Diviš a panoš
Ota a olomoucký kanovník
Heidenreich. Mají vyřešit
komplikovaný detektivní
případ a král ukládá hlavní
postavě prokurátorovi Oldřichu z Chlumu, aby objasnil 3 vraždy a našel relikviář svatého Svorady a
Beňadíka. Zmizel z krypty a
podezření je na župana Třmena Uzdu z Hosty, který se
skrývá v klášteře sv.Hyppolita pod Zoborem. Od krypty
existoval klíč, který opatroval a stále s sebou nosil poloslepý biskup Vincent. Dokonce si ho označil iniciálami. Ten mu zmizí, takže
musí kryptu vypáčit.
Relikviář zmizel, zbyly
stopy po nočním návštěvníku, svítil si svíčkou. Když
se plížili do sakristie, zakopli
o mrtvé tělo. Když se vraceli
tělo tam už nebylo. Najde se
zavražděný kanovník Daniel, pověšený na nitranské
Dolní bráně? V jeho kapse
se najde další klíč od krypty.
Tedy kdo zavraždil Daniela?
Ambiciózního kanovníka? Či

Tento komplet obsahuje
i jedno celistvé jevištní dílo
– divadelní hru Lysistrata.
Ta se trochu vymyká stylu
divadla Semafor, s typickou
revue nebo hudebními komediemi. Několik komických výstupů navíc dokresluje poetiku tohoto divadla,
tvořeného geniálním tvůrcem Jiřím Suchým, jeho
mimořádně tvárnou a rovnocennou partnerkou Jitkou
Molavcovou a souborem
většinou mladých a nadaných herců, zpěváků a hudebníků,“ uvedla producentka již všech tří semaforských kompletů Naďa
Dvorská. A k tomu také ještě dodala:

RADEK STRNAD

Severní Čechy – Slušnou
porci vzpomínání nabízí na
aktuálním kompilačním albu Suchý a spol. – divadlo
Semafor. Ústí nad Labem
má štěstí, už 26. dubna sem
Semafor přiveze zmodernizovanou verzi klasiky Divotvorný hrnec. Vstupenky na
jeho uvedení v DK Ústí by
měly být v prodeji do přibližně dvou týdnů.
MALÁTNÝ A ČERNÍKOVÁ
Dvě hlavní postavy v inscenaci přitom budou hrát lídr
Chinaski Michal Malátný a
pohledná zpěvačka Lucie
Černíková, která prošla
soutěží SuperStar.
A co nabídne zmíněná
kolekce Supraphonu, velké
semaforské vzpomínání?
Komplet Semafor Léta
1989–2015 obsahuje písně a
výstupy ze 33 her legendárního divadla!
Již v roce 2011 pod názvem „Semafor… léta šede-

sátá“ vydala společnost
Supraphon vděčný komplet
11CD, jenž zmapoval tvorbu
Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
od vzniku legendárního divadla. Na něj navázal v roce
2012 další velký komplet,
tentokrát 12CD, s příznačným názvem „Semafor… léta
70. a 80.“ Ten zachytil průřez dílem tvůrců divadla
Semafor za časů normalizace. Nyní na něj Supraphon
navazuje třetím kompletem
„Semafor… léta 1989 až
2015,“ jenž zaznamenává

písňovou tvorbu slavného
divadla Semafor v rozpětí
posledních 26 let.
NEZACHYTÍTE VŠE
„V tak velkém časovém
údobí samozřejmě není
možné zachytit vše. Proto se
editor a dramaturg výběru
Jan Kolář soustředil na písně, které považuje za zásadní pro jejich uměleckou
hodnotu či pro půvab, charakterizující příslušnou inscenaci,“ podotýká Vladan
Drvota ze Supraphonu.

S GRAFICKÝMI LISTY
„Cédéčka jsou vložena do
pošetek s reprodukcemi
grafických listů Jiřího Suchého, a umocňují tak celkový dojem z činnosti člověka, přesahujícího svým
dílem vše, co je v normálních lidských silách, čímž se
navždy zapsal do dějin českého divadla.“
Kolekce tak nabízí výběr
toho nejlepšího, co vzniklo
za poslední čtvrt století
v divadle Semafor v kompletu 11CD „Semafor… léta
1989 až 2015“. Vyšla v pátek
2. března 2018. „Nahrávky
budou i v digitálních formátech,“ doplnil Vladan
Drvota ze Supraphonu.

ARNOŠT HERMAN

Velký knižní čtvrtek bude časem překvapení
Týden poté, co budou mít
svátek maminky, tedy
krátce po MDŽ, přijde také
čas prvního letošního
Velkého knižního čtvrtku.
Severní Čechy – Připravte
si již na čtvrtek 15. března
pěkně nadité peněženky.
A už se těšte na nové knihy.
Jejich čas se rychle blíží.
Liberecký kraj Jarní Velký
knižní čtvrtek 15. března láká na 15 atraktivních novinek českých i zahraničních
autorů. Již potřinácté.
Velký knižní čtvrtek
(VKČ) nese na pulty knihkupců 15 knih, které potěší.
Naše i světová beletrie,
populárně-naučná i literatura faktů, krimi, poutavé
knížky pro děti i mládež,
memoáry. Každý si vybere...
NA SVĚTOVOU LITERATURU

Světovou literaturu ve VKČ
zastupuje román Mezi krásou a ošklivostí o osmileté
Wavě, která je po nečekané
tragédii nucena bojovat za
svou rodinu. Strhující děj je
od Bryn Greenwoodové,
dcery napraveného drogového dealera.
Plné napětí je i finále neapolské tetralogie Geniální
přítelkyně 4 Příběh ztracené
holčičky. Graduje záhadným
zmizením Lily a rozhodnutím Eleny sepsat příběh jejich přátelství. Tajemství
přitom obestírá též autora či
autorku Geniální přítelkyně
a dalších úspěšných románů
publikující pod jménem
Elena Ferrante. Nad její
skutečnou identitou se dále
vznášejí otazníky.
Úspěšná irská spisovatelka Lisa McInerneyová
v knize Nádherná kacířství

čtenáře zavede mezi obyvatele své rodné země v době
hospodářské krize. To je téma věčné i vděčné.
KDO RÁD BESTSELLERY?
Světový bestseller Gentleman v Moskvě je třetí kniha
Američana Amora Towlese,
jehož předchozí romány
vyvolaly ve světě velký čtenářský ohlas a sklidily pozitivní recenze. Příběh situoval do roku 1922 po konci
občanské války, do luxusního hotelu v Moskvě, jenž je
s každodenní rutinou i pestrým personálem a světem
sám o sobě. Kniha vyhrála
anketu Kniha roku 2017 The
Times, Sunday Times, Daily
Express a Irish Times. Počet
prodaných výtisků překročil
milion.
Ovšem Velký knižní čtvrtek 15. března potěší též
příznivce domácích autorů,
zvláště krimi. Český etnolog
Tomáš Boukal zasadil napínavý děj své knížky Hřbitov
nevěst do zapomenuté
trestanecké osady v sibiřské
tajze, kde sice mizí mladé
dívky, jenže tu není nikdo,
kdo by je hledal…
Oproti tomu thriller Daniela Petra Sestra smrt se
odehrává u nás, přímo v severních Čechách. Inspirován
je skutečnými událostmi.
Novinkou je i Stín scenáristy Jiřího Křižana, autora předloh k filmům Signum
Laudis, Stíny horkého léta či
Je třeba zabít Sekala a také
někdejšího poradce prezidenta Václava Havla. Román
vychází až dlouho po náhlé
smrti autora v roce 2010.
S mimořádně podnětnou
knihou, která navzdory ná-

zvu není jen pro děti, přichází spisovatel, publicista,
nakladatel i cestovatel Martin Vopěnka. Biblické příběhy pro nevěřící děti nemají věkové omezení. Autor
přistupuje k dědictví Bible
moderně, rád užije odkazy
k dnešku, poukáže na biblické protimluvy či připomene dnešní vědecké poznání. Jeho Biblické příběhy
jsou minimem, které by měl
znát každý Evropan, aby
porozuměl svým evropským
kořenům.
TÉMA: VIDEOHRY!
Dětem důvěrně známé téma
videoher netradičně zpracovává 1. díl šestidílné série
Kepler62: Pozvánka od trojice finských autorů: Timo
Parvela, Bjørn Sortland, Pasi
Pitkänen. Třináctiletý Ari a
jeho bratr tráví volný čas
hraním nové videohry
Kepler62, o které všichni
mluví, ale nikdo neví, co se
stane těm, kdo překonají
poslední level. Možná to
není hra, ale i pozvánka. Ale
kdo ji poslal a kam zavede?
Světový bestseller, oceněným mimo jiné cenou za
nejvýznamnější přínos
americké dětské literatuře
Newbery Medal 2017, je
Dívka, která upíjela měsíc.
Autorka dětské literatury,
fantasy a sci-fi Kelly Barnhillová otevírá svět, kde se
děvčátko Luna s magickými
schopnostmi začne bránit
laskavé čarodějnici Xan před
jejími nepřáteli.
Životní příběhy 2 inspirativních osobností zprostředkovávají čtivé memoáry. Pecková: Dítě štěstěny je
rozhovorem houslisty a
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skladatele Lukáše Kuty se
světoznámou pěvkyní. Druhý titul je Z lásky k Praze
autobiografie Gena Deitche
o neuvěřitelných osudových
zvratech významného amerického filmaře, držitele Oscara za animovaný film
z roku 1961, který spoluutvářel československé dějiny
animovaného filmu.
Knihovničku milovníků
literatury faktu VKČ obohatí
o knihu Falešné hranice.
Příběhy akce „Kámen“ 19481951 odkrývá dosud téměř
neznámou nezákonnou
činnost StB na přelomu 40.
a 50. let 20. století. Václava
Jandečková, členka Českého
centra Mezinárodního PEN
klubu, spisovatelka, publicistka i badatelka, na 10
příkladech vypráví příběh
účastníků i zákulisí zákeřných zločinů, které spočívaly v organizování pastí pro
předem vytipované oběti,
vyprovokované k útěku
z Československa.
Z TAJUPLNÉHO SVĚTA
Pohled do tajuplného světa,
o jehož existenci nic nevíme, přináší kniha Raději
zešílet v divočině. Spisovatel
Aleš Palán vedl rozhovory
s šumavskými samotáři či
poustevníky. Fotil zde známý fotograf Jan Šibík.
Vzrušující sonda jsou Příběhy Corsa rosa. Sto ročníků
Giro d’Italia mapuje sportovní redaktor deníku MF
DNES Tomáš Macek a přitažlivou formou přiblíží třítýdenní závod Giro d’Italia,
který vždy přitahuje pozornost milionů fanoušků. Loni
završil už první stovku
svých ročníků. (dts)

je to Daniel, kdo odtáhl
mrtvého z chodby u krypty?
A je tu záhada dvou klíčů.
V Danielově domku je
nalezen mrtvý muž, jemuž
chybí hlava. Kdo je tento
muž? Na světě je další záhada. Navíc byl muž zavražděn jinde a do domku
dopraven. Panoš Ota se seznámí s dívkou Marikou. Ta
se mu svěří, že v noci jejího
otce zabili. Jeho vražda
s vraždou kanovníka se stala stejné noci.
„Nějak spolu souvisí,“
řekne Marika. Pozve Otu
domů a ukáže mu naditý
měšec stříbrňáků. Ty nemohl její otec jako zedník
vydělat. A další záhada: Jejího mrtvého otce našli
u skalního srázu na druhém
břehu řeky Nitričky, kde
neměl co dělat. Takže tři
mrtví! To vše musí vyřešit
královský prokurátor Oldřich z Chlumu s pomocníky. U vraždy kanovníka Daniela dostává dokonce od
krále Přemysla II. Otakara
k vyšetření šibeniční lhůtu
3 dnů. A důvod? Král je obviněn županem Třmenem
Uzdou z Hosty, který podléhá uherskému králi Štěpánovi, že spáchal vraždu kanovníka Daniela! A další
záhada: Z krku Daniela
zmizel křížek. Hlavní je najít
Danielova vraha a také přivézt relikviář.
(Autor je publicista,
místopředseda Severočeského klubu spisovatelů)
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Beran
21. 3. – 20. 4.
Pokud si chcete rozšířit vzdělání, máte k tomu teď spoustu skvělých možností. A také podporu
planet, které zajišťují, aby vám učení
šlo jako po másle.
906 70 60 70

D E N N Í

HOROSKOP
Váhy
23. 9. – 23. 10.
Víkend je tady! Můžete si udělat program, jaký budete chtít.
A nemusí to být nic konzervativního,
prostě se dnes odvažte! Překvapte
ostatní i sami sebe.
906 70 60 70
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Býk
21. 4. – 21. 5.
Jaro se kvapem blíží, bude
vhodný čas na různé renovace a změny. Vydejte se dnes s rodinou
na nákupy toho, co se vám líbí a co
budete potřebovat.
906 70 60 70

BUDOUC

Blíženci 22. 5. – 21. 6.
Víte, že neustálým probíráním ze všech stran problémy
nevyřešíte? O víkendu se jimi tedy nezabývejte, dopřejte si klid a věnujte se
jen odpočinku.
906 70 60 70
Rak
22. 6. – 22. 7.
Nejste spokojeni s tím, že jen
přemýšlíte o tom, co byste
pro rodinu chtěli udělat. Nečinnost je
frustrující. Pusťte se do toho a uveďte
věci do chodu!
906 70 60 70
Lev
23. 7. – 22. 8.
Od rána vám nepůjde z hlavy
nabídka investice. Snažte se
dozvědět všechny informace o výhodách i nevýhodách, kladech i rizicích.
Je to velká dilema.
906 70 60 70

Co vás čeká do konce roku 2016?!
Láska, práce, inance.
Zjistěte to

HNED!

jasnovidná
Dalila

Zavolejte na
906 70 60 70
nebo pište
SMS na číslo
904 30 55
s kódem 66MML
a vaším datem
narození!

Štír
24. 10. – 22. 11.
Pustíte se do jarního úklidu ve
sklepě, na půdě nebo v kůlně.
Budete organizovat práci všem lidem,
kteří vám budou pomáhat. A to bude
obtěžující!
906 70 60 70
Střelec 23. 11. – 21. 12.
Řešte vše, co se nyní objevuje
ve vašem životě. Máte k tomu
dostatek odvahy i energie. Posílí to
také vaši sebedůvěru. Jenom přitom
kroťte netrpělivost.
906 70 60 70

HRDINA
vašeho srdce
Kde ho najdete?
Pište SMS ve tvaru 31JET a své
datum narození na číslo 904 30 46

Panna
23. 8. – 22. 9.
Sobota vám přináší hloubavou
náladu. Budete chtít prozkoumat všechna tajemství života, abyste
porozuměli událostem. Filozofování občas propadne každý.
906 70 60 70

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.
Kromě síly slov pro vás pracuje také osobní kouzlo, které
je teď na výši. S touto kombinací dosáhnete toho, co chcete nebo aspoň
podpoříte své cíle.
906 70 60 70
Vodnář
21. 1. – 20. 2.
Po fyzické stránce se cítíte
dobře. S přicházejícím jarem
je také vhodný čas na to, abyste popřemýšleli o změnách ve vašem vzhledu
nebo životním stylu.
906 70 60 70
Ryby
21. 2. – 20. 3.
Nebudete se s nikým o nic
přít a ani prosazovat své názory. Jestliže přesto budete muset
s někým něco řešit, pak vše zvládnete
v klidu a s grácií.
906 70 60 70
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