
Polská krev má dnes premiéru
V roli statkáře Zaremby Klemens Słowioczek, který působil v Berlíně

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – V ostravském Di-
vadle Jiřího Myrona má dnes
od 18.30 hodin premiéru ne-
smrtelná Nedbalova opereta
Polská krev.

„Opereta v Ostravě má de-
vadesátiletou tradici a patří
sem. Společnost lidí, kteří ji
mají rádi a chtějí ji navštěvo-
vat, je velmi silná. Osobně
mám Polskou krev velmi rá-
da. Přijde mi, že je to po všech
stránkách v tom daném žánru
dokonalé dílo a jsem sama na
sebe zvědavá, jak si s tím po-
radím v jedenadvacátém sto-
letí,“ vyznala se režisérka
Gabriela Petráková, současná
šéfka souboru opere-
ta/muzikál Národního diva-
dla moravskoslezského.

Návrat Klemense
Slowioczka
„Chci, aby si představení na-
šlo svého nejen konzervativ-
ního, ale také alternativního
diváka. Pro toho tam bude ur-
čitá forma nadsázky,“ vy-
světluje režisérka. Do role
statkáře Zaremby obsadila
známého barytonistu Kle-
mense Słowioczka, rodáka ze
Stonavy, který se po svém ce-
loživotním zahraničním an-
gažmá vrací do Ostravy.
„Oslovila mě paní režisérka,
se kterou jsem se seznámil na

Ostravské univerzitě. Hledali
můj typ zpěváka, to znamená
muže v letech. Tu roli jsem ni-
kdy dříve nezpíval, ale jsem
rád, protože kdo přijde na Pol-
skou krev, bude se bavit. Je
tam krásná muzika, přiroze-
ná akustika a ty texty...,“ mí-
ní Klemens Słowioczek, který
působil třicet let v Komické
opeře v Berlíně. Jeho dceru
Helenu Zarembovou, mladou
dívku, která chce napravit
muže a dostat ho k oltáři,
ztvární přední sólistka sou-
boru opereta/muzikál Marti-
na Šnytová. Ta se i ve skuteč-

ném životě cítí být ve vztahu
spíše aktivní, přiznává ale, že
na Helenu Zarembovou v tom-
to ohledu prý nemá...

„Jsem moc spokojená s tím,
jaké role dostávám. Do bu-
doucna bych si přála možná
ještě trochu víc té klasické
operety, abychom si pořádně
zahráli, zazpívali a zatanco-
vali – tak jako v Polské krvi,“
říká Šnytová.

Režisérka Gabriela Petrá-
ková ke spolupráci přizvala
Davida Baziku (scéna), Sylvu
Zimula Hanákovou (kos-
týmy) a Janu Hanušovou-

Vašákovou (choreografie).
Dílo hudebně nastudoval Ka-
rol Kevický, který se bude za
dirigentským pultem střídat s
Jakubem Žídkem. V roli He-
leny Zarembové bude Marti-
nu Šnytovou alternovat hos-
tující Jana Borková, hraběte
Bola Baraňského vytvoří Pe-
ter Svetlík v alternaci s hos-
tujícím Josefem Moravcem.
Dále diváci uvidí a uslyší na
jevišti Ol'gu Bezačinskou /
Evu Zbrožkovou (Wanda
Kwasiňská), Romana Haroka
/ Tomáše Novotného (Bronio z
Popielů) a mnohé další.

KLEMENS SŁOWIOCZEK (Jan Zaremba), Roman Harok (Bronio z Popelů) a Martina Šnytová (Helena)
v operetě Polská krev. Foto: Národní divadlo moravskoslezské

Zajděte
do divadla

Provence očima Jana Šmída
Ostrava − Fotografie TOP 20 míst z francouzské Pro-
vence, povídání o reportážích i osobní postřehy pub-
licisty Jana Šmída. To vše i další zajímavosti čekají
na zájemce, kteří si nenechají ujít v úterý 22. února be-
sedu (její začátek je v 18 hodin) o malebném fran-
couzském regionu v ostravském hotelu Imperial. „Pro-
vence je oblast, kterou u nás před časem proslavil už Mi-
roslav Horníček svými Listy z Provence. Je považo-
vána za vůbec nejkrásnější část Francie. Pro svět ji ob-
jevil britský spisovatel Peter Mayle, který se v měs-
tečku Menérbes usadil a knihou Rok v Provence při-
lákal do malebného kraje miliony lidí z celého světa,“
píše v pozvánce na besedu Jan Šmíd.

Ten při besedě promítne i některé své dosud neod-
vysílané televizní reportáže a představí i dosud méně
známá krásná místa Provence, například vesničky Go-
rdes či Bonnieux. „Součástí besedy bude i fotografická
prezentace dvaceti Top míst Provence, která nemusí
být nutně totožná s tím, jak tento region nabízejí turis-
tičtí průvodci,“ upřesnil Šmíd a dodal, že zájemci si bu-
doumocikoupitiknihyofrancouzskýchregionech. (lap)

Cohen vede domácí hitparádu
Praha, Ostrava – Tuzemské prodejní hitparádě vé-
vodí i v těchto dnech Leonard Cohen se svým posled-
ním albem Old Ideas. Druhé místo si udržel písničkář
Tomáš Klus s nahrávkou Racek a na bronz dosáhla pl-
zeňská kapela Mandrage s nahrávkou Moje krevní sku-
pina. Čtvrté místo patří folkrockové kapele Čechomor
s albem Místečko. Ze zahraničních interpretů se v čes-
kém žebříčku uchytila popová zpěvačka Lana Del Rey
s albem Born To Die, která obsadila páté místo. Hned
za ní skončila Klusova další nahrávka Cesta do zá-
hu(d)by. (čtk)Chystá se koncert pro fajnšmekry,

a také beatové pamětníky
Ostrava – Přibližně dvě ho-
diny hudební zábavy s ne-
stárnoucími hity, jako jsou
písně Paní v černém, Popra-
va blond holky nebo Háj mod-
řínů, připravil pro hudební
fajnšmekry Dům kultury
města Ostravy. Ve středu
29. února zde od 19 hodin vy-
stoupí Karel Kahovec s le-
gendární sestavou George &
Beatovens, která v minulosti
doprovázela nezapomenutel-
ného Petra Nováka. Hostem
ostravského koncertu bude
Viktor Sodoma, v jehož su-
gestivním podání uslyšíme
nadčasové písničky, jako Po-
vídej, Já budu chodit po špič-
kách, Hvězdičko blýskavá či
Náhrobní kámen. Půjde o kla-
sickýbigbítsevšímvšudy. (hla)

KAREL KAHOVEC (první zleva) s legendární sestavou skupiny George
& Beatovens a Viktorem Sodomou (první zprava) vystoupí koncem
února v Domě kultury města Ostravy. Foto: archiv

HUSÍ KŮŽE

Terezie Müllerová, Jablunkov
PTelevizi jsemvíceméněodbourala,myslímsi, že
tam jsou samé negativní věci. Dívám se velmi málo,
pečlivě si vybírám. Musím říci, že mi dost vadí sou-
časný konzum všude kolem. Ale jeden konkrétní
postřeh mám a týká se plesové sezony. Dala by se
k tomu použít věta, že „v aleji bylo nablito“. Mám
totiž pocit, že na plesech klesá úroveň chování lidí.
Třeba je to jinak, ale mně se to tak jeví. Netýká se to
ovšem městského plesu, který byl v Jablunkově
v pátek 10. února. Tam to bylo úplně super – dámy
byly opravdu za dámy, pánové se chovali jako gentlemani a vše bylo podle
etikety. (lew)
Foto: archiv

Dárek filharmonie
posluchačům
Ostrava – Janáčkova filhar-
monie Ostrava připravila pro
své posluchače dárek v podo-
bě mimořádného projektu. Je
jím společný koncert fran-
couzských a českých umělců.
V rámci již tradičních diri-
gentských kurzů takzvaných
master classes, které Janáč-
kova filharmonie Ostrava or-
ganizuje ve spolupráci s Pa-
řížskou konzervatoří, se zítra
od 19 hodin uskuteční v Do-
mě kultury města Ostravy zá-
věrečný koncert, jenž je vy-
vrcholením těchto kurzů. Po
desetidenní intenzivní práci
předvedou mladí francouzští
studenti své dovednosti ost-
ravskému publiku. Vstup na
koncert je bezplatný. (bře)

Xindl X plánuje vystoupení i desku

O ndřej Ládek, chcete-li
Xindl X, má na letošní
rok spoustu plánů. Na

jaře pojede se svojí kapelou sé-
rii koncertů převážně na Mo-
ravě,vkvětnubymělbýtznám
nový singl z právě dokončo-
vané desky, která má vyjít na
přelomu srpna a září. „Deska
bude mít nečekaně nexindlov-
ský název Láska. Většina tex-
tů je totiž o touze po lásce, o
touze po úspěchu a o tom, jak
v dnešní společnosti spolu ty-
hle touhy kolidují. Ale to je ješ-
tě daleko. V tuhle chvíli se tě-
šíme na hraní pro naše fa-
noušky během března a dub-
na,“ říká Xindl X.

Bude se nová deska od těch
předchozích lišit?

Opět se můžete těšit na mí-
chání různých stylů, ale ten-
tokrát jsme do kotlíku hodili
jiné než ty minulé. Deska by
měla být melodičtější a záro-
veň temnější. Jejím produ-
centem je stejně jako u Praxe

relativity Dalibor Cidlinský
jr. a natáčím ji s muzikanty
z mé současné kapely. Chce-
me také představit několik
zajímavých hostů. Na podzim
chystáme k nové desce turné.
Pojedeme jej po divadlech,
aby si fanoušci mohli nové

písně pořádně vychutnat
a rozuměli mi každé slovo.

Ještě předtím ale chystáte jarní
koncerty na Moravě. Proč pře-
vážně tam?

Na Moravě hrajeme rádi,
tamní publikum vždycky
skvěle reaguje. A na podzim
jsme tam moc koncertů ne-
měli, takže teď nechci, aby si
naši moravští fanoušci mys-
leli, že je zanedbáváme. (kul)

Jarní série
vystoupení
15. 3. Šumperk
16. 3. Opava
17. 3. Ostrava
21. 3. Brno
30. 3. Mariánské Lázně
12. 4. Olomouc
13. 4. Krnov
14. 4. Zlín
27. 4. Rožnov pod Radhoštěm
28. 4. Prostějov

ONDŘEJ LÁDEK.
Foto: David Cysař

NEPŘEHLÉDNĚTE

stále aktuální informace
na www.msdenik.cz

Předplaťte si svůj regionální Deník 
a získejte ZDARMA

CD dechovky
Červená růžička, nejslavnější dechovky 3, 
Nejslavnější dechovky 5, Babouci, Bojané, 
Až se budem brát, Mamince, Country zpěvník 4)

Získejte zdarma dárek
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.

Vyberte si
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