
Cardillac vyznívá na jevišti
ostravského divadla osobitě
Paul Hindemith před lety navštívil Ostravu, jeho dílo se sem vrací

Ostrava – Operní soubor Ná-
rodního divadla moravsko-
slezského (NDM) uvedl ve
čtvrtek minulého týdne (v so-
botu pak druhé představení)
premiéru moderní opery Car-
dillac (1926) německého hu-
debního skladatele Paula
Hindemitha (1895 až 1963). V
českém prostředí byla očeká-
vána s velkou zvědavostí, už
proto, že se u nás nehrála více
než půl století. Pojednává se v
ní o tom, jak se geniální zlat-
ník Cardillac nedovede odlou-
čit od svých zhmotnělých du-
chovních výtvorů – šperků, a
jejich nové majitele vraždí jen
proto, aby si je mohl vzít zpět a
tajně skrýt doma. Nezastaví se
ani před nápadníkem své dce-
ry. Když se však davu přizná,
tenho rozzuřeněubije...

Úspěšný
inscenační tým
Velký podíl na úspěšném ost-
ravském nastudování opery
mají její režisér Jiří Nekvasil,
výtvarníkscény PetrMatásek
a výtvarnice kostýmů Zuzana
Krejzková. Scénické řešení a
promyšlená stylizace kostý-
mů jsou velmi působivé. Pěvci
jsou vedeni k přirozenému
hereckému projevu, přičemž

jim to vůbec neulehčuje parti-
tura ani německý jazyk, v
němž je opera nastudována.
Hvězdou první premiéry se
stal znamenitý britský bary-
tonista Jacek Strauch, který
dodal Cardillacovi psycholo-
gický rozměr a pěvecky zvládl
svou roli excelentně. Jasný
soprán zazněl v podání Evy
Dřízgové-Jirušové v roli Car-
dillacovy dcery. Bohužel, to-

též se nedá říci o Zuzaně Šve-
dě-Dunajčanové, která ztvár-
nila roli dámy. Tenoři
WeilLong Tao a Luciano
Mastro se hodně snažili, role
důstojníka a kavalíra byly v
jejich podání spíše doplněním
očekávaného. Zcela mimo-
řádný byl výkon operního
sboru; když zazněl chór v mis-
trně provedeném oratoriu,
naskakovala až husí kůže.

Hudebního nastudování se
ujal dirigent Robert Jindra,
který se stává zárukou vysoké
hudební úrovně ostravského
operního orchestru. Opera
Národního divadla morav-
skoslezského se v Cardillaco-
vi opět prezentovala jako scé-
na odvážná, která jde svou
profesionálně bezpečnou,
osobitou a vynalézavou ces-
tou. (jub)

TIP TÝDNE

Studenti prezentují svoje ex libris
Studenti třetího ročníku Střední umělecké školy v Ostravě se prezentují
na výstavě svými ex libris, která bude zahájena dnes v 17 hodin v Galerii 7
kulturního centra Academia v Zámecké ulici v Ostravě. „Tam, kde jsou
knihy, je velmi vydatné kulturní prostředí. A to je jeden z důvodů, proč
jsem se rozhodla právě zde uspořádat malou přehlídku studentů této ško-
ly. A ex libris? Je nedílnou součástí výtvarné a knižní kultury. A tato malá
kolekce, aby byla vhodnou reprezentací oboru, je doplněna několika vol-
nými grafikami a ilustracemi, neboť ex libris je jen nezbytným dílem širo-
kého spektra rozvětveného oboru propagačního výtvarnictví...“ píše mi-
mo jiné v pozvánce k výstavě pedagožka střední umělecké školy Tereza
Smetanová.
Žáci této školy se již tradičně – a také letos – účastní Chrudimského trie-
nále, které je přehlídkou ex libris jak profesionálních kumštýřů, tak stu-
dentů uměleckých škol. „S ostravskou grafičkou a kolegyní Petrou Krupí-
kovou jsme udělaly také výběr svých prací, které rovněž prezentujeme,“
dodává Tereza Smetanová. (hla)

Iva Hüttnerová dnes v Avion Shopping Parku
Ostrava – Iva Hüttnerová,
malířka, herečka, spisovatel-
ka a moderátorka, se dnes od
17 hodin představí v Galerii
Chagall v Avion Shopping
Parku v Ostravě-Zábřehu,
kde bude prezentovat své ob-
razy a knihy na prodejní vý-
stavě. Následuje autogramiá-
da a beseda s návštěvníky vý-
stavní síně. Autorka se od po-
čátku devadesátých let věnu-
je především malířství. Vy-
pracovala si vlastní osobitý

styl, který vychází z idylické-
ho světa staré Prahy, malých
krámků, zákoutí i obyvatel.
Maluje lásku starých i mla-
dých a touhu po životě. V ob-
rázcích nacházíme pohodu a
klid. Kromě malby se věnuje
plakátové a scénické tvorbě,
navrhuje kostýmy. Vrací se
ke „starým dobrým časům“,
sbírá staré předměty z do-
mácností, především textilie,
a vrací jim zašlou krásu.
V České televizi vytvářela od

roku 2000 cyklus pořadů Do-
mácí štěstí, který také mode-
rovala. Vydala čtyři knihy se
svými ilustracemi – Obrázky
z lásky, Domácí štěstí, Jak
upír Uršulín o zuby a ke štěstí
přišel a koncem roku 2009 vy-
šla knížka Ivy Hüttnerové Za
domácím štěstím – volné po-
kračování úspěšné knihy
Domácí štěstí aneb Jak si
správně v životě vésti. (hla)

Milan Švihálek: Velký
zeměpis malého světa
Nová knížka bude dnes pokřtěna v Domě knihy Librex
Ostrava – V ostravském Do-
mě knihy Librex bude dnes
v 17 hodin pokřtěna nová
knížka ostravského televiz-
ního tvůrce a spisovatele Mi-
lana Švihálka nazvaná Velký
zeměpis malého světa. Kmo-
trou knihy se stane legendár-
ní hlasatelka někdejší Česko-
slovenské televize Eva
Mudrová. Milana Švihálka
jsme se v této souvislosti ze-
ptali:
Jak byste svou novou knížku charak-
terizoval?
Mám na kontě něco přes pat-
náct knížek a prakticky
všechny byly věnovány pří-
běhům a osudům lidí, které
jsem – jak se říká – potkal ces-
tou. Čerpal jsem k nim pod-
klady ze životů jiných lidí.
Velký zeměpis malého světa
je první knížkou, která je od
začátku do konce inspirována
vlastními zážitky. Vyprávím
v ní o svém dětství, o klukov-
ských příhodách na březích
řeky Moravy, o topografii
svého klukovského světa a
samozřejmě o svém vztahu
k mamince.
Není náhodou, že právě jí je knížka
dedikována…
Nedovedu si představit, že by

tomu mohlo být jinak. Ma-
minka prozářila láskou, obě-
tavostí a pokorou všechno, co
jsem v dětství prožil. Je to
velmi pracovitá a skromná
žena, kterou nezlomila ani
povodeň v roce 1997, po níž
zůstaly z našeho malého
domku na olomouckém
předměstí Nové Sady jen rui-
ny. Jsem šťastný, že se ma-
minka vydání knížky dožila.
Koncem letošního července jí
bude požehnaných devěta-
osmdesát let. Přál bych si,

abych se mohl ještě dlouho tě-
šit z její přítomnosti.
Jak je knížka koncipována?
Ve škole jsem ze všech před-
mětů nejvíc miloval zeměpis.
Teď, když jsem starší, si uvě-
domuji, že i ten můj ohrani-
čený dětský kontinent měl
svoje horstva, vodstva, faunu
a flóru, podnebí, obyvatel-
stvo, ba i hospodářské pomě-
ry, právě jako ten školní ze-
měpis. Proto ten zvláštní ná-
zev knížky. Myslím, že po-
dobný dětský zeměpis měl
každý z nás, jen jsme na něj
časem někteří zapomněli. Já
jsem se pokusil jej oživit.
Co byste své nové knížce popřál na
cestě ke čtenářům?
Básník František Novotný,
textař slavné skupiny Spiri-
tuál kvintet a jeden z nejčte-
nějších našich poetů v České
republice přelomu století,
přirovnal ve svém doslovu
způsob mého vyprávění ke
vzpomínkám Oty Pavla
a Františka Nepila. Přál bych
si, aby Velký zeměpis malého
světa přinášel čtenářům stej-
né potěšení a stejnou radost,
jakou jim přinášejí knížky
těchto velkých a národem mi-
lovaných autorů. (lz)

Písničkářka Suzanne Vega
zavítá do Děhylova

Děhylov – Hvězda světového folkrocku, americká
písničkářka Suzanne Vega, vystoupí 8. července v Dě-
hylově na Opavsku v tamním areálu Loděnice. Bě-
hem koncertu by měly podle pořadatelů zaznít téměř
všechny hity slavné umělkyně včetně populárních
skladeb Luka nebo New York is a Woman. V roli hu-
debního předskokana se v Děhylově představí hu-
dební seskupení November 2nd z Hranic. Podle in-
formací pořadatelů koncertu má zpěvačka právě této
kapely Saša Langošová velmi dobré kontakty se
Suzanne Vega a několikrát se spolu setkaly. Vstu-
penky na koncert lze zakoupit v obvyklých předpro-
dejích. (bře)

Středeční Dobré ráno s Jedničkou
a s baletními mistry
Ostrava – „Do stře-
dečního vysílání
Dobrého rána s
Jedničkou, vysíla-
ného z Televizního
studia Ostrava, při-
jali pozvání souro-
zenci Jiří a Otto
Bubeníčkovi, ta-
nečníci, baletní mi-
stři, kteří vystupují
na světových diva-
delních scénách. Do
studia přijde také
Jaroslav Svěcený,
který představí
nadčasový hudební
projekt Vivaldian-
no. V něm si své role
rozdělili renomo-
vaní interpreti různých žánrů a na barokním zákla-
dě vytvořili pestrobarevnou zvukovou paletu hu-
dební současnosti,“ uvedl dramaturg vysílání Pavel
Janošec. (hap)
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WEILLONG TAO (důstojník, vlevo) a Jacek Strauch (Cardillac) na ostravském jevišti. Foto: Martin Popelář
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Předplaťte si svůj regionální Deník 
a získejte ZDARMA

DIGIT

Získejte zdarma dárek

5 dřívek a mnoho ob-
razců - to je skvělá hra 
pro 2-4 hráče. Jednodu-
ché, ale geniální
karty zamícháme a 1 
kartu otočíme obráz-
kem nahoru (jedná se 
o tzv. vzorovou kartu, 
která slouží jako před-
loha). Dřívka rozložíme 
na stole podle obrazce 
na vzorové kartě. Každý 
hráč obdrží 5 karet. 
Začíná nejmladší hráč. 
Následují ostatní hráči 
po směru hodinových 
ručiček. Hráč, který je na řadě, smí přemístit pouze jedno 
dřívko. Dřívka přitom musejí tvořit souvislý obrazec. Hráč 
se snaží vytvořit stejný obrazec, jaký je vyobrazen na 
jedné z jeho karet.

Podmínky předplatného se řídí 
Všeobecnými podmínkami 
pro předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz nebo 
na všech redakcích Deníku. 
Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální celoroční předplatné 
vašeho regionálního Deníku 
na 1 den v týdnu.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci 
 (viz tiráž)
Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč 
včetně DPH za každou započatou minutu 
pro volání z pevné linky. 
Volání z mobilního telefonu dle tarifu 
mobilního operátora.
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