
Petra Beránková: „Ples je pro
mě většinou ryze pracovní“
„K charitě hodně tíhnu a nápad propojit s ní média je chvályhodný,“ řekla moderátorka

Pardubice – Již tuto sobotu
se uskuteční druhý ročník
Pardubického plesu médií a
charity, kterým od 19.30 v ABC
Klubu Na Olšinkách bude pro-
vázet jako moderátorka i
PETRA BERÁNKOVÁ (na
snímku).

Co vy a plesy? Moderujete je
ráda, tančíte ráda?
Přiznám se, že pro mě je větši-
nou ples ryze pracovní záleži-
tost. Už jsem jich odmodero-
vala stovky, a tak, když se
řekne ples, představím si spíš
hodiny strávené nad scéná-
řem. Nepřemýšlím nad ple-
sem jako nad nějakou mou zá-
bavou, dobře se bavit mají na-
opak všichni ostatní. A tak se
snažím, aby mnou odvedený
výkon byl perfektní. Já a ta-
nec? Většinou naštěstí ani ne-
ní čas tančit, společenský ta-
nec nevyhledávám a pozvání
k tanci většinou s úsměvem a
vtipným bonmotem odmítám.
Upřímně, když se mám já ně-
kde bavit a dobře si zatanco-
vat, pak je to spíš rockový
koncert nebo kvalitní festival
typu Hradecký Majáles.

Co říkáte na propojení charity a
médií a na to, že ples má chari-
tativní ráz? Účastníte se i dal-
ších benefičních akcí?

K charitě hodně tíhnu a nápad
propojit média a charitu je
určitě chvályhodný. Sobotní
mediální ples v ABC klubu má
za sebou už hodně úspěšný
první ročník, takže, když jsem
nabídku dostala, byla jsem
hned pro. A to i vzhledem k
tomu, že ho moderuji za svůj
domovský Český rozhlas.
Charitativní myšlenka plyne
ze spolupráce se zástupci SKP-
Centra, které je spolupořada-

telem plesu. Základním po-
sláním „SKPéčka“ je pomáhat
vstát osobám v tísni a osobám
ohroženým sociálním vylou-
čením. jako součást plesu tak
proběhne dobrovolná dražba
uměleckých předmětů a výtě-
žek bude kompletně věnován
právě SKP-Centru.

Jaký je program večera? Na co
se z programu těšíte?
Je toho hodně, módní pře-

hlídka, Elvis Presley Show,
mistrovské barmanské umění
Petra Hurty. Těším se i na vy-
stoupení Ilony Brymové. Ví-
tězku soutěže Česko zpívá po-
řádané Českým rozhlasem.
Na tu jsem osobně hodně zvě-
davá. Dorazí pardubická hu-
dební skupina Ready Kirken,
kluky mám ráda a můj manžel
jim dokonce dělal managera,
takže se těším i na jejich po-
slední album Box. (mm)

Rozhovor

Rodinné drama boleslavského
divadla láká na Věru Kubánkovou

LUKÁŠ DUBSKÝ

S vou nejnovější inscenaci
Marvinův pokoj předsta-

vili v Pardubicích herci Měst-
ského divadla Mladá Bo-
leslav. Rodinné drama Ame-
ričana Scotta McPhersona by-
lo krátce po svém vzniku zfil-
mováno, diváci si možná na
film vzpomenou díky hvězd-
nému obsazení, ve kterém ne-
chyběli Diane Keatonová, Me-
ryl Streepová, Leonardo Di-
Caprio či Robert De Niro.

Potřebuje pomoc
svých blízkých
Bessie strávila svůj život pe-
čováním o nemocného otce
Marvina a starou tetu Ruth.
Nyní ji ovšem diagnostikovali
leukémii a sama potřebuje po-
moc. Do jejího domu na Flori-
dě tedy přijíždí sestra Lee, se
kterou se mnoho let vůbec ne-
viděly. Přiváží s sebou i své
dva syny a společně se podro-
bují lékařským testům, aby se
zjistilo, zda jsou vhodnými
dárci kostní dřeně.

Boleslavská inscenace za-
číná poměrně slibně, McPher-
sonovu textu neschází vtip a
zpočátku i režisérka Helena
Glancová vede herce k pří-

jemné nadsázce, která je kon-
trapunktem k neveselému
osudu Bessie. Postupně se ale
humor vytrácí a inscenace za-
číná být trochu těžkopádná.
Naštěstí dialogy jsou opravdu
„jako ze života“, nezní vůbec
knižně.

Své téma si v Marvinově po-
koji najde téměř každá gene-

race diváků – problémy mla-
dých lidí může reprezentovat
Leein syn Hank (jeho před-
stavitelem je Ivo Theimer), že-
ny ve středním věku předsta-
vují obětavá Bessie (Karolina
Frydecká) a temperamentní,
svobodomyslná Lee (hraje ji
Eva Reiterová), zatímco nej-
starší generaci reprezentuje

teta Ruth (hostující Věra Ku-
bánková).

Vztah obou sester
je pro hru klíčový
Klíčový je pro vývoj inscenace
vztah obou sester, který obsa-
huje latentní konflikt. Zatím-
co jedna ze sester si zvolila
svobodný život bez závazků,
druhá svůj život obětovala ve
službě svým blízkým. Tento
rozpor se ovšem za celé před-
stavení dostane na povrch jen
okrajově, ve vztazích mezi jed-
notlivými postavami tak po-
stupně mizí jakékoliv napětí.

Z herců se nejvíce daří Ka-
rolině Frydecké, které člověk
bez potíží věří strach ze smrti
i nezdolnou víru v to, že svůj
život nepromarnila. Frydecká
naštěstí ani ve vypjatých scé-
nách nepřehrává a nedělá tak
z inscenace sladkobolné me-
lodrama. Zážitkem je rovněž
pozorovat energií hýřící Věru
Kubánkovou,kterásivesvých
téměř 89 letech troufla na ne-
lehký part tety Ruth. Kubán-
kové vitalita na jevišti je
vskutku obdivuhodná.

Boleslavská inscenace tak
za návštěvu stojí, i když je mís-
ty rozvleklá a divákovu po-
zornost si udržuje jen s pro-
blémy.

Recenze

Hodnocení Deníku: 

NEMOCNOUBessii hraje v boleslavské inscenaci hry ScottaMcPher-
sonaMarvinův pokoj Karolina Frydecká (vlevo), její starou tetu Ruth
si zahrála VěraKubánková, které bude v červenci letošního roku již
89 let. Foto: archiv Městského divadlaMladá Boleslav

Soutěž Deníku

Užijte si thajskou
masáž zcela zdarma!

Pardubice – Většina z nás zná
ty těžké pracovní dny, po kte-
rých by to chtělo pořádnou
masáž. A pokud navíc toužíte
vyzkoušet pravou thajskou
masáž, soutěžte s naším De-
níkem a pardubickým salo-
nem Thajský dotek, který se
nachází na náměstí Republi-
ky. Vyhrát můžete dárkový
poukaz v hodnotě tisíc korun.
Salon nabízí řadu tradičních
thajských masáží, které jsou
staré i více než dva tisíce let.
Dopřát si můžete klasickou
thajskou masáž, relaxační
olejovou masáž, masáž zad a
šíje, masáž nohou nebo krá-
lovskou thajskou masáž.
Chcete-li vyhrát soutěžní po-
ukaz v hodnotě tisíc korun,
odpovězte na otázku: Kde se
nachází salon Thajský dotek?
Odpovědi zasílejte do dnešní
desáté hodiny na e-mail
pardubicky@denik.cz a připoj-
te své jméno a příjmení, mo-
bil a heslo „Masáž“. (iko)

Podnět z pardubické radnice
bude řešit legislativní rada

Pardubice – Podnět na změ-
nu zákona o omamných a psy-
chotropních látkách, který by
omezil prodej syntetických
drog, řeší legislativní rada
vlády. Jeden z podnětů vyšel
i z pardubické radnice.

„Před časem jsme využili
setkání, která míváme s po-
slanci a senátory zvolenými za
Pardubický kraj, a apelovali
na ně, aby zasáhli proti pro-
dejcům syntetických drog,
které nejsou zařazené do se-
znamu zakázaných látek. Na-
bízejí je například jako sběra-
telské předměty v kamenných
obchodech, kam mají přístup i
děti,“ řekla primátorka Par-
dubic Štěpánka Fraňková.

„Na dalším setkání jsme se
dozvěděli, že legislativci už
pracují na novém návrhu zá-
kona, který by měl tyto prak-
tiky omezit,“ dodala Štěpánka
Fraňková.

Podle soudu jsou
úředníci podjatí
Největším tématem pravidel-
ného setkání vedení města se
zákonodárci byla otázka sys-
témové podjatosti úředníků.
Rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu (NSS) z lis-
topadu loňského roku, hovo-
řící o možné podjatosti úřed-
níků rozhodujících ve správ-
ním řízení o věcech, v nichž je
žadatelem stejné město či
obec, které úředníka zaměst-
nává, totiž může městu půso-
bit značné komplikace.

„V případě, že naši úředníci

budou ve smyslu judikátu NSS
podjatí, krajský úřad musí
rozhodování přesunout do ji-
né obce. Neumím si předsta-
vit, že by například o kácení,
které je součástí rekonstruk-
ce Tyršových sadů, měl roz-
hodovat obecní úřad, který má
na problematiku životního
prostředí jednoho pracovní-
ka. To říkám bez despektu, u
nás na tom jeden člověk pra-
coval intenzivně celý měsíc.
Vypracoval posudky o rozsa-
hu diplomové práce. Neumím
si představit, jak by tohle ča-
sově zvládal malý obecní
úřad,“ konstatoval tajemník
pardubického magistrátu Mi-
chal Zitko.

Může to zablokovat
velké projekty
„Tato rozhodování vůbec
nejsou jednoduchá, často jde o
projekty za desítky či stovky
milionů korun. Nejde jen o ži-
votní prostředí, ale stejně o
stavební úřad či odbor dopra-
vy. Obávám se, že toto roz-
hodnutí NSS může řadu vel-
kých projektů zcela zabloko-
vat,“ dodala primátorka.

„Uděláme vše pro to, aby se
tento problém dostal v co nej-
kratší době na program jed-
nání ústavně právního výbo-
ru parlamentu,“ slíbil i za své
kolegy poslanec parlamentu
za ODS a místostarosta Chru-
dimi Jan Čechlovský.

„Je to náš společný zájem,
hledat cestu, jak to co nej-
rychleji vyřešit,“ doplnil po-
slanec za TOP 09 a člen zastu-
pitelstva Pardubic Jiří Ska-
lický. (nah)

Víte o tom?

Náš tip

V Kosatci chystají
Velikonoční tržení

Pardubice –

Česká abilym-
pijská asocia-
ce pořádá v In-
tegračním
centru sociál-
ních aktivit
Kosatec ve
Sladkovského ulici Veliko-
noční tržení. Zájemci mohou
přijít již v úterý 19. března do
společenského sálu populár-
ního Kosatce v době od 10 do
17 hodin. Čeká je prodejní vý-
stava výrobků chráněných dí-
len, stacionářů a také dalších
neziskových organizací. Ke
koupi budou například veli-
konoční dekorace z přírod-
ních materiálů – keramiky,
sena, papíru, dřeva a proutí,
ale také různé šité výrobky,
bižuterie a další pestrá veli-
konoční nabídka. V trénin-
kové kavárně U tiskaře Brixe
si pak všichni mohou dát kva-
litní kávu a ochutnat dobroty
mezinárodní kuchyně. (fin)

Přijímáme nové pacienty!

STOMATOLOGIE 
- soukromá zubní ordinace

Péče o zuby pro celou rodinu za rozumné ceny!

STOMATOLOGIE 
- soukromá zubní ordinace

Péče o zuby pro celou rodinu za rozumné ceny!

Ordinační doba – osobně
UNISTOM GROUP s.r.o. - Dr. Andrei Ivanou

Bratranců Veverkových 2675
530 02 Pardubice

Tel.: 467 771 977, mob.: 601 330 343
unistom@unistom.cz

Přijímáme nové pacienty!

TVAR v.d. Pardubice, přijme 

TECHNOLOGA PŘÍPRAVY VÝROBY
Požadavky:

§ SŠ/VŠ technického směru i absolventi
§ Práce na PC

§ Zkušenost v oboru lisování plastických hmot výhodou

Nástup možný ihned! 

Informace na osobním odd.- tel. 467 409 932
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19. 3. 2013 (úterý) v 17.00 hod. 


