
Lidé si užijí varhanní recitál
Olomouc – Varhanní recitál Jaroslava Tůmy si
v sobotu vychutnají milovníci hudby v katedrále
sv. Václava v Olomouci. Koncert je součástí mezi-
národního festivalu současného umění s duchov-
ním zaměřením Forfest. Program bude inspirován
především dílem skladatele a básníka Adama
Václava Michny. Koncert začíná v 19 hodin. (krk)

Divadlo uvede Tučňáky na arše
Olomouc – Inscenaci pro děti i pro dospělé připra-
vilo na závěr sezony olomoucké Divadlo na cucky.
Hru Tučňáci na arše uvede o víkendu. „Titul pobaví
jak dětské, tak dospělé publikum,“ uvedl režisér
Zdeněk Vévoda. Jedná se o pohádkové dobrodruž-
ství, ve kterém je trojice tučňáků vystavena velké
potopě světa. „Na Noemově arše je ale místo jen pro
dva exempláře od každého druhu,“ prozradil Zdeněk
Vévoda. Podle něj je inscenace postavena na hu-
moru, hudebně-tanečních číslech i otázkách, nad
kterými si budou lámat hlavy nejen nejmenší divá-
ci. Autor hry Ulrich Hub v díle vyzdvihuje hodnotu
opravdového přátelství. Premiéra se uskuteční
v sobotu od 20 hodin, druhá v neděli od 14 hodin.
Vstupenky v ceně 70 korun lze rezervovat na webu
divadla. Představení je pro děti od 6 let. (paš)
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3 tipy na víkend
Sherlock se vrací ve třetí sérii na obrazovky ČT

Na obrazovky České televize
vstupuje třetí řada novátor-
sky pojatého seriálu Sher-
lock, natočeného na motivy
děl Arthura Conana Doyla.
Slavného detektiva v něm
brilantním způsobem
ztvárňuje britský herec Be-
nedict Cumberbatch, v úloze
doktora Watsona mu vý-
borně sekunduje méně ná-
padný, ale stejně skvělý
Martin Freeman.
Od dramatických událostí

ze závěru poslední epizody
uplynuly dva roky. Sherlock
se tehdy vrhl ze střechy ne-
mocnice sv. Bartoloměje,
a přesto žije. Pro svět ovšem
zůstává mrtvý. Vyrovnat se
s jeho smrtí bylo těžké pře-
devším pro Johna Watsona,
nyní se ale zdá, že konečně
dokázal obrátit list a posu-
nout se v životě dál.
Jeho znovunalezený klid

nemá mít ovšem dlouhého
trvání. Londýnu hrozí
masivní teroristický útok,

jehož odvrácení si žádá
Sherlockova génia. Detektiv
vstává z mrtvých, k jeho
překvapení se věci ale ne-
vyvíjejí tak, jak si předsta-
voval.
Hlas mu propůjčil herec

a zpěvák Vojtěch Dyk. Musel
při dabování řešit nějaké
záludnosti původního zně-
ní? „Ani ne, akorát Benedict
Cumberbatch mluvil strašně
rychle, navíc k tomu má
ještě asi stránkové monolo-
gy, což bylo někdy trochu
šílené,“ říká Dyk.
A chtěl by mít nějakou

Sherlockovu vlastnost? „Ani
ne, nikdy jsem o tom ne-
přemýšlel. Já jsem vlastně
úplný opak Sherlocka Hol-
mese. Zatímco on přemýšlí
hrozně rychle a bystře, já
přemýšlím pomalu a
mnohdy zcela hloupě.“ (kul)

Sherlock III, epizoda
Prázdný pohřebák,
ČT2, dnes, 22.35

Improvizace neboli Zpatra
O víkendu se bude v praž-
ském Studiu ALTA konat
první ročník improvizačního
festivalu Zpatra. Podle po-
řadatelů je určený nejen
improvizátorům, ale i všem
divákům, které improvizač-
ní divadlo zajímá a baví.
Na programu jsou impro-

vizační představení českých
i zahraničních souborů i ně-
kolik workshopů pod vede-

ním odborníků. Festival
chce svést dohromady pro-
tagonisty a diváky různých
forem improvizačního diva-
dla a propagovat tak své-
bytnost tohoto umění. Ko-
ordinátor programu Pavel
Wieser usiluje o to, aby
Praha měla svůj každoroční
festival, na který se sjedou
improvizátoři z celého světa.
Viz web zpatra.cz. (kul, čtk)

Mumraj s Maxipsem Fíkem
i Josefem Dvořákem
Návštěvníky výstavy Divoké
narozeniny Maxipsa Fíka
aneb Jiří Šalamoun dětem,
která začíná v Galerii Villa
Pellé, čeká v neděli další
a poslední Mumraj v zahra-
dě – tvůrčí odpoledne pro
děti i rodiče.
Vzácným hostem Mumra-

je bude tentokrát Josef
Dvořák, který společně
s návštěvníky zavzpomíná
na jeho život s Fíkem. He-
rec, jenž Fíkovi nezapome-
nutelným způsobem pro-
půjčil svůj hlas, prozradí, ko-
lik diamantových desek za
svou oblíbenou roli získal.
V široké nabídce tvoři-

vých aktivit jsou zastoupeny
také dílničky inspirované
knížkami, které Jiří Šala-
moun ilustroval. Děti se

mohou zapojit do stavby
Hobitína, starší si mohou
vyzkoušet svůj sprejerský
um s Tracyho tygrem.
A také skákací boty, které
vynalezl sám velký mistr
světa ve skoku pro něco.
Dále návštěvníky čeká

animace s UltraFun, tvorba
maxikomiksu s Mirkou Vi-
táskovou, panenkování
s Viviánou na liáně, Enten-
týky pro nejmenší a také
tajemný Magic Box.
Program bude probíhat
od 14 do 18 hodin za každé-
ho počasí. (kul)
Výstavy v galerii v Praze

6, Pelléova 10, poběží
do 12. července. Otevírací
doba: út–pá od 13 do 18
hodin, so–ne od 11 do 13
hodin nebo dle dohody.

Snímky: archiv ČT
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