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Bojíte se rádi? Výstava Dracula a
ti druzí napoví, jak poznáte upíra
do 12. září

Příběh nej-
známějšího
upíra hraběte
Draculy byl

mnohokrát zfilmován
a šlechticův hrad v ru-
munské Transylvánii
dodnes patří k nejna-
vštěvovanějším pa-
mátkám celého Balká-
nu. Ovšemmálokdo
tuší, že jako literární
předlohamohla tvůrci
Draculy – Bramu Sto-
kerovi – posloužit ji-
hočeská kněžna Eleo-
nora Amálie ze Sch-
warzenbergu. I její ta-

jemný osud vám při-
blíží výstava Dracula a
ti druzí v Regionálním
muzeu Litomyšl. Vý-
stava o upírech sezná-
mí návštěvníky s nej-
známějšími případy z
historie a z legend, ale
třeba i s návody, jak
upíra poznat a jak se
proti němu chránit.
Koho nevystraší věro-
hodné figuríny ve sty-
lizovaných scénách,
toho určitě vyděsí po-
hyblivé obrazyměnící
podobu. Otevřeno je
denně kromě pondělí.

Na nádvoří zazpívá Lucie Bílá.
Na klavír zahraje PetrMalásek
18. června od 19 hodin

Na nádvoří
zámku vMo-
ravské Tře-
bové v pátek

zazpívá Lucie Bílá. Do-
provázet ji bude klaví-
rista Petr Malásek.

Vstupenky jsou ještě
ke koupi, stojí od 690
korun. Koncert začne v
19 hodin. Těšit semů-
žete na jedinečný hu-
dební zážitek v ro-
mantickém prostředí.

Havel se po 56 letech vrátil na
prkna pardubického divadla

LUKÁŠ DUBSKÝ

Vomezeném počtu
a s respirátory, ale
přece. Východočeské

divadlo Pardubicemohlo po
dlouhé koronavirové pauze
přivítat diváky na premiéře
absurdní komedie Václava
Havla Zahradní slavnost.
Je to pochopitelná drama-

turgická volba splácející tak
dluh vůči hrám bývalého
českého prezidenta. Na prk-
nech pardubického divadla
byla totiž Havlova hra uve-
dena pouze jednou a to už
v roce 1965 jeho Vyrozumění.
Zahradní slavnost je textem
ještě starším, který vznikl na
začátku šedesátých let. Hra je
v tomto období částečně
ukotvena odkazem na socia-
listické fráze, kdy řeč stále
méně reflektuje skutečnost.
Ve světle posledních pande-
mickýchměsíců lze říci, že
text poměrně věrně popisuje
i realitu značné části vlád-
ních tiskových konferencí.

DOKONALÁ PROMĚNA
Zahradní slavnost ovšem
není politická satira, režiséra
Břetislava Rychlíka zajímá
hlavně absurdita lidského
žití a vyprázdněnost spole-
čenského života schovaného
za bezobsažné fráze. Hlavní
hrdina Havlovy hry Hugo
Pludek (Petr Borovec) je
ukázkou tvárného člověka,
který nemá vlastní názor
a jako houba tak do sebe
může nasávat názory a vzor-

ce chování ostatních. Dokáže
tak dokonale ovládnout pro-
středí a adaptovat se na sys-
tém, v němž si nikdo nemůže
být jistý svým postavením.
Jeho proměna je natolik do-
konalá, že ho na konci nepo-
znávají už ani vlastní rodiče
(Radek Žák a Romana Chva-
lová), kteří ho vstříc slibné
kariéře vyslali.
Borovec (na snímku vpra-

vo) hraje Huga jako nená-
padného člověka, má dob-
rácký vzhled, okolí neovládá
siláckým projevem jako za-
hajovač Ferda Plzák (Ladislav
Špiner)
hajovač
Špiner)
hajovač

ani mnohamluvným
opakováním frází a pokynů
jako likvidační tajemníci
(Petra Janečková aMartin
Mejzlík). Přesto je to právě
on, kdo tuhle šachovou partii
vyhrává a dostává se tak na
pomyslný vrchol hierarchie.
Scéna i kostýmy posilují

pocit neosobnosti světa Za-
hradní slavnosti. Režisér
Rychlík hodně akcentoval
komické prvky předlohy,

nejvíce pobaví smysluprostá
lidovámoudra, jimiž nešetří
předevšímHugův otec.
Temnější podtóny odosob-
něného systému se prosazují
o něcoméně, byť zakončení
je bezmála apokalyptické.
Závěrečné babišovské „Čau

apokalyptické.
„Čau

apokalyptické.

lidi“ už působí zbytečně do-
slovně, Havlův text je vysta-
věný tak, že nenechá na po-
chybách, žemíří i na součas-
né politické elity.
Absurdní dramatika není

v Pardubicích k vidění často.
Ale je dobře, když se divadlo
vydá i do neprobádaných
vod, může to být občerstvu-
jící pro diváky i herce.
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Před 31 lety opustili
Mýto nezvaní vojáci
KAROLÍNA VELŠOVÁ

K
dy odejdou Sověti? To
byla podle pamětníků
první otázka kterou si
kladli obyvatelé Vysoké-
hoMýta po pádu železné

opony. Definitivně se tak stalo 16.
června 1990, kdyměsto opouštěla
poslední vojska Varšavské smlouvy.
O odsun armády se velkouměrou
zasloužila nejen tehdejší vláda aMi-
chael Kocáb, ale i obyvatelé města.
Zhruba desetitisícovéměsto ne-

dobrovolně hostilo přibližně stejně
početnou vojenskou posádku více
než dvacet let. „U VysokéhoMýta se
někdy uvádělo, že poměrmezi voj-
skem a obyvatelstvem byl jedna ku
jedné, což by znamenalo 10 000 vo-
jáků. Reálné odhady se pohybují spíš
kolem 6 000. Ani tak to soužití v de-
setitisícovémměstě nebylo jedno-
duché,“ vysvětlil ředitel Regionálního
muzea Jiří Junek pro Český rozhlas.
Už 23. ledna 1990 se konala nej-

větší demonstrace, jakouměsto nej-
spíše pamatuje. „Nejdřív se lidé sešli
na náměstí, pak následoval pochod

kolem kasárenských objektů až do
sídliště, kde bydleli důstojníci se
svými rodinami,“ popsal Junek. De-
monstrace se zastavila také v dnešní
Větrné ulici, kde kromě prohlášení
zazněla i národní hymna.
Nespokojení občané šli mimo jiné

před vojenskou komandaturu, kde
veliteli předali petici požadující od-
chod vojsk změsta. „A tam jsme to-
mu plukovníkovi, který tamměl
službu, předávali petici, ve které jsme
žádali okamžitý odchod sovětských
vojsk z VysokéhoMýta. Měl z toho
takový strach, že vůbec ani nevylezl
ven. Poslal vojáka s bajonetem, který
to převzal, a dušoval se, žemu to
předá. A šli jsme dál,“ vzpomínal
tehdejší mluvčí místní buňky Ob-
čanského fóra Bohuslav Fencl.

Právě tato poklidná demonstrace
byla širocemedializovaná a doměsta
byl následně československou vládou
vyslánMichael Kocáb, jenžměl
zprostředkovat jednání a pomoci za-
stupitelstvu s odsunem vojsk. První
vojáci tak změsta odcházeli už 13.
dubna a celý proces skončil už
v červnu 1990, tedy o rok dříve, než se
předpokládalo. VysokéMýto tehdy
opouštělo více než 5 000 vojáků.
A nejen to. Během třech týdnů se
podařilo podepsat také převodní
smlouvy na armádnímajetek. Mýto
tak získalo zhruba 65 hektarů po-
zemků a na 200 budov.
Občanské fórum, které tou dobou

přebralo vedení města, muselo řešit
další problémy, jako byla například
revitalizace opuštěných kasáren
a výcvikových prostor. Sověti navíc
vmístech dnešního autodromu vy-
budovali úložiště pohonných hmot,
kde po celou dobu jejich pobytu ve
VysokémMýtě docházelo kmasivní-
mu úniku nafty. Během odchodu So-
věti navíc zapuštěné netěsnící nádrže
vykopali a nové vedení města řešilo
situaci podobnou ropné havárii.
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Nabízíme:
Firemní byty pro zaměstnance, jednosměnný provoz, 25 dnů dovolené, příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek na stravování, odměna za plný časový fond (měsíční, roční), poukázky na
volný čas, zvýhodněné tarify na volání, sportovní akce a další benefity.

Dřevoobráběcí stroje      -      Sklíčidla      -      Nerezový program

strojírenská firma s dlouholetou tradicí

Více informací: www.tos.cz
TOS Svitavy, a.s., personální oddělení, Říční 2269/1D, 568 02 Svitavy
tel.: +420 732 977 946, email: chladkova@tos.cz

Nabízíme: 
Jednosměnný provoz, 25 dnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, 
příspěvek na stravování, odměny za plný časový fond (měsíční, roční), poukázky 
na volný čas, zvýhodněné tarify na volání, sportovní akce a další benefity.

Servisní mechanik - strojní, elektro
Pracovník montáže strojů

Strojní mechanik - údržbář
Provozní elektrikář

Soustružník / Brusič
Vrtař / Horizontkář
Frézař
Zámečník - ruční úpravář
Pracovník řezárny

Mistr svařovny
Technolog senior
Konstruktér
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STAŇTE SE SOUČÁSTÍ ZMĚN

Uvažujete o nové práci?
Chcete být součástí firmy s perspektivním výrobním programem?

Hledáme vhodné kandidáty na pracovní pozice:Hledáme vhodné kandidáty na pracovní pozice:


