
STUDENTI PÍŠÍ NOVINY

Z VAŠE TÉMATAZ
Téma 1: Naše zvíře. Máte
doma nějakého mazlíčka?
Zažili jste s ním nějakou
veselou historku? Napište
nám, pošlete fotografii.
Téma 2: Novoroční před-
sevzetí. Dáváte si novo-
roční předsevzetí? Dokáže-
te je naplnit? Napište nám
svůj příběh.
Téma 3: Co v Ostravě
chybí?
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nebo na adresu:
Moravskoslezský deník,
U nás doma, Mlýnská 10,
702 00 Moravská Ostrava.
Tel.: 602 530 166

Stranu připravila:
Hana Porebská

Studenti studentům
MAGDALÉNA POLÁŠKOVÁ

Jeden běžný páteční den ne-
byl zdaleka obyčejný školní
den, šli jsme totiž na divadelní
představení Jesus Christ Su-
perstar, které nacvičili starší
studenti Matičního gymnázia.
Sešli jsme se s celou třídou ve
škole a společně jsme šli na Ja-
náčkovu konzervatoř, kde se

vše odehrávalo. Jakmile jsme
se usadili, nečekali jsme ani
pět minut a představení zača-
lo. Na scéně se objevili herci –
naši spolužáci – a předvedli
nám úžasné výkony. Zpívali,
tančili a dávali do toho všech-
no. Když dohráli, odměnili
jsme je nekončícím potles-
kem. Na tento zážitek dlouho
nezapomenu!

Jak se peče muzikál aneb Jesus očima Jesuse
VÁCLAV STRÝČEK

Na projektu jsem spolu s ostat-
ními účinkujícími pracoval
zhruba rok, zúčastnil jsem se
mnoha zkoušek, a měl jsem te-
dy možnost vidět, jak nám celý
muzikál „rostl před očima“.
Pro mě vše začalo, když mi Ja-
kub Novák ve frontě na oběd
řekl, že se bude na škole na-
cvičovat Jesus Christ Super-
star – a jestli chci hrát Ježíše,
nebo Jidáše. V té době jsem
„Jesuse“ vůbec neznal, tedy
jsem odpověděl, že Ježíše, a šel
jsem obědvat. Během roku se
našlo devět herců schopných

zahrát a zazpívat sólovou roli,
sbor, o kterém dodnes nikdo
neví, jak je vlastně velký, ale
mohl čítat kolem dvaceti čle-
nů, z nichž všichni také s vel-
kým nasazením tančili, dva
hlavní zvukaři, z nichž se prů-
běžněstali i osvětlovači,a tři až
pět režisérů. Poslední obsaze-
ná role byl Pilát, někdy v polo-
vině října.

Nebyly to tedy zkušenosti a
rozhodně ani systematičnost
práce, co nás dovedlo ke zdár-
né premiéře, ale obrovská hro-
mada vůle. Při nacvičování
JCHS se sešla neuvěřitelně
schopná, soudržná a nadšená

skupina lidí, na kterých bylo
nejvíce vidět, že chtěli. Nacvi-
čovalo se tak v každé volné
chvíli, individuálně i kolek-
tivně. Při posledních zkouš-
kách už znali všichni nazpa-
měť texty všech postav a často
jsme se přistihli, že si danou
árii pobrukujeme i ve výuce
nebo v autobuse. Sám jsem jed-
nou na zastávce až příliš pozdě
zjistil, že si nahlas zpívám
„ukřižuj ho, ukřižuj“, což mělo
za následek velmi nechápavé
pohledy spolucestujících.

Hodně nám také pomohlo, že
se představení na škole hrálo
už dříve. Sice před deseti lety,

takže nejmladším účinkujícím
ze současné sestavy v té době
teprve táhlo na čtyři, přesto
však už existoval režijní náčrt
a nejdůležitější problémy včet-
ně hudebních podkladů jsme
už měli předem vyřešeny.

Samotná premiéra pak byla
úžasným zážitkem, jak už to u
školních představení bývá.
Chvil na podiu není mnoho, a
pokud se povedou a je i podpo-
ra z publika (přičemž není
vděčnějších diváků než spolu-
žáci a rodiče), nemůžeme se di-
vit, že většina aktérů byla po
premiéře nadšená a už se ne-
může dočkat příštích projektů.

Recenze rockové opery Jesus Christ Superstar
MARKÉTA POLEDNÍKOVÁ

S nelehkým
úkolem se mu-
seli poprat stu-
denti pod ve-
dením paní
profesorky

Šňupárkové a pana Popiolka,
když se pustili do nácviku
slavné rockové opery Jesus
Christ Superstar. Podívejme
se společně, jak si vedli:

Obsadit do role Ježíše Vaš-
ka Strýčka a do role Jidáše
Kubu Nováka byl velice pro-
zíravý tah. Nejenže oběma,
jak mi bylo vysvětleno, vyho-
voval hlasový rozsah postav,
ale především po herecké
stránce mohli předvést, co v
nich opravdu je. Takže Ježíš
byl opravdu milující a nená-
silný, zatímco na Jakubově
tváři jsme chvílemi mohli po-
zorovat dokonce i to, co si Ji-
dáš myslí a jak se v jeho hlavě
sváří láska ke Kristovi s ja-
kousi pochybnou pravdou,
kterou si později neuměl

omluvit. A protože jsou oba na
pódiu jako doma a taky spolu
často spolupracují, vytvořili,
myslím si, silné jádro celého
výstupu.

Zatímco však tato dvojice
odehrála a zazpívala každý
kus lépe a lépe (snad v dů-
sledku odpadající trémy nebo
proto, že publikum večer bylo
mnohemotevřenější),Pilát (J.
Philipp) vypadal stále znudě-
něji, a tak když Kristus při de-
větatřicáté ráně padl zmuče-
ně na zem, Pilát téměř usínal.
Ani jeho zpěv si mnozí diváci
příliš nevychutnali, protože
mu bylo špatně rozumět. A
vůbec taky vypadal, jako by
nehrál spolu s ostatními Je-
suse, nýbrž jako by jen zajiš-
ťoval samostatné vstupy ve
stylu špatné reklamy na
prádlo.

Opravdu vděčné jsou role
záporných postav, při jejichž
ztvárnění si herci můžou do-
slova vyhrát. A triu Kaifáše
(Jirka Mánek) a jeho dvou po-
mocníků (Lukáš Sojka a Ma-

těj Žiak) se to povedlo bra-
vurně. S málem dobře vole-
ných gest zahráli přesvědčivě
své role, přitom byli ale i vtip-
ní. Vždyť s jakou vážností tam
soudcové blekotali Kaifášovi
svá moudra!

Máří Magdaléna (Kristína
Štelbaská) vše krásně zazpí-
vala, jen je škoda, že se občas
otočila k divákům zády a že si
počínala trochu nejistě.
Apoštol Petr (Vladislav Us-
kov) to naopak na pódiu roz-

jel, když zpíval kromě jiných
také Šimonovu píseň. Hero-
dův kabaret v podání Jakuba
Svojanovského si zajisté zís-
kal nemálo příznivců, a to
nejen ze strany pánů obdivu-
jících krásné tanečnice, ale
rovněž ze strany dam.

A tímto se dostáváme k dal-
ší důležité složce muzikálu,
totiž k choreografii. Obě au-
torky (T. Honková a M. Pas-
torová) zasluhují velkou po-
chvalu. Především pak Marii
Pastorovou, která se ujala vy-
stoupení jako profesionálka;
bylo vidět, že tančí přesně v
rytmu, což mohlo pomáhat
ostatním, ale také se nezapo-
mínala usmívat na diváky a
udržovat s nimi určitý kon-
takt.

Já si tedy myslím, že ne-
lehký úkol byl zvládnut dob-
ře, ostatně o tom svědčí i re-
akce publika, jehož potlesk
dlouho neustal. A tak nám ne-
zbývá než doufat, že se najde
ještě více příležitostí pro dal-
ší a další představení.

Pohled ze zvukařské kabiny
VOJTĚCH MOHYLA

Muzikál Jesus Christ Super-
star v podání studentů Matič-
ního gymnázia sklidil úspěch,
chváleny byly pěvecké výko-
ny, choreografie i kostýmy.
Nelze však opomenout ani
složku na muzikálech nejpod-
statnější a – zvuk, o který se
staral student sedmého roční-
ku Jan Pniak.

Lidé si možná představí, že zvu-
kový technik přijde jen na gene-
rální zkoušku a pak až na před-
stavení. Je tomu skutečně tak?

Nevím, jestli to tak je vždy,
ale minimálně teď to tak bylo.
Na generálce bylo vidět, že ze
začátku všichni nebyli úplně
ve své kůži, herci si zvykali na
velké pódium, já na ovládání
mixpultu a světel. Postupně se
ovšem všechno srovnalo a už
první představení dopadlo
dobře.

Zasahoval jsi nějak i do vizuální
stránky představení?

Sice ne moc, ale ano. Jirka
Philipp, Pilát a zvukař v jedné
osobě, už předem nastavil
předvolby světelných efektů
pro každou píseň zvlášť. Na
mně bylo efekty mezi písnič-

kami, když byl Pilát na pódiu,
přepínat. Kromě toho jsem si
vyzkoušel dýmostroj, se kte-
rým jsem se mohl během scé-
ny, v níž Jidáš umírá, oprav-
du vyřádit.

Jak sis vlastně užil premiéru?
Nebylo těžké se nezakoukat a
neopomenout nějaké povinnos-
ti?

Ten den jsem představení
viděl třikrát a musím říct, že
dívat se na něj mě bavilo čím
dál více. Vrcholem pro mě by-
ly písničky, kde účinkovali
Jidáš a Kaifáš, to mi běhal
mráz po zádech. S tím, že bych
zapomněl hlídat zvuk nebo
světla, problém nebyl.

Myslíš, že by muzikál v podání
studentů mohl mít podobný
úspěch i u širšího publika, které
by k hercům nemělo žádný
vztah?

Těžko říct, na publiku totiž
opravdu hodně záleží. Pokud
by se na představení přišli po-
dívat lidé s podobným vku-
sem a smyslem pro humor,
pak by takový projekt úspěš-
ný být mohl. Avšak pokud ne-
hrajete pro tu „správnou“
skupinu lidí, tak můžete po-
dat sebelepší výkon, ale
úspěšní nebudete.

FOTOGALERIE Z PŘEDSTAVENÍ

Snímky: archiv školy
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Bez povinného ru ení se nesmí po 
silnici pohybovat žádný automo-
bil. Dálni ní známku zase musí mít 
všechna auta, která jezdí po dálnici. 
A když se s nimi idi i vrátí dom ,
zaparkují je v tšinou na ulici p ed
svým bytem anebo v garáži u svého 

domu. Co všechny tyto v ci – dál-
ni ní známku, auto, d m, nebo byt 
– spojuje? P ece Allianz pojiš ovna!
Ta i na pováno ní období p ipra-
vila speciální dárek – výhodn jší
pojišt ní s nákupem dálni ní
známky.

Slevový kupón na pojišt ní u Allianz 
najdou totiž motoristé na obalu ka-
ždé ro ní, ale i m sí ní a jiné krátko-
dobé dálni ní známky. 

Každý, kdo si koupí dálni ní známku 
pro rok 2012 a nemá ješt  pojišt né
auto, d m i byt u Allianz,  m že na 
pojišt ní ušet it. Na celý p íští rok je 
pro n j p ipravena ak ní nabídka, 
díky níž si m že pojišt ní svého vozu 
zlevnit až o 500 korun, pojišt ní ma-
jetku dokonce až o 1200 K . Slevy 
budou poskytovány zájemc m p i
sjednání nové smlouvy na všech po-
bo kách Allianz.

Pro více informací o podmínkách
akce nebo nalezení nejbližší pobo -
ky, m žete navštívit www.allianz.cz/
akce nebo volejte +420 224 405 111.

Na výb r vhodného pojišt ní je
as, kupón je platný celý rok – až

do 31. 12. 2012.

S Allianz díky dálni ní známce
na pojistném ur it  ušet íte!

S dálni ní známkou ušet íte

S vámi od A do Z
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OZNÁMENÍ
Spole nost Bertiny lázn

T ebo  s.r.o.
jako nájemce majetku m sta T ebo

zve ej uje zám r podnájmu 
nebytových prostor v objektu p. 2/I 

Kulturn -spole enské centrum Beseda,
T ebo , v etn  p ináležitých pozemkových parcel

P EDM T PODNÁJMU:
   klub pro mladé
   restaurace a vinárna 
   tane ní sál 
   obchodní innost – komer ní prostory  
   kavárna

Zájemci budou vybráni formou obálkové sout že s ukon ením 13.1.2012.

Více informací na tel.: 602 115 180 nebo na www.berta.cz
Přinášíme vše podstatné z vašeho města, regionu, 
z naší země i z celého světa deníkdeník

10 U NÁS DOMA středa 4. ledna 2012deník


