
Kabaret Eňo Ňuňo je
dnes na téma film
Ústí nad Labem – Na kaba-
retní pořad „Eňo Nuňo Ein-
topf“ zve dnes od 20.00 hodin
klub Circus a o. p. s. Collegi-
um Bohemicum (CB). Letošní
poslední recesistický zábav-
ný program láká na mistra
pantomimy Štefana Capka
(HAMU) saxofonisty Hartmu-
ta Dorschnera (SRN), impro-
vizujícímu k jeho mimické
skeči a k německému němé-
mu filmu Terminal, vystoupí
řada umělců z našich luhů a
hájů. „Zveme i na melodra-
matické pásmo (Tereza + Te-
reza), Marlene Dietrich revi-
val (Kytička), imitátora zná-
mých osobností (Z. Dytrt) a
další. Moderovat budou Mar-
cela „Kytička“ Koutková a
Dan Binko,“ přislíbil Zbyšek
Brůj z CB. (red)

Dýchánek představí
nové album Plech,
zahraje i Konvrzek
Litoměřice – Na koncert bal-
kánsko klezmerové i jinak
hudebně pestré skupiny Neo-
čekávaný dýchánek s origi-
nálními českými texty zpě-
vačky Zuzany Hanzlové zve
zítra večer do Hospody U let-
ního kina místní agentura
Modrý z nebe. Kapela, jejíž
vystoupení bylo jedním z vr-
cholů letošního hudebního
festiválku Litoměřický ko-
řen, představí takřka domá-
címu publiku živě své nové,
již třetí album Plech, vydané
letos na podzim poprvé u ofi-
ciálního vydavatelství. Dříve
si kapela CD s osobitou grafi-
kou vydávala sama Vstupen-
ka na koncert, která je k mání
v předprodeji v litoměřickém
knihkupectví Jonáš, přijde na
100 Kč. Na koncertě vedle dý-
chánku vystoupí také Jiří
Konvrzek, písničkář všeuměl
a hudební živel. (dts)

V Bílině odstartuje
„Pánská jízda“
Bílina – Městské divadlo v Bí-
lině uvede hru Pánská jízda.
Přijede s ní hostovat Divadel-
ní spolek Frída Brno již dnes.
Příběh je postaven do pro-
středí venkovského divadla.
Jak to dopadne, když hlavní
postavy ve Hře Tři sestry od
Čechova ztvární tři chlapi, se
dozvíte od 19.00 hodin. (red)

Folklorní soubor
SlovaCzech hraje
v Národním domě
Ústí nad Labem – Folklorní
soubor SlovaCzech navštíví
Národní dům v Ústí nad La-
bem. V pátek 17. prosince vás
od 20.00 hodin čeká vánoční
koncert vynikajícího kvarte-
tu, který hraje moravské pís-
ně i světový repertoár. Sou-
bor hraje ve složení Josef Žák
(1. housle), Adéla Mišoňová
(2. housle), Eva Šušlíková (vi-
ola) a Viktor Slezák (kontra-
bas). Právě v těchto dnech vy-
dávají své druhé CD s názvem
V půlnoční hodinu…, které
obsahuje vánočně laděné
skladby. (red)

ZAJÍMAVÉ KNIHY, O KTERÝCH BYSTE MĚLI VĚDĚT

Lábus a Flétničkovi na nás přenášejí radost
RADEK STRNAD

Ústí nad Labem, Praha – He-
rec Jiří Lábus, režisérka Ali-
ce Nellis i hudebník Vít Sá-
zavský (exNerez, člen Neřež).
První namluvil a Vít s Alicí i
dětmi Markétou Sázavskou +
Jiřím Pavlíčkem zpívají ro-
dinku Flétničkových na CD
„O čtyřech flétničkách“.

Doprovází je soubor barok-
ních zobcových fléten Win-
dways, to CD je ale „jen“ bo-
nusem hravé knížky pro děti s
podtitulem „Jak Soprinka na-
šla ztracenou písničku.“

Dobré literatury pro
nejmenší je pomálu. A pěkné
„hudební literatury“, která
zábavně spojuje humor, pří-
běhy a výuku hry na hudební

nástroj, je minimum.
Ale když už na nějakou na-

razíte, stojí za to. To je i pří-
pad knížky „O čtyřech flét-
ničkách“. Jako svůj první po-
čin ji vydalo pražské naklada-
telství Váha, autory jsou Ha-
na Šťastná &Václav Bratrych,
pěknými obrázky ze života
povedené hudební rodinky
Flétničkových ji doprovodila

Jitka Petrová. Její lehce nai-
vistické obrázky tvoří příbě-
hům rovnocenného partnera.

Z kompletu budou mít ra-
dost hudebně vnímaví rodiče
i jejich děti, ocení jej neza-
pšklí učitelé hudby ze ZŠ či
ZUŠek. Knihu s CD doporuču-
ji jako smysluplný dárek pod
stromeček. A že se člověk ně-
kdy nalítá, aby sehnal „něco“.

A takto vidí CD i knížku sám
vydavatel, spoluautor a hu-
debník Václav Bratrych:

„V rodině Flétničkových je
veselo, protože si rádi zpívají
a hrají. Každá flétnička má
svou písničku. Soprinka tryl-
kuje jako ptáček. Bráška Te-
nůrek zní sladce a medově
,jak spokojená kočička. Ma-
mince Altince říkají Veselá

notička a taťka Basík má hlu-
boký hlas jako medvěd.

Ale jednou se Soprinka na
procházce s tatínkem zapo-
slouchá do zpěvu ptáčků, za-
kouká do jejich peříček a do-
stane se hluboko do tmavých
hvozdů. Za tu troufalost ji les
potrestá, vezme jí jejího ptáč-
ka, její písničku...“

Tak hurá do temného lesa!
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