
Na sever míří Spirituál, Fešáci,
Ulrychovci i Maxim Turbulenc
Nejčastěji budeme potkávat Fešáky, Vánoce s Maxíky mohou někomu připadat málo tradiční

RADEK STRNAD

Ústecký kraj - Vánoce na kr-
ku, a umělci to dobře vědí.
Proto se s nejrůznějšími vá-
nočními koncerty, předsta-
veními i vystoupeními v kra-
ji doslova „roztrhl pytel”. A
věřte - bude ještě hůř! Pochlu-
bit se, co se naučily, bude chtít
každá baletní přípravka, kaž-
dý sboreček, ba i třída školy.

Nás nyní ale zajímají ti
„velcí”, kteří baví své publi-
kum už dlouhé rok. A větši-
nou dobře až skvěle.

Vstupenky na koncerty jsou
v předprodejích většinou pří-
mo v místech, kde se koncerty
či představení odehrají. A čas-
to také v informačních cent-
rech měst, která umělce hostí.
Bude-li tomu tedy v následu-
jících případech jinak, uvedu
ještě radši detaily.

Nejstarší a nejznámější čes-
ká folková skupina SPIRITUÁL
KVINTET má za sebou už pěk-
né vystoupení v Litoměřicích
v půli listopadu. Aktuálně ji
uvidí ve čtvrtek 24. listopadu
od 19.30 hodin Městské diva-
dlo Žatec, ale jak to vypadá,
Ústí má asi smůlu. Tradičně tu
pár let za sebou hrávali na roz-
svěcení vánočního stromu, le-
tos ale Ústí v rozpisu turné ne-
mají. Zato vydal Spirituál
Kvintet nové 2CD vánočních
písniček včetně pěti nových.
Kapela navíc loni slavila 50.
narozeniny a je pořád svěží.

„Se stejným elánem před-
vede v žateckém divadle ve
svém repertoáru písničky no-
vé i starší tak, jak je znáte. Spo-
lečně s novou posilou, zpěvač-
kou Veronikou Součkovou,
zazpívají některé písně tak,
jak jste je možná ještě nikdy
neslyšeli,” slibuje Karel Fiala
z žateckého divadla.

Ve stejném městě se už ve
středu 30. listopadu rozduní
vánoční písně v úpravách
MAXIM TURBULENC, tria roz-
dováděných tlouštíků. Před-
stavovattubudoui písničkyze
své nové vánoční desky Vá-
noční zpívánky, na kterou si
„dost osobitě” upravili sklad-
by Ježíšku panáčku, Kdo si
hraje nezlobí, Jak jsi krásné
neviňátko či Tichá noc a Vzác-
nej den. Ježíšek je za ně nej-
spíš moc nepochválí, ale děti si
na ně asi zatančí třeba právě v
Žatci na akci Rádia Blaník.

I vlastní podání Purpury
pak Turbulenc zazpívá 5. pro-

since v Ústí a 19. prosince v
Chomutově, kam jej také zve

Blaník. A jestli přijdou pře-
vlečeni za čerta, anděla i Mi-
kuláše jako na obalu nového
CD, pak to s největší pravdě-
podobností bude úplně po-
slední letošní Mikuláš, který k
nám na sever Čech zavítá.

Kdo má ale radši JAVORY,
skupinu sourozenců Hany i
Petra Ulrychových a jejich li-
dové či zlidovělé písničky
(včetně těch vánočních), ten
by si měl pospíšit do předpro-
deje v Informačním středisku
města Ústí - do Paláce Zdar na
Mírovém náměstí. Právě zde
již nabízí lístky na koncert Ja-
vorů Agentura For, která
Ulrychovce po roce opět do
Domu kultury Ústí na pondělí
5. prosince od 19.30 hodin zve.
Je to přitom jediné vystoupe-
ní kapely letos koncem roku v
Ústeckém kraji.

Zato country si kraj užije až
až. Skupina FEŠÁCI v čele s ka-
pelníkem Antonínem Kny, v
jejíž sestavě by neměli na Vá-
nočních saloonech chybět Jan
Turek, Robert Moucha, To-
máš Linka, Fany Pátek a Ka-
rel Poláček - tedy členové této
legendární country kapely z
časů, kdy v ní ještě zpíval Mi-
chal Tučný - si jako hosta zve
Hanu Mladou. Zpěvačku, kte-
rá v ní úspěšně působila.

„Ústecký koncert v Domě
kulturybudevýjimkou.Naněj
si zveme také Pavla Zedníčka,
báječného vypravěče, herce a
také muzikanta. V Ústí se
představí také v roli klarine-
tisty, zahraje s námi nejslav-
nější country instrumentálku
všech dob - Oranžový expres.
Bude to unikátní, máte-li rádi
Pavla Zedníčka i country, ne-
měli byste u toho chybět,”
zvou na koncert 15. prosince
kapelník Fešáků Antonín Kny
a Zdeněk Kymlička, pořadatel
vystoupení legendy. „Vstu-
penky jsou již v předprodeji v
Informačním centru města
Ústí v Paláci Zdar,” upozornil
pro pořádek pořadatel.

Fešáci to ovšem letos v čase
adventu s obyvateli Ústecké-
ho kraje - a pro ně - rozjedou.
Jejich Vánoční saloony uvi-
díme na těchto štacích:

9. 12. - Louny -Vrchlického
divadlo, 12. 12. Chomutov - KD
Zahradní, 13. 12. Děčín - Měst-
ské divadlo, 15. 12. 2011 Ústí -
DK Ústí (+ host + Pavel Zední-
ček a 19. 12. KD Teplice

OÁZA KLIDU ČEKÁ SEVER S JAVORY, ovšem Maxim Turbulenc také
postraší čertem. A Bůh ví, jak anděla jeho křídla unesou! Foto: archiv

Zajímavá výstava: Nobelista Heyrovský už učí na severu
Putovní expozici o slavném Čechovi představuje nově v Ústeckém kraji Střední průmyslová škola ve Staré ulici 99 v Ústí nad Labem
MARTIN KOŠŤÁL

Ústí nad Labem - Snažil se ří-
dit Faradayovým heslem
„Work, finish, publish“ (Pra-
cuj, ukonči, uveřejni). Na No-
belovu cen byl navržen více
než desetkrát. Cenu získal te-
prve po 37 letech od objevu po-
larografie. Řeč je o Jaroslavu
Heyrovském. Ten teď bude vy-
učovat fyzikální chemii na
Střední průmyslové škole ve
Staré ulici v Ústí nad Labem,
a to prostřednictvím putovní
výstavy Příběh kapky.

„Nikdo tehdy nevěřil, že ži-
vot výstavy se tak trochu pro-
dlouží. Původně jsme ji chtěli
uspořádat na dvou či třech
místech, a dnes je to již devátá
expozice,” představuje výsta-
vu jedna z jejích autorů Květa
Stejskalová.

Putovní výstava má tři čás-
ti: tu první tvoří sada dvanác-
ti panelů (formát A0), které na
fotografiích a dokumentech
přibližují návštěvníkovi život
a vědeckou práci Jaroslava
Heyrovského. Rodinou Hey-
rovských byly k pořízení ko-

pií zapůjčeny fotografie z ro-
dinného alba, z nichž některá
fota dosud nebyla na veřej-
nosti prezentována. Řada fo-
tografií, diapozitivů a písem-
ných materiálů z archivu
ústavu ilustruje výzkumnou
práci J. Heyrovského a jeho
týmu. Druhou část expozice
tvoří přístroje (vývojová řada

10 přístrojů tzv. polarografů),
skleněné polarografické ná-
dobky, diapozitivy, se který-
mi polarografisté přednášeli,
ukázky knih a publikací o po-
larografii v různých světo-
vých jazycích i několik pola-
rografických kuriozit. Filmy
zhotovené v 50. a 60 letech do-
kumentující Heyrovského vý-

zkum jsou zájemcům promí-
tány v části expozice ve formě
nekonečné smyčky.

Výstava je doplněna dopro-
vodným programem popula-
rizačních přednášek nejen o
Jaroslavu Heyrovském a jeho
výzkumu v oboru polarogra-
fie, ale i o současné vědě a vý-
zkumu v oboru fyzikální che-

mie, kterou se vědci v Ústavu
fyzikální chemie Jaroslava
Heyrovského (ÚFCH JH) za-
bývají dnes.

„Vážíme si možnosti uspo-
řádat tuto výstavu ve spolu-
prácí s Ústavem fyzikální che-
mie Jaroslava Heyrovského
Akademie ČR. Chceme přiblí-
žit a zpopularizovat obor che-
mie nejenom žákům základ-
ních a středních škol z Ústí i
Ústeckého kraje, ale také ši-
roké veřejnosti. Rádi bychom
tak učinili i z jiného pohledu
než čistě vědeckého. No a na
příběhu prvního nositele No-
belovy ceny ukázali, že její
udělení nebylo náhodné, ale že
za tím vším se skrývá vytrva-
lá a cílevědomá práce. Bude-
me rádi, když tato výstava při-
láká více studentů do našich
lavic, protože už dnes je na
pracovním trhu pociťován vý-
razný nedostatek chemických
odborníků,“ řekla ředitelka
Střední průmyslové školy ve
Staré ulici v Ústí nad Labem
Helena Mudrochová.

Expozice je umístěna ve
vstupních prostorách SOŠ

Stará 99 - ve vestibulu školy.
Zdarma je přístupná všem zá-
jemcům v pracovní dny od 8 do
17 hodin do 22. prosince 2011.
Součástí výstavy bude i cyk-
lus přednášek pro žáky zá-
kladních a středních škol.

„Na výstavu do Ústí se zaje-
deme podívat s tátou. Nedáv-
no jsme viděl v televizi doku-
ment o panu Heyrovském.
Předmět chemie mě baví,“ ře-
kl žák základní školy Marek
Souček z Teplic.

Pro výstavu v Ústí nad La-
bem nachystali vědci také pár
nových exponátů, které pro-
zatím na putovní výstavě ne-
byly představeny.

„Jedná se předměty-
kuriozity spjaté se jménem Ja-
roslava Heyrovského. Ukazu-
jeme zde například vzácný mi-
nerál Heyrovskýit (sulfid olo-
vaabizmutu)pojmenovanýna
jeho počest, či dvě různé me-
daile s jeho portrétem udělo-
vané chemikům při různých
příležitostech spojených s po-
larografií,“ dodala ještě jedna
z autorů výstavy Květa Stej-
skalová.

HEYROVSKÝ OSOBNĚ. Sousední snímek z vernisáže výstavy ovšem není zcela ideální fotografií k tomu-
to článku. Při návštěvách středních i základních škol na expozici bývá vestibul SOŠ plný. Foto: archiv SOŠ

JEDOVATÁ MUŠKA

Světýlko na hrob
17. listopadu

Příslušný pan ministr vyhlásil, že na školách se bude
učit nový předmět, národní hrdost. Je pravda, že žactvo
opouštějící základní školy neví, že pan Shakespeare (jest-
li ví, kdo to byl) se nemýlil, když umístil Království české
na břeh moře, protože po jistý čas tam sahalo. Nic mu ne-
říkají jména jako Karel IV., Hus, Komenský, ani Masa-
ryk, neví o znovuvzkříšení české státnosti po dvou světo-
vých válkách (na 40 let komunistické vlády dnes asi bude
hrdý málokdo), neví nic o listopadu před 22 lety.

Jenže pan ministr se opozdil; řeší důsledky, nikoli pří-
činy, jako to dělá vláda ve všem, třeba v případě cikánů.
Nebo při řešení hospodářské krize, kdy nesou důsledky
hlavně ti, kdo ji nezavinili. Abychom upřesnili, součas-
ná vláda, dědicové těch, kteří iniciovali největší švindl
všech dob, zvaný velká privatizace.

Nikdo nespočítá, o kolik set miliard při ní přišla státní
kasa. Možná by měli páni ministři podniknout exkurzi
po prázdných průmyslových halách, kde straší duch tak-
zvaného trhu.

Exekuce miliardových kont zázračně zbohatlých jed-
notlivců by měla smysl, jen kdyby po ní něco následova-
lo. Jenže nedořešila se kauza podvodů s lehkým topným
olejem – co podobných kauz se spláchlo? Postarala se o to
justiční mafie – dnes už se otevřeně hovoří o tom, že exis-
tuje. Při nejhorším se podvodník nechal uniknout za hra-
nice, odkud vzkazuje, že je nevinný. Slyšeli jste, že by se
někdo z nich cítil vinen?

Můžeme být hrdi na stát, který je rájem podvodníků a
zlodějů všeho druhu? Nežijeme v období tzv. diktatury
proletariátu, zato v období diktatury finanční oligar-
chie. I podniky se státní účastí, zejména energetické, si s
námi dělají, co chtějí ve jménu miliardových zisků a mi-
lionových platů manažerů, v bance už nevíte, za co všech-
no máte platit. A ceny tiše rostou, tu o dvě koruny, tu o pět
(kolikpak z toho se nakonec dostane do erární kapsy?)

Abychom se vrátili k Shakespearovi: v Hamletovi se
praví, že je cosi shnilého ve státě dánském, o nás se zase
za hranicemi říká, že je cosi shnilého ve státě českém.

Žijeme v ohraničeném útvaru bez ideje a bez perspek-
tiv a ve vládě není jediná osobnost, která by dovedla k ná-
rodu promluvit. Takže, na co nebo na koho můžeme být
hrdí?

Nemusíte se mnou souhlasit. Ale ruku na srdce, před-
stavovali jste si tenkrát v listopadu, že se octnete v tako-
vém marasmu…?

Ladislav Muška, rodák ze Semil, je předsedou Se-
veročeského klubu spisovatelů, úspěšným auto-
rem románů, povídek, aforismů, pohádek...
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Vokolkovy literární
ceny jdou do finále
Děčín - Uzávěrky 15. ročníku
soutěže básníků Literární ce-
ny Vladimíra Vokolka 2011 se
blíží. Poslední šance poslat do
ní svůj příspěvek je čtvrtek 24.
listopadu. Uvedl to Ladislav
Zoubek, ředitel Okresní
knihovny v Děčíně, která s
městem Děčín soutěž pořádá.

„Chceme soutěží objevovat
nové básnické talenty a při-
pomenout významného dě-
čínského básníka a esejistu
Vladimíra Vokolka (* 1. 1. 1913

Pardubice-†23.7.1988Ústínad
Labem), vysvětlil ředitel.

Klání pro mladé lidi trvale
žijící v ČR má kategorie: od 15
do 18, od 19 do 24 a od konečně
25 do 35 let. „Příspěvky zasí-
lejte v maximálním rozsahu 10
textových stran ve 3 vyhoto-
veních na adresu: Městská
knihovna Děčín, ředitel Mgr.
Ladislav Zoubek, Raisova 3,
406 55 Děčín IV. Obálku označ-
te značkou „LCVV 2011“,”
vzkazuje ještě Zoubek. (dts)
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