4

ZPRAVODAJSTVÍ

úterý
10. března 2020

J

ak se pozná, že je operní souborr v rozkladu?
Umělci a management Slezského
ho divadla si
vyřizují vzkazy přes média, a jejich
ch vyjádření
nelze rozhodně hodnotit jako spokojená.
kojená. Další existence opavského operního souboru, alespoň v současné podobě, je nejistá.
á. Do toho
přichází sám ministr kultury Lubomír
omír Zaorálek, který slibuje záchranu ve formě přidání peněz rovnou z účtu ministerstva. Otázka zní, zda už není
ní
pozdě. Co si o současné situaci myslí sólistka Tereza Kavecká,
píšeme na této straně.

co o tom soudí ...

Nejistá sezóna
s vydařeným Figarem

J

edna věc je číst noviny, druhá pak koupit vstupenku a vyrazit do
opavské opery. Pocítí návštěvník chaos a rozklad v přímém přenosu? V sobotu dávali Mozartovu Figarovu svatbu. A že hitmaker
Amadeus táhne i po staletích, slezskou metropoli nevyjímaje, bylo
jasné hned. Divadlo je plné, chtělo by se napsat, od sklepa po půdu.
Hudebníci v orchestřišti připraveni v mozartovských parukách, už
jen tento nápad sklízí sympatie ještě před začátkem představení. A
pak krátký úvodní projev dirigujícího šéfa opery Vojtěcha Spurného, upozorňujícího, že roli Cherubína, kterou běžně zpívají ženy, zazpívá muž. A to kontratenorem, který diváci mohou znát, jak říká
šéf opery, také z bigbítu. Představení má skvělé tempo, režie si hraje s takovými detaily, jakými je plyšový psíček hraběnky, či „odvážný“ skok Cherubína z jeviště do orchestřiště. Lidé se smějí a tleskají.
Komplikace přicházejí jen o přestávce – fronta v bufetu je tak dlouhá, že na ty na jejím konci nevycházejí chlebíčky.
Druhá půle možná ještě lepší než první. Pěvci jako by se ještě více
rozezpívali, Mozartův duch ovládne divadelní prostor. A konec?
Publikum vstává a nadšeně ve stoje tleská. Klasický STANDING
OVATION. Opona jde nahoru a dolů, opakovaně. Nepočítal jsem,
škoda. Šéf opery a dirigent v jedné osobě v mozartovské paruce je
evidentně spokojen. Ovace jsou vskutku zasloužené.
Shrnující poznání je následující: Jestli je opavský soubor v rozkladu,
na představení to absolutně není znát. Když se do divadla vypravíte, určitě neuděláte chybu. Je moc dobře, že se v Opavě opera drží a
že zde lze prožít tak pěkný, v pravdě mozartovský sobotní večer. Jen
těch chlebíčků v bufetu kdyby byli měli víc…
Jan Král

krátce
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Čtyřlístek dostal nové auto

Napětí v divadle neopadá
Operní sólisté: Vedení s námi nekomunikuje
Operní soubor Slezského
divadla je stále v rozkladu.
Nejistou sezónu zapříčinilo propuštění
šesti sólistů, kteří po návštěvě ministra kultury Lubomíra Zaorálka byli přijati zpět. Ačkoliv se zdá, že se situace
uklidnila, opak je pravdou.
O propouštění rozhodl ředitel divadla
Ilja Racek poté, co radní divadlu poskytli
o pět milionů korun méně, než zněl požadavek. Z operních pěvců s pracovními
smlouvami se měli stát externisté a divadlo si je mělo na jednotlivá představení
najímat. Jenže ministr kultury Lubomír
Zaorálek při návštěvě Opavy řekl, že peníze na operu sežene. Racek na základě
jeho tvrzení vzal výpovědi zpět. „Přestože od zveřejnění této informace uplynulo pět týdnů, doposud s námi nikdo z
vedení divadla nehovořil. Vše se dozvídáme pouze z médií,“ říká sólistka Tereza Kavecká. Ilja Racek se snaží rozbouřené vody uklidnit: „Sólisté se nemusejí
znepokojovat. V rovině praktické jsou
obsazeni do příštího titulu opery, v rovině právní činíme odpovídající kroky. Především oni jsou řádnými zaměstnanci až do konce března, proto naším
dalším krokem je příprava materiálu do
rady města, kdy je třeba revokovat usnesení o zrušení souboru sólistů. Tím bude
celá záležitost dořešena.“ V reakci na ředitelovo tvrzení se sólisté dotazují: „Proč
pan Racek jakožto poradce ministra Zaorálka a zároveň předseda garanční rady
Národního divadla nepožádal o finanční pomoc dřív, než nás propustil? Možná
bychom tuto nepříjemnou situaci vůbec
nemuseli řešit.“
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Sólisté ztratili důvěru ve vedení
Pěvci dále upozorňují na špatné pracovní podmínky. „Dlouhodobě se neřeší vážné problémy. Panuje bezvládí, šéf
opery odjel na několik týdnů zkoušet do
Plzně. Porušuje se pracovní řád a momentálně nemáme uměleckou radu,” vyjadřuje ústy všech sólistů Tereza Kavecká
a pokračuje: „Nechci pozici sólisty jak-

Operní pěvkyně Tereza Kavecká
scénu opustí.
koliv povyšovat, ale ke zvládnutí těžké
role potřebujete důstojné pracovní podmínky a hlavně psychickou pohodu.“
Pěvci: Nový šéf opery
střílí do vlastních řad
Podle pěvců k nestabilitě operního
ansámblu přispívají také veřejné výroky nově zvoleného šéfa opery Vojtěcha
Spurného. „Zpochybňuje v nich pracovní nasazení sólistů a v mnoha případech
jsou tyto výroky demagogické, až lživé.
Pan Spurný v rozhovoru pro váš týdeník řekl, že jsme křičeli na ředitele jako
na školáka. Tímto vyjádřením chtěl upozornit na naši reakci v situaci, kdy nám
byla oznámena výpověď. Není to pravda.
Existují nahrávky, které dokládají, že nikdo nezvýšil hlas, natož aby křičel. Netušíme, proč se pan Spurný takto vyjádřil,“
brání se sólisté. A Tereza Kavecká dodává: „Věřím, že si čtenář sám udělá úsudek,
zda je tato strategie čerstvě nastupujícího
šéfa opery pozitivně podnětná. Pan Spurný se také vyjádřil, že odmítáme role. Po-

(vpředu) přemýšlí, že divadelní
kud se tak výjimečně stalo, pak pouze z
důvodu porušení pracovního řádu, kdy
nebyl dodán notový materiál v inscenaci Arizona Lady v řádném termínu, nebo
z důvodu dlouhodobé nemoci.“
Tereza Kavecká zvažuje
odchod z divadla
Zpěvačka přemýšlí, že z divadla odejde úplně. „Opavské divadlo mi přirostlo k srdci. Počínaje dětskými rolemi jsem v něm strávila přes tři dekády a
moc ráda bych tam trávila i ty navazující. Za současné atmosféry si však setrvání v zaměstnaneckém poměru nedokážu
představit. Možná v budoucnu, pokud
se situace stabilizuje a budu mít příležitost jako hostující umělec, zvážím další
případnou spolupráci,“ ozřejmuje důvody pro svůj zamýšlený odchod. Jako poděkování za podporu opavské veřejnosti
uspořádali sólisté minulou neděli koncert, jehož výtěžek byl věnován onkologickému oddělení Slezské nemocnice.
(tep)

Moderní výzvy lidstva pokračují
Na auto se složilo přes sedmdesát firem z Opavska.
Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě má nový vůz.
Díky dárcům a sponzorům z celého Opavska.
Slavnostní předání vozu se uskutečnilo v minulých dnech u
restaurace Kotelna v Kylešovicích. Akce, kterou zpestřilo vystoupení pianisty Dominika Fajkuse a violoncellisty Jana Hanouska, se zúčastnilo na čtyřicet hostů. Jednalo se o zástupce
firem, které si zakoupily reklamu na voze a tím přispěly na jeho
koupi. Přítomen tak byl například i náměstek primátora Michal Jedlička. Celkově se na vozidlo složilo 73 firem a organizací z celého regionu. Auto bude sloužit pro odvoz dětí k lékaři,
do školy nebo na výlet. „Všem dárcům děkujeme,“ říká vděčně
koordinátor, projektový a programový pracovník Čtyřlístku Jakub Matuštík.
(dat)
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Catering & jídelna

v Raduni
ro
rozvážka
ozvážka obědů •
rodinné oslavy •
firemní oslavy •
svatby, rauty, promoce •
pohřební hostiny •
Denně v nabídce:
výběr ze 3 menu (90 Kč) •
2 stálice jídelního lístku •
nealko, Birell •
Poštovní 239 (budova,
(budova ve které sídlí Česká pošta)
pošta), Raduň
Tel.: 775 399 229, e-mail: SarkaSendlerova@seznam.cz

www.hospodaumostu.cz

ru NATO. Do této prestižní pozice byl
zvolen jako první představitel postkomunistických států. Také byl účastníkem
několika zahraničních vojenských misí a
za vykonané hrdinské činy obdržel řadu
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Projekt Mendelova gymnázia a Fakulty veřejných politik Slezské univerzity Moderní výzvy
lidstva pokračuje další přednáškou.
Koná se v úterý 17. března a jejími hosty budou tentokrát významné osobnosti z oblasti vojenství a diplomacie.
Návštěvníkům bude přednášet armádní generál Petr Pavel,
který byl v letech
2015-2018 předsedou vojenského výbo-

OPAVA

litickým poradcem pro evropskou integraci a Balkán prezidenta Václava Havla.
Účastníci přednášky mohou diskutovat
na téma Bezpečnostní výzvy České republiky. „V poslední době slýcháme od
nejvyšších představitelů státu, že žijeme
v jedné z nejbezpečnějších zemí světa.
V zemi, která není vystavena žádnému
bezprostřednímu nebezpečí, a že největším z těch nepřímých je mezinárodní terorismus. Zároveň se v médiích často dočteme o probíhající válce s různými
přívlastky – informační, kybernetické
nebo hybridní. Dotýkají se tyto a další hrozby České republiky? Pokud ano,
tak do jaké míry? A můžeme s tím vůbec něco dělat?“ pokládá důležité otázky
ředitelka pořádajícího Mendelova gymnázia Monika Klapková. Beseda je určena pro širokou veřejnost a uskuteční
se v aule Fakulty veřejných politik Slezské univerzity od 14.15 hodin. Vstup je
zdarma.

anketa: Jak bojujete proti jarní únavě? Čím se u vás projevuje?

Martin Bartusek,
46 let, řidič,
Velké Heraltice
Je mi celkem jedno,
jestli je jaro nebo léto.
Únava je pořád. Bojovat se proti ní nedá.

Petr Šmach,
61 let, restauratér,
Opava
Já to nijak nevnímám.
Letos navíc žádná zima
nebyla, tak ten přechod
není nijak drastický.

Lucie Krejčí,
39 let, obchodní
poradkyně, Opava
Unavená bývám spíše v
tomto období. Nejvíce
to vždy vnímám, než si
zvyknu na změnu času.

Jan Košinář,
46 let, zaměstnanec,
Frýdlant
nad Ostravicí
Nevnímám jarní únavu, naopak na jaře
jsem spíš svěžejší.

Ladislav Augustin,
65 let, důchodce,
Opava
Jarní únavu nepociťuji. A když bojuji, tak
doma na gauči.

