
Klus s kapelou veze na sever
radost, humor i hity novinky
V létě bavil písničkář Benátskou i Kadaň, nyní je zpátky. Jistě na něj bude vyprodáno

RADEK STRNAD

Liberec, Most, Děčín, Ústí –
Podzimní tour Proměnamě,
šňůra písničkáře a herce To-
máše Kluse na sklonku roku
zavítá i na sever Čech. Je tu!

Především fanynky (bohu-
žel dnes již ženatého) muzi-
kanta se mohou těšit na pís-
ničky z jeho všech čtyř alb, ale
ta aktuální z letošního jara,

album „Proměnamě“, bude
hrát nejspíš prim. Je pěkné.

Držitel Zlatého slavíka
i Zpěvák roku, ceny hudební
akademie, ale dál i hraje. Vi-
dět ho můžeme ve filmu Tři
bratři a Intimity. Zde hraje
sám sebe, tedy skoro...

A protože dnes na koncert
Kluse v DK Ústí můžete vy-
hrát vstupenky, prozradíme,
kde v Ústí nabízí vstupenky.
Navštivte Infocentrum na
Mírovém náměstí nebo web
<www.ticketpro.cz>.

SOUTĚŽ Kam jít na Kluse
úterý 21. října

Dům kultury LIBEREC

středa 22. října

Sportovní halaMOST

pátek 24. října

DĚČÍN
Společenský dům Střelnice

sobota 25. října

Dům kultury ÚSTÍ nad Labem

Soutěž Deníku
Chcete vyhrát po lístku na zpě-
váka Kluse v DK Ústí? Soutěžte!
Zajímá nás, tedy ptáme se: Kolik
dětí má Tomáš Klus a kolik jim
je let? Odpovídejte do úterý 21.
října 12.00 na emailovou adresu
radek.strnad@denik.cz Připište
i svou adresu, telefon a alespoň
jednou větou (minimálně 7 slov,
báseň vítána), proč máte Kluse
rádi? A který jeho song nejradši?
(tu už klidně bez básně). (red)

Úspěšná klavíristka
z Ria potěší oči i uši

Děčín – Brazilská klavíristka
Patrícia Bretas nabídne dnes
od 19.00 v Městském divadle v
Děčíně druhý koncert abo-
nentního cyklu Klubu přátel
hudby. Bude to událost.

Děčín tak zažije sólový re-
citál přední umělkyně z Rio de
Janeira. Hudebnice, která ve-
dle koncertní činnosti působí
také jako pedagog na Federal
University. Její umění obdi-

vuje publikum a oceňuje kri-
tika nejen v Jižní Americe, ale
také v Evropě, včetně Čech.

V Česku Patrícia Bretas ně-
kolikrát vystupovala na sa-
mostatných koncertech i s or-
chestry, avšak Děčín ji uvítá
prvně. A to v rámci jejího pod-
zimního evropského turné,
které zahrnuje i Lucembur-
sko a Maďarsko. Na programu
budou tito autoři: R. Miranda,
J. Páleníček, F. Liszt, F. Cho-
pin, R. Schumann. Vstupné na
koncert je 160 korun. (red)

NA KLASIKU

PATRÍCIABRETAS hraje dnes večer v Děčíně. Foto: alexpalhano.com

Muzeum zve do Radovesic, vsi, která už není

Teplice – Výstavu Radovesi-
ce: „Příběh jedné zmizelé
vesnice“ si lze v Regionálním
muzeu v Teplicích prohléd-

nout až do 30. listopadu 2014.
Akce tak po svém „navazuje“
na projekt „Zanikláče“ Ús-
tecké kulturní platformy ´98,
věnující se formou zajíma-
vých putovních výstav zanik-
lým obcím v okolí Ústí.

Osud Radovesic je smutný.
Již po válce bylo rozhodnuto,
že obec ustoupí povrchové těž-
bě uhlí a hlušina zasype celou
obec až po střechu kostela. Než
se tento projekt uskutečnil,
proběhly složité archeologic-

ké výzkumy. Výstava má při-
blížit nejen to, co prožívali
obyvatelé zaniklé obce, ale
i náročnost výzkumu. Motto
výstavy je: „Poznej svou mi-
nulost, jinak ji budeš muset
prožít ještě jednou.“ (red)

PŘÍBĚH VESNICE

Vítů s Grassem, Schmitzer na schodech
Měla-li nám Noc literatury přiblížit kulturu Německa, opět se jí to povedlo. Byla pěkná

RADEK STRNAD

Ústí nad Labem – Nevím, jak
v celém kraji, ale v Ústí stále
něco praská. Před týdnem to
„prasklo“ u voleb a v sobotu
18. října, když jsme spěchali do
ústeckého rozhlasu na VII. Ús-
teckou noc literatury, praskla
duše u vozíku našeho synka.

Tak jsme tu pěknou pod-
zimní noc propásli čtení Ani-
ty Krausové, herečky Činohe-
ráku Ústí v archivu rozhlasu.
„Její interpretace úryvků z dí-
la spisovatele Thomase Man-
na byla zajímavá,“ ohlédla se
návštěvnice Jana Kvapilová.

Bylo to jako na šesti před-
chozích Nocích, které Colle-
gium Bohemicum pořádá, aby
Čechům neobvykle přiblížilo
německou literaturu. A pro-
tože to bylo v sídle ČRo
v krásné Wolfrumově vile, té-
ma Noci bylo jasné: Rozhlas.

„Obdivuju, že Emilio (Dvo-
řák, kulturní manažer Colle-
gia Bohemica – pozn. aut.) vy-
bral právě to téma. Ale přidě-
lil mi příšernej text, tím pá-
dem budete trpět i vy. Ale dě-
kuju za to, co se tu už dnes
řeklo, že se tu kdysi dělaly
skvostný rozhlasový hry. A
jak nás teď ten vrchnosten-
skej pandžáb vyhnal někam
ven, zjišťuju, že není nic krás-
nějšího než rozhlasová hra,“
pravil herec Achab Haidler.
Vyleštil si brýle svetrem a četl
text sociálního demokrata
Wenzela Jaksche, který odvy-
sílali v německém dělnickém
rozhlase v březnu 1938. „Ta-
kové politické plky,“ shrnul.

Odvaz s Rohypnolem
Velký odvaz byl přednes písní
hercem Janem Jankovským
za doprovodu bluesového ky-
taristy Rohypnola. V poněkud
šílené písni komunikuje po-
sluchač s moderátorem, který

je „tak malý, že se do přístroje
sotva vejde“' a „na návštěvu
k němu se chodí se šroubová-
kem“. Trochu úlet, ale proč ne.

Kouzlo u Noci je i v tom, co
kdo kde čte. Příjemně tradič-
ně četla Grassův text herečka
Marta Vítů, prima Večerní-
ček v zešeřelé pracovně ředi-
tele, odkud je pěkný výhled na
osvětlenou Větruši.

A finále? To byl nášup! He-
rec Jan Ťoupalík četl, hrál,
komentoval po masáži a roz-
cvičce v dresu a v kopačkách
zápas z roku 1954 ve švýcar-
ském Bernu. Závěrečné utká-
ní na mistrovství světa ve fot-
bale Německo vs Maďarsko.

„V této vile jsem poprvé v ži-
votě, a to jsem rodilý Ústečák.
Je krásná, jsem rád, že Ústí má
dál takové klenoty, kterými se
může chlubit.“ řekl herec.

„Jeho emotivní líčení tri-
umfálního německého vítěz-
ství 3:2 poté, co družstvo pro-
hrávalo 0:2, je asi nejznáměj-
ším rozhlasovým přenosem

v německých dějinách,“ uvedl
Emilio Dvořák k textu, který
vybral Thomas Oellermann
z Collegia Bohemica.

Nato přišel čas Schmitzera.
Vtipálka, v textech i lehkého
cynika, kytaristy, legendár-
ního herce. „Jestli český folk
někam směřuje, tak Jiří
Schmitzer v tom nejede,“ ci-
toval na úvod slova kohosi.

Song o opilé Haně
„Já nikdy nechtěl psát písnič-
ky pro děti. K tomu mě donutil
socialismus. Bylo to tak snad-
né,“ tvrdil. Zazněl lyrický
Pramen, rokenrol Hana
o opilé slečně i Bynďa, hold ze-
snulému kulisákovi i herci Či-
noheráku, kde Jiří roky hrál.
FajnkoncertnaschodechČRo.

„Všechno se mi tu dnes lí-
bilo. Všichni měli čtení pěkně
připravené. Prostředí je tu
příjemné, i výběr herců byl za-
jímavý,“ byla spokojena i Te-
reza Vodičková, návštěvnice.

ZÁBAVA

KLUSBAVIL LÉTO. Tento snímek je z festivalu Benátská, kde ho hlídal velký tygr. Naštěstí byl jen plyšový. Foto: Deník/Radek Strnad

Vzpoura už je i česky

ČR – Jedna z nejvlivnějších
knih 20. století v USA, „Atla-
sova vzpoura“, jakási bible
kreativních lidí, vychází 57 let
po 1. vydání poprvé česky dí-
ky nakl. Dokořán a Argo.

Kniha představitelky ob-
jektivismu Ayn Randové již
byla přeložena do více než 20
jazyků, v USA se jí prodalo 8,5
milionu kusů. Zkraje 90.
let se dle jednoho prů-
zkumu veřejného mí-
nění stala po bibli 2. kni-
hou, která nejvíce
ovlivňuje život Ameri-
čanů. V díle Ayn Ran-
dová využívá postupy
science-fiction i detek-
tivky, nechybí zde ani
velká osudová láska.

Autorka ruského pů-
vodu Ayn Randová se do
historie zapsala jako
autorka filozofie objek-
tivismu, k němuž patří
etický egoismus i racio-
nální sledování vlastní-
ho zájmu. Značnou část
života věnovala prezen-
taci a šíření své filozofie
v řadě knih a článků.

Rozsáhlý román sdě-
luje, že právě podnika-
telé a tvůrci jsou ti, kteří jako
řecký titán Atlas nesou na ra-
menou svět, zatímco kolekti-
vistický a parazitující stát vy-
kořisťuje jejich nadání i pra-
covní nasazení. Kniha na roz-
díl od řady jiných děl neuka-
zuje byznysmeny jako cham-
tivou, vykořisťující skupinu,

ale jako menšinu, svádějící
v kolektivistickém prostředí
boj se státní mocí. A její pří-
běh? V USA politici chystají
zákon, nařizující vynálezcům
i podnikatelům, aby plody své
práce předali masám. Ale
tvůrčí lidé začínají mizet, aby
si společnost uvědomila, kdo
lidem dává práci.

Román měl vyjít pod ná-
zvem The Strike (Stávka). Ne-
stávkují v něm ovšem dělníci,

ale majitelé továren, vědci,
vynálezci, umělci. Jenže ná-
sledně se ukáže, že hroutící se
společnost se neumí bez nich
obejít. Autorka Atlasovy
vzpoury ovšem problém světa
nevidí v konfliktu chudých a
bohatých, ale člověka a státu,
lidskýchprávadiktatury. (red)
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