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Milovníci dobrých komedií se 
opět mohou těšit na reprízy diva-
delní hry Horké to někdo rád… 
s atmosférou slunné Floridy. 

Divadelní spolek Žďár vstupuje do 
roku 2017 úspěšnou divadelní podo-
bou jedné z nejlepších amerických 
fi lmových komedií Někdo to rád 
horké, staré již 58 let. 

Ve žďárské úpravě komedie od Jiří-
ho Maruše a v režii Martina Blažíčka 
se představí kmenoví herci DS Žďár 
i někteří dřívější odchovanci.

V hlavních rolích perlí Marcela 
Svobodová coby Sugar (ve fi lmové 
verzi Marilyn Monroe), diváky roze-
smívají Adam Šteidl ( Joe-Josefína) a 
Vít Schaff erhans ( Jerry-vousatá Daf-
né). 

Místo dámské kapely překvapí 
gospelový „Panenský pěvecký sbor“, 
který řídí Tamara Pecková (Sue). 
Nastudování písní se ujal sbormistr 
Jiří Libr, pod jeho vedením se úžasně 
rozezpívaly D.+D. Bučkovy, E. Hrn-
čířová, I. Koutníková, A. Kratochví-
lová,   L. Partyková,  A. Stejskalová, 
E. Šimurdová a N. Topinková.

V mužských rolích se   lze těšit na 
J. Maruše, M. Straku, V. Košťála, P. 
Musila, L. Blížence, J. Bučka atd.  

VLEVO Vít Schaff erhans - momentálně vousatá kráska Dafné (jinak Jerry) a 
Adam Šteidl,právě coby nesmělý milionář a svůdce Sugar, jinak v dvojroli Joe a 
Josefíny. Foto: archiv DS Žďár.

Komedie Horké to někdo rád… se vrací

Městské divadlo 
neděle 5. 3. v 19.00

Dvě kulatá výročí
Žďárská Základní umělecká škola 

Františka Drdly slaví letos hned dvě 
kulatá výročí: 90. let od založení ško-
ly a čtyřicátiny školního dechového 
orchestru.

Slavnostní koncert se koná 26. břez-
na od 16 hodin v Městském divadle. 
„Zveme všechny příznivce dechovky,“ 
vzkazuje ředitelka Dana Foralová.

Školní dechovka reprezentuje
Dechový orchestr ZUŠ Žďár nad 

Sázavou vznikl v roce 1977 pod teh-
dejším Jednotným klubem pracují-
cích. 

Jeho cílem bylo vychovávat mla-
dé muzikanty a udržet tradici čes-
ké dechovky na Žďársku. Založil 
jej dlouholetý učitel ZUŠky Ladi-
slav Čížek. Pod jeho vedením se 
dechovka zúčastnila mnoha vystou-
pení u nás i v zahraničí, např. i v 
Meusselwitzu a Eberswalde. 

V roce 1998 přebral taktovku 
učitel Vratislav Jindra. Orches-
tr pokračoval ve své dobré tradici 
a účinkoval na mnoha soutěžích a 
přehlídkách. Koncertoval i v part-
nerských městech Žďáru n. S., ve 
francouzském Cairanne a němec-
kém Schmöllnu. 

Repertoár muzikantů je rozma-
nitý. Vedle klasiků české dechovky 
(Poncar, Vacek, Vejvoda) zařazují i 
současné skladatele a nevyhýbají se 
ani žánrům jako je opereta či slow…

V současnosti má dechový orchestr 
23 členů a dvě zpěvačky. -red-

Že je vám stavba na snímku povědomá? Máte pravdu. Jde o 
věrnou miniaturu naší Zelené hory. 

Žďárská památka UNESCO zaujala modeláře, kteří se před 
17 lety pustili do vytváření nevídaného projektu. 

Kdybychom jej však chtěli spatřit na vlastní oči, musíme se 
vydat až do západočeských Mariánských Lázní. Ve zdejším 
Miniaturparku Boheminium je do přírodní scenérie citlivě 
zasazeno na šest desítek dokonalých miniatur významných 
historických a technických památek ČR. Nikde ve světě se 
s něčím podobným nesetkáme. 

Park Boheminium otevírá nyní 4. března. Má i své webovky, 
kde se proklikáte až k zajímavostem o originálních stavbách. 
Samozřejmě jsme vyzkoušeli naši Zelenou horu, a funguje to.
 -lko-

ŽĎÁRSKÁ památka UNESCO, poněkud v trpasličím 
vydání… Zdroj: Park Boheminium 

Zajímavost: „Zelenka“ v Mariánkách

V nakladatelství Parola, 
v němž vychází i Žďárské novi-
ny, vyšla kniha o historii pod-
nikatelského rodu Löwů. Jejím 
autorem je Zdeněk Geist. 

 Petr Klukan

Löwovi patřili rozsahem své textilní 
produkce k nejvýznamnějším průmy-
slníkům přelomu 19. a 20. století celé 
habsburské monarchie. 

„Byli opravdu podnikatelskou špičkou. 
Mým přáním bylo přispět k oživení jejich 
jména a připomenutí přínosu pro náš 
region. Jejich role při budování Helenína 
u Jihlavy, ale i širšího okolí Jihlavy, byla 
po řadu desetiletí opravdu nezastupitel-
ná,“ vysvětluje autor knihy.  

Dílo přibližuje historii rodiny tex-
tilních podnikatelů Adolfa a Karla 
Löwových, její původ, a příchod z Br-
na do Jihlavy. Přes skromné začátky 
se dočkala společenského vzestupu 
i podnikatelského úspěchu. Výrazně 
ovlivnili celé tehdejší textilní podni-
katelské odvětví i tisíce životů zaměst-
nanců. 

Kniha se nevyhýbá ani problémům 
v rodině. Jsou zde unikátně zveřejně-

ny dopisy otce a syna, z nichž vyplývá, 
že zatímco otec budoval, syn rozhazo-
val…

„Je pozoruhodné, že ze šesti dospělých 
dětí Karla Löwa to byly tři dcery, jež se 
snažily rodinnou tradici udržovat do dal-
ších generací, zatímco tři Löwovi syno-
vé se naopak otcovskému domu vzdálili. 
Což jim však nikterak nebránilo v tom, 

aby neustále od otce - a později od sester 
- nepožadovali další a další fi nanční pod-
poru,“ dodává Geist      

Text je ohraničen časovým obdobím 
přibližně sta let, od poloviny 19. stol. 
do poloviny 20. stol., kdy došlo ke zro-
du, rozvoji a ukončení činnosti fi rmy 
v režii Löwových.  

Jak autor knihy říká, rodina Löwů po 
sobě zanechala nejen řadu hmotných 
památek, ale také inspirativní příběh 
z nedávné minulosti. „Jeho připome-
nutím vzdáváme hold tvůrčímu duchu a 
nezdolné energii, která stála za vybudo-
váním helenínské textilní továrny i stej-
nojmenné obce.“ 

Součástí knihy je fotodokumenta-
ce, včetně korespondence mezi členy 
rodiny. 

Autor knihy 
Zdeněk Geist se narodil v roce 

1971, vystudoval estetiku a hudeb-
ní vědu na Filozofi cké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně, ži-
je v Jihlavě. Je autorem knih Nezlo-
mený vězeň, Rakušan z Jihlavy a Bez 
kresby v malbě nepokročíte.

Kniha o rodu Löwů je inspirací

Antipopelkovské lodičky…
Při nastudování inscenace Horké 

to někdo rád... bylo důležité obsa-

zení rolí dvou hudebníků, kteří se 
během děje převlékají za dívky. 

Jak se Adam Šteidl a Vít Schaff er-
hans popasovali s ženskými rolemi, 

ženskými šaty či doplňky? 
Eva Živná z DPS Žďár říká, že svého 

úkolu se zhostili bravurně. „Určitým 
oříškem však bylo zakoupení ,antipo-
pelkovské´ velikosti dámských lodiček č. 
9,“ vzpomíná. Prodavačka v obuvi prý 
mladým mužům ochotně radila, že 
kdyby jejich přítelkyním lodičky dobře 
neseděly, mohou je klidně přijít vymě-
nit. Když si však pánové začali boty 
hned v obchodě zkoušet, na prodavač-
ky šly mrákoty…

No a pak už zbývalo jen natrénovat 
chůzi a udržet v lodičkách na jevišti 
balanc... 

„Rychlé převleky z mužů na dív-
ky, a v další scéně naopak, také ma-
jí řadu úskalí,“ říká Živná. Zatím ale 
žádnému z nich nekoukala z pod 
saka růžová dívčí halenka. Jen občas 
se prý ozve zoufalý hlas kolegyně: 
„Moment, máš paruku otočenou ofi nou 
nad uchem!“ Rychlý zásah upravující 
ruky a už se jde na jeviště…

Na otázku, jak diváci přijali plno-
vous u jedné z „krásek“, Eva Živná 
říká: „Je to zajímavé, ale pokud vím, 
nikdo to neřešil...“  -lko-


