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BRNO (iDNES.cz) Provoz na dálnici
D1 ve směru na Brno se včera kolem
deváté ráno úplně zastavil. Bylo to-
tiž nutné uhasit osobní auto, které
na 175. kilometru havarovalo, skon-
čilo na střeše ve svodidlech a vzplá-
lo. Tři lidé se zranili.

„Dvacetiletý řidič i jeho dva spo-
lujezdci před plameny stačili unik-
nout. Osádku vozidla ošetřili zdra-
votníci z okolo projíždějící sanitky,“
uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Haid.

Na hořící auto i benzin, který vy-
tékal z proražené nádrže, hasiči na-
mířili tři vodní proudy s pěnou. Sou-
časně uklízeli levý jízdní pruh od
střepů a úlomků. „Nárazy o svodi-
dla a požár auto zcela zničily, typ vo-
zidla se zatím nepodařilo určit,“ pro-
zradil Haid.

Kvůli neprůjezdnému pravému
jízdnímu pruhu se dopoledne před

místem nehody tvořily dlouhé kolo-
ny. Havárie se stala po osmé ráno
a místo bylo zprvu zcela neprůjezd-
né. Po hodině a půl jím mohli řidiči

projíždět alespoň jedním jízdním
pruhem. Kolona však dosahovala až
ke 169. kilometru.

» Fotogalerie na brno.idnes.cz

VELKÁ NAD VELIČKOU (hra, ČTK)
Až pět set účinkujících z řad horňác-
kých folklorních souborů vystoupí
na čtyřdenníchHorňáckých slavnos-
tech ve Velké nad Veličkou. Vernisá-
ží výstavy Ve jménu folkloru vypuk-
ly v rázovitém regionu na morav-
sko-slovenskémpomezí včera. Hlav-
ní program přitom ale začíná právě
dnes.

„Návštěvníky pobaví na pět set
amatérských účinkujících, což je ob-
divuhodné, když uvážíme, že v regi-
onu žije osm tisíc lidí. Každý šest-
náctý Horňák tak bude ve folklor-
ním programu vystupovat,“ láká do
Velké její starosta Jiří Pšurný.

Hlavní programHorňáckých slav-
ností startuje dnes a potrvá až do ne-
děle. Páteční večer je přitom letos
ve znamení výročí. Pořady na Hor-
ňáckém stadionu postupně připo-

menou 40. výročí folklorního soubo-
ru Lipovjan z Lipova a 55. výročí
vzniku Mužského sboru z Velké nad
Veličkou. Program pak uzavře po-
řad ke 130. výročí takzvané Suchov-
ské republiky, tedy spolku umělců
a buditelů. Jedním z „republikánů“
byl také malíř Joža Uprka.

„Sobota i neděle nabídne od 9 ho-
din na velickémnáměstí tradiční jar-
mark, zpívání u kostela v programu
Horňácko v pověstech a písních od
14 hodin a pořad dětských soubo-
rů,“ vyjmenoval něco ze sobotních
pořadů velický starosta. Vpodvečer
pak pokřtí svou novou nahrávku
Horňácká cimbálová muzika Libora
Supa. Sobotní program završí zboj-
nický večer s opékánímberana. Tra-
dice se drží také nedělní program.
Veškeré informace včetně vstupné-
ho jsou na www.obecvelka.cz.

BRNO Z díla velkého alžbětinského
dramatika si pořadatelé pro zahajo-
vací brněnský večer vybrali komedii
pojmenovávanou obvykle Dva
šlechtici z Verony, kterou však na-
studoval mezinárodní ansámbl pod
vedením slovenského režiséra Pete-
ra Mankoveckého, jenž k inscenaci
dodal i hudbu.

Představenímělo premiéru letoš-
ního 3. července v Bratislavě a jme-
nuje se Dvaja páni z Verony. Hraje
se totiž v obou jazycích, které
dřív patřily do našeho jediného stá-
tu.

Místo Martina Zounara bude
hvězdou Lukáš Vaculík
České pasáže přeložil dnes asi neju-
znávanější tuzemský shakespearov-
ský znalec Martin Hilský a z letní
scény zaznějí například v podání
bývalého idolu dívčích srdcí Lukáše
Vaculíka, který nahradil původně
avizovaného Martina Zounara,
nebo dlouholetého herce brněnské-
ho HaDivadla Cyrila Drozdy.
Slovenskou část přebásnil vyni-

kající poeta Ľubomír Feldek a zazní
v přednesu předních slovenských
herců Ľuboše Kostelného, Zuzany
Norisové, Barbory Švidráňové, On-
dreje Kovaľa, Mila Kráľe a dalších.
„Hra je plná rafinovaných slov-

ních hříček a prudkých citových
zvratů,“ uvádějí pořadatelé a sním-
ky z představení svědčí o lehčím, ja-
koby cirkusovo-artistickém pojetí,
které se k divadelním hrám pod ši-
rou noční oblohou obvykle dobře
hodí.
I když jde zřejmě o vůbec první

komediiWilliama Shakespeara, kte-
rou napsal asi v roce 1590 nebo
1591, a jedná se tedy o jeho počáteč-
ní pokus zpracovat témata, jimž se
později věnoval daleko zdařileji, ne-
musí to nakonec být propadák,
zvláště ne v atmosféře letní noci
a s pikantním bonusem jazykově
rozrůzněného obsazení.
I v této komedii se ovšem hrdin-

ka převléká za chlapce, řeší se tu
přátelství mezi muži i ženami, vzá-
jemnánevěra, konfliktymezi přátel-
stvím a láskou a také směšné chová-
ní zamilovaných.
Oproti pozdějším Shakespearo-

vým hrám zde vystupuje poměrně

málo postav, tedy „pouhých“ čtr-
náct.
Ale protože se Two Gentlemen

of Verona, jak zní původní název
hry, hrají spíše výjimečně, můžeme
zažít výlet „do Shakespeara“, které-
ho nejenže tolik neznáme, ale na-
víc zde zjistíme, do jaké míry jsme

ztratili cit a znalosti kdysi běžně vní-
mané slovenštiny.
Dvaja páni z Verony se hrají

v Brně ještě zítra večer ve stejnou
dobu a je to poslední možnost, kdy
můžete na letošních Letních shake-
spearovských slavnostech hru vi-
dět.
Do Prahy totiž letos pořadatelé

představení nepřivezou, možná
i proto, že tu existuje obava, zda po
dalších dvou stech kilometrech na

západ od slovenských hranic neu-
padlo povědomí o slovenštině až ke
hranicím obecné (ne)srozumitel-
nosti.

Tři inscenace už jsou v Brně
vyprodané
Letní shakespearovské slavnosti
pokračují na brněnském Špilberku
ovšem až do 4. srpna, diváci po-
stupně uvidí letošní premiéru dra-
matu Richard III. nebo komedii
Marná lásky snaha v hlavní roli
s Michalem Kavalčíkem alias Ru-
dou z Ostravy. A také dvě předsta-
vení z loňských ročníků, totiž Zkro-
cení zlé ženy s Tatianou Vilhelmo-
vou a Romanem Zachem i Veselé
paničky windsorské se Simonou
Stašovou a Bolkem Polívkou.
O hry je už tradičně velký zá-

jem, a pokud představení nejsou
dokonce vyprodaná, v předprode-
jích v Turistickém informačním
centru a v síti Ticketportal zbývají
poslední lístky.
Bezplatně k hradu návštěvníky

vyveze stejně jako loni kyvadlová
doprava.

Jana Soukupová

Vodní bitva
Univerzitní happening na
brněnském Moravském

náměstí už pomalu
získává tradici.

Foto: Tomáš Ibrmajer,
tom111267.rajce.net

Úderem půl deváté se
dnes večer z brněnského
hradu Špilberk opět
stane divadelní jeviště,
na velkém nádvoří zahájí
Dvaja páni z Verony
letošní ročník Letních
shakespearovských
slavností. Jak název
napovídá, mluvit se bude
česko-slovensky.

Agrotec Rally
V Hustopečích se jelo
na začátku července
další rally, tentokrát

rychlá auta projížděla
s výhledem na krásnou

krajinu vína pod
Pálavou.

Foto: Josef Vyšata,
joewalk.rajce.net

FAKTA

Shakespearovské
slavnosti v Brně
Dvaja páni z Verony
20.–21. července
Lukáš Vaculík, Zuzana Norisová

Richard III.
23.–24. července
Jiří Langmajer, Klára Issová
vyprodáno

Marná lásky snaha
26.–27. července
Michal Kavalčík, Jan Fišar

Zkrocení zlé ženy
28.–30. července
Jana Stryková, Roman Zach
vyprodáno

Veselé paničky windsorské
2.–4. srpna
Bolek Polívka, Simona Stašová
vyprodáno

Začíná se ve 20.30, na Špilberku
se hraje za každého počasí.

Nové dětské hřiště V brněnském Králově Poli ho otevřeli na konci
června. Foto: Tomáš Ibrmajer, tom111267.rajce.net

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce Moje
fotozprávy. Další návody najdete
nawww.navody.rajce.net.

Utéct stihli Požár auta na D1 u obce Javůrek na Brněnsku. Foto: hasiči JMK

Brněnské dostihy
Druhý dostihový den
na dráze Brno-Dvorska.
Jelo se poslední červnový
týden.
Foto: Martin Pazdera,
sld.rajce.net

„Protože se Dva šlechtici
z Verony hrají spíše
výjimečně, můžeme
zažít Shakespeara,
kterého tolik neznáme.“

Dvaja páni z Verony
Lukáš Vaculík se už
dnes večer na nádvoří
brněnského hradu
Špilberk představí jako
Vévoda a sekundovat
mu bude Milo Kráľ alias
Proteus.
Foto: Peter Frolo

BRNO (ČTK) V Brně začalo fungovat
první moravské Centrum kochleár-
ních implantací pro operace hlucho-
ty. Na jihuMoravy se operuje nejmé-
ně implantátů u dětí, lékaři z nemoc-
nice u sv. Anny chtějí toto číslo změ-
nit. „Lidé s vadou sluchumuseli do-
sud jezdit do pražského centra vmo-
tolské nemocnici,“ řekl ředitel Fa-
kultní nemocnice u svaté Anny Petr
Koška. Takzvaný kochleární implan-
tát pomáháhluchýmnebo velmi těž-
ce nedoslýchavým. „Je těžké uvést
přesné číslo, kolik lidí by aparát po-
třebovalo, statistiky neexistují,“ řekl
přednosta Kliniky otorinolaryngolo-
gie a chirurgie hlavy a krku Rom
Kostřica. Pod kůži se při operaci za-
vede malý přístroj, ze kterého ve-
dou elektrody do vnitřního ucha.

Na dálnici D1 shořelo auto. Otočilo
se na střechu, posádka stihla utéct

Oblíbená stálice
Vstupenky na Veselé

paničky windsorské se
Simonou Stašovou
a Bolkem Polívkou

v hlavních rolích už jsou
v Brně vyprodané.
Foto: Viktor Kronbauer

Slavnosti folkloru: na Horňácku
zazpívá a zatančí pět set lidí
Tradiční Horňácké slavnosti potrvají až do neděle

V Brně vzniklo
první moravské
centrum pro
operace hluchoty

Shakespearovské slavnosti
v Brně začínají. Slovensky

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net


