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BRNO V sobotu zažilo Národní di-
vadlo Brno (NdB) dvojnásobnou
premiéru. Tu světovou měla jed-
nak baletní podoba slavného muzi-
káluWest Side Story na hudbu geni-
álního skladatele Leonarda Bern-
steina v choreografii režiséra Mária
Radačovského. A pak se NdB, které
musí nejméně rok oželet kvůli opra-
vám uzavřené Janáčkovo divadlo,
poprvé představilo v pavilonu P na
brněnském výstavišti.
Řekněme si rovnou, že šlo o ob-

rovský risk. Vždyť co může být ná-
ročnějšího než umístit taneční umě-
ní do nedivadelního „hangáru“, na-
víc právě s hudbou a příběhem, kte-
ré svou dokonalou podobu získaly
s písněmi a tanečním projevem pů-
vodníhomuzikálového kusu, nadto
dobře známého z filmu z roku 1961,
který sesbíral deset Oscarů a nehy-
noucí slávu. Takže vám nic neod-
pustí ani milovníci baletu, ale ani
ctitelé dobrého muzikálu či filmu.

Kotel pro Jets a Sharks
Jenže ono jim to v NdB nakonec vy-
šlo náramně. Strašlivá nevýhoda to-
tálně nedivadelní atmosféry pavilo-
nu byla právě v příběhu z „betono-
vého“ prostředí chudinské newyor-
ské čtvrti West Side (kde se tato no-
vodobá podoba Shakespearova dra-
matu Romeo a Julie odehrává) po-
výšena na účel. Většina děje probí-
há na městském hřišti ohraniče-
ném vysokýmplotem (autorem scé-
ny je Marek Hollý), kde mezi sebou
o tento pustý plácek s vyznačenými
čarami soupeří „bílí“ Tryskáči s por-
torikánskými Žraloky.
Na dvě části bylo rozděleno i jeviš-

tě, takže připomíná hokejový kotel.
Diváci děj dole sledují tedy skuteč-
ně jako zápas. Řady 1 až 12 na jedné
straně hřiště jsou dokonce označe-
ny jako místa pro fanoušky Jets
(Tryskáčů) a řady 13 až 25 naproti
pro přívržence Sharks (Žraloků).
Duchu hokejové haly odpovídají

ovšem i sedačky, u nichž divák po-
chopí propozici, že se zde nevyža-
duje žádný pumprdentní dress

code. Nepolstrované sedáky totiž
docela studí.

Balet v šíleném tempu
Ale jinak je vše dotaženo k profesio-
nalitě. Skvělou akustiku záznamu
dirigovaného samotným Bernstei-
nem okrášlily navíc výkony Josého
Carrerase a Kiri Te Kanawy, takže
už jen z jejich zpěvu vám občas
běží mráz po zádech.
A balet sám? Toliko odtančený

příběh bylo třeba poskládat jako
nové puzzle z dílků určených pro
obrázek jiného žánru. Trošku prá-
ce pro vraha, ale tím spíš výsledek
zaslouží obdiv. Protože při zachová-
ní baletních pravidel a částečně pře-

házených obrazech včetně scény,
kdy se ze živých lidí stávají jejich
duše a výjev se seržantem Krup-
kem proběhne až po vraždě Riffa
a Bernarda, vše získává novou logi-
ku. Včetně „předsvatebního“ aktu,
při němž hlavní hrdinkaMaria ještě
netuší, že jí její milý zabil bratra,
protože mstil svého přítele.
A že si klasičtí tanečníci užili ob-

rovského tempa, jež temperament-
ní hudba a skvěle s ní ladící choreo-
grafie vyžadují? Zdá se. Každopád-
ně to však musí být šílená dřina.

„Nenechám se zastra-
šit ani odradit pře-
dem organizovaným
nátlakem několika
brněnských funkcio-
nářů.“
Bohuslav Sobotka, český premiér
a volební lídr jihomoravskéČSSD

V jihomoravské ČSSD,
která si v sobotu zvoli-
la nové vedení, to vře.
Delegáti sesadili dosa-
vadního šéfa Romana
Hanáka a po končícím
premiérovi Bohuslavu
Sobotkovi chtějí, aby
se vzdal postu poslan-
ce. Ten to odmítl.

JIŽNÍ MORAVA Revoluce, změna,
obroda. Taková slova zaznívala na
sobotní krajské konferenci v Břecla-
vi, kde si sociální demokraté volili
nové vedení. A v revolučním duchu
se sjezd také nesl. Někdejší šéf po-
slaneckého klubu ČSSD Jeroným

Tejc na protest proti celostátnímu
vedení vystoupil po 20 letech ze
strany. Z postu jihomoravského
předsedy byl „sesazen“ náměstek
hejtmana pro dopravu Roman Ha-
nák, který platí za muže Bohuslava
Sobotky. Toho delegáti v jeho nepří-
tomnosti dokonce vyzvali, aby kvů-
li volebnímu debaklu strany složil
mandát poslance.
Dosluhující premiér ale odkázal

na svých více než sedm tisíc prefe-
renčních hlasů, což byl druhý nej-
lepší výsledek všech kandidátů stra-
ny. „Nenechám se zastrašit ani od-
radit předem organizovanýmnátla-
kem několika brněnských funkcio-
nářů,“ vzkázal na dálku Sobotka
s tím, že vždy bude bojovat proti
tomu, aby se z ČSSD stala „hněd-
noucí, nedemokratická a netole-
rantní strana“.
Kvůli tomu se do něj opřel jihomo-

ravský exhejtman Michal Hašek.
„Před čtyřmi roky bylo označeno
demokratické hlasování předsed-
nictva ČSSD v poměru 20 : 13 za

‚puč‘. Teď však za ‚několik zmani-
pulovaných funkcionářů‘ považuje
bývalý předseda strany 78 (ze 125)
delegátů vlastní krajské konference
zastupujících členskou základnu,
kteří jej dnes k odchodu vyzvali?
Mám vážnou obavu, že s restartem
ČSSD to dopadne blbě a sociální de-
mokracie půjde do kytek,“ komen-
toval Sobotkovo vyjádření Hašek.
Premiér do Břeclavi nedorazil,

stejně jako před týdnem do Hradce
Králové na jednání nejužšího vede-
ní strany. Politolog Lubomír Kope-
ček z Masarykovy univerzity míní,
že přijet mezi nespokojené straníky
by bylo více než odvážné. „Ve chví-
li, kdy na Mikuláše skončí jako pre-
miér, vyprší mu i funkce v ČSSD.
Nejspíš zvažuje, co dál. Mandátu
ho nikdo nezbaví, ale působit poli-
ticky v krajské organizaci bude teď
asi hodně nepříjemné,“ podotkl.
A podle všeho nejen pro samotné-

ho Sobotku. „ČSSD se zatím nedo-
kázala postarat o své dosluhující
tváře tak, aby jí dál neškodily,“ při-

pomněl další brněnský politologMi-
chal Pink. Vyzvat stále ještě premié-
ra, aby se vzdal poslaneckého man-
dátu, považují politologové za bez-
precedentní a takový případ v čes-
ké politice nepamatují.

Hanák jako náměstek hejtmana
zatím zůstává
Že Sobotkův vliv na jižní Moravě vý-
razně slábne, dokázala i volba kraj-
ského šéfa, kde prohrál jeho dlou-
holetý asistent Hanák. Post získala
brněnská zastupitelka Naděžda Kře-
mečková a své vítězství označila za
nevyhnutelnou změnu, kterou
ČSSD nyní podstupuje. Vůle k obro-
dě přitom podle ní pochází „zespo-
du, tryská všemi možnými cestami,
musí se ale nahoře odšpuntovat“.
„Podobně jako Jeroným Tejc, kte-

rý se ze znechucení nad touto situa-
cí rozhodl opustit ČSSD, mám ale
velkou obavu, že to bude chtít sou-
časné vedení takzvaně uhrát, tedy
že rezignuje jen naoko, ale ve sku-
tečnosti se toho příliš mnoho ne-

změní. To by byl velmi špatný sig-
nál pro celou ČSSD i veřejnost,“ po-
znamenala Křemečková.
Její předchůdce Hanák podle

svých slov s výsledkem volby počí-
tal. „Ale nemám pocit, že bych jako
předseda pracoval špatně a nepl-
nil, co jsem před dvěma lety slíbil.
I proto jsem do toho šel znovu a ne-
udělal laciné gesto, tedy nekandido-
vat vůbec,“ uvedl Hanák.
Že by jeho neúspěch mohl mít

vliv i na post náměstka hejtmana
pro dopravu, odmítá. „To si nemys-
lím,“ podotkl s úsměvem Hanák.
Také podle Kopečka se v tuto chví-

li řeší spíše stranické funkce. „Další
krok může následovat, ale mělo by
to svoje rizika. ČSSD by se musela
dohodnout v krajské koalici s ANO
a nabídnout adekvátní personální
náhradu. Myslím, že k tomu nedo-
jde, ale vyloučeno není nic,“ řekl.
Výměna Hanáka není na pořadu

dne ani podle Křemečkové. „Teď
jde o víc než o posty nebo nějaké
změny na nich. Změnit musíme své

myšlení, přístup k problémůma ko-
munikaci, a to v celostranickém roz-
měru,“ podotkla.
Sociální demokraté ťali do svých

řad už nedávno, když ze strany vy-
loučili dalšího Sobotkova přívržen-
ce Jakuba Patočku, oficiálně kvůli
jeho angažmá v kauze brněnského
nádraží. „ČSSD to neřešila před vol-
bami, aby nepovzbuzovala hlasy,
že je strana nejednotná a má vnit-
rostranické problémy,“ míní Kope-
ček.
Revolucí, která nejen jihomorav-

skou ČSSD aktuálně otřásá, posilují
zastánci Haška a bývalého brněn-
ského primátora Romana Onderky.
Toho už před třemi týdny brněn-
ská ČSSD vyzvala, aby se ucházel
o post ve vedení strany.

West Side Story
Národní divadlo Brno
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VELKÉ NĚMČICE Už na přelomu
roku budou na pultech obchodů
k dostání první rajčata z „chytré-
ho“ skleníku ve Velkých Němčicích
na Břeclavsku. Se svou pětihektaro-
vou plochou jde o vůbec největší
stavbu svého druhu u nás. Společ-
nost AgroMaryša tady vysadila prv-
ních 40 tisíc prémiových cherry od-
růd. Produkce má jít do českých
prodejen i obchodních řetězců.
„Výsadba se podařila bez kompli-

kací, ruku k dílu přiložilo na pade-
sát pracovníků,“ uvedl Zdeněk Hu-
ták, ředitel Agra Maryša, které
o útok na české obchody usiluje
spolu s dalšími firmami prostřed-
nictvím odbytové organizace Čers-
tvě utrženo. Tu letos založily farmy
ve Velkých Němčicích a Velkých Bí-
lovicích na Břeclavsku, Mutěnicích
naHodonínsku a Smržicích na Pros-
tějovsku. Snaží se cílit na zákazní-
ky, kteří jsou náročnější na výběr
kvalitních a čerstvých potravin.
Ve VelkýchNěmčicích rajčata ros-

tou bez hlíny. Zemědělci využívají
metodu zvanou hydroponie. Rostli-
ny se při ní sází do speciálních pod-
kladů – buď do rašelinových „noha-
vic“, či kokosových matrací. „Jde
o nejčistší způsob, jak získat rajče.
V půdě mohou zbýt různé prvky
a chemické látky, o nichž ani neví-
te. Leccos do ní přinese i déšť. Ve
skleníku je vše bezpečnější. Rostli-
ny dostávají počítačem řízenou dáv-
ku výživy, kterou potřebují, sub-
strát je absolutně čistý,“ popsal Hu-
ták s tím, že vše roste v podmín-
kách, jež se přísnou hygienou dají
přirovnat k laboratorním. Napří-
klad i dobu opylování čmelákům
nařizuje počítač.
Do konce roku družstvo plánuje

vysadit rajčata na dalších necelých
sedmi hektarech. „Sortiment pro-
dukce chceme dále rozšiřovat o dal-
ší polní zeleninu od farmářů z Vel-
kých Bílovic na Břeclavsku, na řadu
přijde i ovoce – meruňky, jahody
a borůvky,“ podotklaMonika Záboj-
níková z Čerstvě utrženo. (sol)

Markéta Dušková
s přispěním
Lukáše Valáška
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Tanec na výstavišti Tak vypadáWest Side Story na hudbu skladatele Leonarda Bernsteina v choreografii režiséraMária Radačovského. 2x foto: NdB

Chytrý skleník
brzy vydá první
rajčata. Budou
také borůvky

Žhavý balet na studených židlích pavilonu

„Zabijačka“ v ČSSD: Složte
mandát, vyzvali Sobotku


