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Černý Důl

Muzejní cenu
drží i hradecká
galerie

Den městyse
s jarmarkem
Kapely Bubny Praha, Černodolský
štěk, Vaťák a Benjamins Clan vystoupí na dnešních oslavách městyse Černý Důl. Program na parkovišti u skiareálu začne v 10 hodin, v
plánu je ukázka zásahu hasičů, jarmark a zábava pro děti. Ve 13 hodin v Muzeu Podzemí Krkonoš začne vzpomínková výstava obrazů
Vladimíra Víta. (top)

Unikátní sbírka Karla Tutsche čítající více než 800 českých děl z
období mezi modernou a postmodernou vynesla hradecké Galerii moderního umění třetí místo v kategorii muzejní počin
roku 2021 soutěže Gloria musaealis. Jedna nejvýznamnějších sbírek v novodobé historii sběratelství v České republice uspěla v
konkurenci 52 institucí a 79 projektů. Do finále jich šlo 15. „V porevoluční historii jde o naprosto
zásadní přírůstek v galerijní síti,
a to díky prozíravosti zřizovatele, tedy kraje, kterého jsme o významu sbírky nemuseli vůbec
přesvědčovat. Kolekce čítá více
než 800 děl a je výlučným dokumentem sběratelství od 80. let
minulého století, obsahuje zásadní díla české postmoderny a silnou konceptuální linku,“ míní
ředitel hradecké galerie František Zachoval. Ve sbírce nechybí
ani Jiří Načeradský, Jiří Sopko,
Antonín Střížek, Naděžda Plíšková, Alena Kučerová, Jiří Kovanda či Jiří David. (mar)
Foto: archiv GMUHK.

Náchod

Na druhé
straně kopce
Brzy končící výstava Tragedie
lesa, kterou Galerie výtvarného
umění v Náchodě připomíná krajináře Václava Březinu a jeho rozměrné plátno věnované lesnímu
polomu na Brance roku 1902, inspirovala i program Mezinárodního dne muzeí a galerií. Pod názvem Na druhé straně kopce dnes
od 9 do 22 hodin přinese workshopy, performance a promítání. Dopoledne patří plenéru s malířem
Michalem Burgetem u EMV Truhlářství na adrese Branka 1994, kde
následuje i piknik s rozpravou. Od
13 hodin divadelní soubor Dred
povede performativní procházku
od Déčka. V 15 hodin se program
stěhuje ke galerii. Regionální
umělci povedou otevřené dílny.
Bude loutkové představení, komentovaná prohlídka Tragedie
lesa s kurátorem Davidem Chaloupkou, performance konceptuálního umělce Aloise Yanga, promítání dokumentu Vlci na hranicích i koncert kytaristy Tomáše
Niesnera. (tů)

Sály znamenají budoucnost
Operační sály za 95 milionů jsou pro dvorskou nemocnici zásadní zlom
Tomáš Plecháč
redaktor MF DNES

Nové Město nad Metují

Kácov a Jitro
V novoměstské sokolovně se zítra
od 18 hodin uskuteční výjimečný
koncert smíšeného pěveckého sboru Kácov, který doprovodí hradecký dětský sbor Jitro. „Bude to
opravdu vzácný host, sbor se světovým věhlasem, který vystupuje v
Evropě, Japonsku, Americe či Austrálii. Pro nás je to navíc speciální
příležitost, kdy se na jednom pódiu střetnou dvě generace Skopalů
- náš pan sbormistr Jiří se svým tatínkem Jiřím Skopalem. Kácov si
připravil velké množství nových
skladeb, které Novoměstští kvůli
covidové pauze ještě neslyšeli,“
říká členka sboru Kácov Michaela
Mináriková. (tů)

Žacléř

Muzejní noc
patří železnici
Zahájení výstavy ke 140 letům lokální železnice ze Žacléře do Královce bude hlavním bodem dnešní
muzejní noci v žacléřském městském muzeu. Vernisáž začne v 16
hodin, výstava potrvá do začátku
září a představí historii tratě, modely vlaků, rozměrný model zdejšího
nádraží i život na železnici. Muzejní noc nabídne také výtvarné dílny
a loutkové představení Čert a Káča
v podání Evy Hruškové a Zdeňka
Rohlíčka. (top)

Hostinné

Po stopách
Karla Klíče
Už 46. ročník Pochodu Karla Klíče
se dnes uskuteční v Hostinném.
Trasy jsou dlouhé 12, 19 a 38 kilometrů, cyklisté mají okruhy na 28,
43 a 54 kilometrů. Dětská měří tři
kilometry a startuje v 10 hodin v
Tyršových sadech. Na ostatní lze
vyrazit od sedmi hodin, registrace
je v pivnici U Bicana. (top)

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
V královédvorské nemocnici, která je nejmenším zařízením krajského zdravotnického holdingu, začala dlouho očekávaná stavba dvou
nových operačních sálů za 95 milionů korun. Vzniknou jako přístavba objektu s laboratořemi. Přestože v porovnání s masivními investicemi do nemocnic trutnovské,
rychnovské nebo náchodské to
jsou pro Královéhradecký kraj
„drobné“, pro městskou nemocnici jde o zcela klíčovou investici. Nynější sály nesplňují hygienické požadavky, jejich poslední úprava se
uskutečnila před 40 lety. Dvacet
milionů zaplatí majitel dvorské textilky Juta Jiří Hlavatý, který už spolufinancoval laboratoře.

Sály vzniknou jako nástavba laboratoří z roku 2017, hotové budou
příští rok v létě. S hlavní budovou
je propojí krček. Pro nejmenší krajskou nemocnici znamenají budoucnost. Bez nich by akutní obory podle všeho zanikly. „Je to zlomový okamžik pro nemocnici, který otevírá prostor pro její další fungování,“ potvrdil ředitel městské
nemocnice Miroslav Vávra.
Operační sály vyjdou na 65 milionů korun, dalších 30 milionů bude
stát vybavení. „Po odborné diskusi jsme vyhodnotili, že nové sály
budeme ve dvorské nemocnici potřebovat. Nemocnici považujeme
v holdingu za jednu ze stěžejních
pro zajištění primární akutní
péče,“ uvedl královéhradecký
hejtman Martin Červíček (ODS).
Na úrovni 80. let
Nynější dva operační sály jsou v
hlavní budově, ročně tam lékaři

provedou 1 500 až 2 000 chirurgických a urologických operací,
celkový počet zákroků se pohybuje mezi čtyřmi až pěti tisíci. Už
řadu let přitom nesplňují hygienické standardy, dispoziční řešení neumožňuje oddělení čistého a
špinavého provozu. Sály totiž nejsou oddělené od lůžkového oddělení. „Nemocnice vznikla v roce
1927, sály byly částečně upraveny
v 80. letech a úrovní odpovídají
době svého vzniku. Dnes jsou ve
stavu, kdy se už nedají rekonstruovat,“ vysvětlil Miroslav Vávra. O
původní sály se rozšíří lůžkové oddělení. Laboratoře byly vyprojektovány tak, aby nad nimi mohly
vzniknout sály s technickým zázemím. I z toho důvodu by jejich
provoz stavba neměla příliš ovlivnit.
Průmyslník Jiří Hlavatý zaplatil
už třetinu z třicetimilionového rozpočtu stavby laboratoří v roce

2017. Díky jeho dvacetimilionovému příspěvku v nemocnici vzniknou i nové operační sály. Juta zaplatila také projektovou dokumentaci u obou investic. Majitel největší české textilky Jiří Hlavatý k tomu
řekl: „Ve Dvoře Králové jsme největší zaměstnavatel a po celou
dobu se snažíme pomáhat městu a
podnikatelům. Není to nic výjimečného, ale dvacet milionů je samozřejmě velká částka. Přiznám se,
že kdybychom ty peníze měli dát
dnes, v době, kdy platíme o 300 až
400 procent více za elektrickou
energii a ceny surovin stouply
dvojnásobně, nebylo by to možné.“
Nebyl to rozhodující argument
pro to, abychom se rozhodli postavit operační sály. Samozřejmě si
ale takového občanského přístupu
velice vážím,“ komentoval dar majitele Juty Martin Červíček, „rozhodující bylo, že jsme našli shodu,

jak budeme dvorskou nemocnici
rozvíjet a že modernizované operační sály jsou k tomu nezbytné.“
Královéhradecký kraj v poslední
době investuje ze svého rozpočtu
mnohem nákladnější přestavby
holdingových nemocnic. Naposledy začátkem května vypsal veřejnou zakázku na výstavbu urgentního příjmu a modernizaci nemocnice v Rychnově nad Kněžnou za víc
jak 800 milionů korun.
Hejtmanství původně zvažovalo
rekonstrukci původních sálů,
záměr v roce 2017 způsobil roztržku mezi městem a krajem. Několikaměsíční uzavření pracoviště a
výpadek operativy by znamenal
ekonomický kolaps a začátek konce nemocnice. „Zahájení stavby
operačních sálů je signálem, že
dvorská nemocnice má na zdravotnické mapě kraje své místo a dál
ho bude mít,“ řekl starosta Dvora
Králové Jan Jarolím (ANO).

Antigona má šanci citlivé diváctvo strhnout
Petr Mareček
editor MF DNES
Záleží na úhlu pohledu. Na první dobrou se zdá, že zbavit se
jednoho z nejsilnějších otevřených
konců v dějinách dramatu, jenž má
kalibr francouzské gardy u Waterloo
či ukrajinských střelců ze Zmijího ostrova, kdy stačí zdvižený prostředníček a odkázání „přesně tam“, aby
lidská důstojnost navzdory osudu
vyrostla i se všemi následky, je až
svatokrádež. Jenže ač jde o antiku,
kde každé gesto jen násobí krev,
jsme v hradeckém Divadle Drak. A
to má letité zkušenosti z mladým publikem, jež se v citlivém věku v hledišti ocitá třeba poprvé a hlavně s
mnohdy útlocitným pedagogickým
dozorem háklivým na násilí a vulgarismy, byť bývají z vůle dramatiky
na místě. Stačí vzpomenout, co nedaleké činohře před lety v Goldflamových Pohádkách pro nehodné
děti způsobila nevinná „pizda“.
Při hlubším pohledu na novou Antigonu, již na Sofoklovy motivy pro
spojení Draku a Městských divadel
pražských napsali dramaturg To-

Sbor Petra Cicáková,
Dominik Linka a Pavla Lustyková. Foto:
archiv Draku

máš Jarkovský a Jakub Vašíček, je
mnohé jinak, vždyť jde o inscenaci
pro diváckou adresu od třinácti let.
A má všechno, čím může může strhnout, od srozumitelnosti, ztemnělé
lešenářské scény rozastavěné civilizace na pevných základech přes estetiku antických soch a fresek. Při-

tom hrdinové jsou současní, kostýmy šik, královský portrét posprejovaný a vypravěčem uprostřed všeho je dýdžej Teiresiás ztělesněný Jiřím Vyšohlídem, jenž
coby starořecký rapper vyvolává
hlavní dějový motiv: „Motherfucker, fatherkiller what a thriller!“

A thrillerem drakovská Antigona
skutečně je, což dokonale odlehčuje sbor v zásvětí vedený Dominikem Linkou a znamenitými komičkami Petrou Cicákovou a Pavlou
Lustykovou. S ohromným nasazením promění slovníková hesla Antika, Eros či Psýché v přehlednou,
ale nespoutanou grotesku, v níž se
bledne po ráně šlehačkovým dortem, zelí i pórek jsou prsa i ocas
Sfingy, vraždy plní misky na salát i
se zálivkou. Nepopsatelná „arcimboldovská“ show v řeckých jarmarečně balkánských rytmech, při níž
trne, kdo bude po nich uklízet jeviště, nepostrádá ani montypythonovskou sebevraždu banánem.
V „divadle na divadle“ Drak opět
dokazuje svou devízu největší: vysoký standard kolektivní herecké i muzikantské univerzálnosti, schopnost
okamžité animace, cit pro načasování a smysl pro gag. Škoda, že humor,
slovní i drastický, se více nepropojil
s temnotou Sofoklových hrdinů,
snad autoři chtěli ryzí „olej a vodu“.
Slabinou je občas ledabylá mluva a
přehallovaná muzika, jež přebíjí
mnohdy důležitá verbální sdělení.
Antigonou je už hostující Jazmína

Piktorová, v projevu střídmá, s kruhy pod očima a vzdorovitým pohledem, je vzorovou hrdinkou pro náctileté, přitažlivou v rebelství a srozumitelnou v hrdosti i v intimních
chvílích bolestivého smutku. Petr
Reif, také host, dal králi Kreontovi
sošnost vladaře i necitlivost autoritativního otce. Vedle nich se neztratí ani subtilní rozpaky Milana Hajna
v roli Haumóna, Edita Vašková
coby na starší sestru žárlící Isméné
či Barbora Jarkovská Humel v úloze
tiše trpící Eurydiké. Vybočuje jen
Jan Popela, jenž dal svému Charonovi upovídanost okresního drožkáře s výrokem, že „věčnost, to je
fakt dlouho“.
Poučná inscenace potlačených
gest, velkých emocí, skutečného
ohně a páry ze sauny o zodpovědnosti za sebe i rodinu, v níž se člověk ocitá, aniž by se ho někdo ptal,
má velkou šanci svou diváckou adresu zasáhnout a rozžehnout zájem
jak o antiku, tak o divadelní imaginaci. Přál bych to jí i Draku.
Antigona. Divadlo
Drak Hradec Králové
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