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Ptejte se Tomáše Töpfera
Hradec Králové/ Skvělý český herec, ředitel pražského
divadla Na Fidlovačce a hvězda jednoho z nejúspěšněj-
ších českých televizních seriálů Četnické humoresky
Tomáš Töpfer bude dnes večer hostem svých králové-
hradeckých fanoušků. Ve velkém sále Adalbertina bude
od devatenácti hodin vyprávět o své umělecké práci
před kamerou, o divadle i o životě. Každý z diváků bude
mít možnost nejen poslouchat, ale také zeptat se Tomáše
Töpfera na cokoliv. (fri)

Kytary z Habrmanky do Prahy
Hradec Králové/ Kytarový orchestr Základní umělecké
školy v Habrmanově ulici se chystá do Prahy. V hlav-
ním městě čeká hradecké kytaristky a kytaristy spo-
lečný koncert českých kytarových orchestrů, na kte-
rém vystoupí celkem pět těles a speciální host,
L´orchestre de guitares de Provence z Francie. Koncert
se uskuteční příští čtvrtek v pražském Českém muzeu
hudby. Kuriozitou je, že celá stovka kytaristů ze všech
orchestrů zahraje najednou dvě skladby, a to Mozarto-
vu serenádu Malá noční hudba a předehru k Bizetově
opeře Carmen. (mš)

TOMÁŠ TÖPFER je nejen výborný herec, ale také skvělý
vypravěč a společník. Foto: Deník/ Milan Jaroš

Rozmarýn se soutěží nebojí
Předsednictví v odborné porotě opět
přijal Vlastimil Harapes.

JAROSLAVA VÁCLAVÍČKOVÁ

Hradec Králové/ Mezi 139
účastníky 4. ročníku Pardu-
bické arabesky, celostátní
soutěže v klasickém tanci, kte-
rá se konala minulou sobotu,
se 19 tanečníků z královéhra-
decké školy Rozmarýn roz-
hodně neztratilo. Mezi oceně-
nými byli čtyři z nich, Katka
Drašnarová a Pavel Dorňák se
sólovými choreografiemi na
hudbu k baletům Spící krasa-
vice P. I. Čajkovského a Don
Quijote Ludwiga. Minkuse a
dvojice Veronika Vyroubalo-
vá a Sára Kuželová s variací
čínského tance z Čajkovského
baletu Louskáček. Úspěchy
nejen hradečtí, ale čeští taneč-
níci vůbec sbírali hlavně v
mladších z pěti věkových ka-
tegorií, protože mezi pokroči-
lými účastníky jednoznačně
dominovala reprezentace ba-
letní školy Capitol z Wroclawi.
„Poláci byli jedním slovem
skvělí. Nic naplat, jsou to už
víceméně profesionálové, kte-
ří trénují ve všední dny čtyři
hodiny, o víkendu dalších šest.
My stihneme nejvýš tři hodiny
týdně a dvě prázdninová sou-
středění za rok,“ uznala před-
nosti konkurence vedoucí
Rozmarýnu Vlaďka Hrbková.

Přípravy na pardubickou
soutěž i vlastní účast na ní stá-
la Hradecké spoustu sil. Malou
přestávku v tréninku si dopřá-
li jen ve středu, kdy v sále
Filharmonie Hradec Králové

společně navštívili baletní
představení Divadla J. K. Tyla
z Plzně Coppélia a obdivovali
přitom taneční umění odcho-
vankyně Rozmarýnu Martiny
Fantové, členky plzeňského
profesionálního souboru. Teď
už pokračují v organizaci a
přípravách soutěžní taneční
přehlídky, která se po loňské

vydařené premiéře uskuteční
letos podruhé na domácí půdě.
„Uzávěrka je 15. dubna, zatím
máme 180 přihlášených účast-
níků nejen z Čech, ale i ze Švý-
carska, Německa a z Polska.
Na doporučení předsedy od-
borné poroty Vlastimila Ha-
rapese dáváme prostor nejen
klasickému, ale i modernímu
baletu,“ informuje Vlaďka
Hrbková.

Soutěž se uskuteční 8. červ-
na v sále Filharmonie Hradec
Králové. Předvedené výkony
budou dále hodnotit sólista ba-
letu Národního divadla v Pra-
ze Michal Štípa, laureát letoš-
ní Thálie, a sólistka Severo-
českého divadla opery a baletu
v Ústí nad Labem Rita Pleško-
vá.

Zájem širší veřejnosti bude
jednoznačně vítán. Každé vy-
stoupení před vnímavým pub-
likem upevňuje v účinkujících
zdravé sebevědomí a je pro ně
motivací k další práci. To po-
hříchu neplatí o takzvaných
„výchovných koncertech“ pro
školy, které už Rozmarýn po-
řádat nechce.

„Když pro kvalitu předsta-
vení uděláte maximum a pak
se z jeviště musíte dívat na pa-
ní učitelku, která si při baletu
v první řadě rozbalí svačinu,
to vás pak veškerá snaha o vý-
chovu nastupující divácké ge-
nerace přestane bavit,“ při-
znává vedoucí Rozmarýnu.

DRUHÉ MÍSTO na Pardubické arabesce získaly Sára Kuželová a Ve-
ronika Vyroubalová. Foto: archiv Rozmarýnu
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