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Bláznivá show,
šílené texty. Přijíždí
Vagyny dy Praga

Splašky ze Dvora
zvedly množství
dusíku v řece
dvojnásobně

Syrovou muziku bizarního hudebního uskupení Vagyny dy Praga ocení hlavně
pankáči, vtipné texty pak všichni se smyslem pro humor. Kapela, která toho má
mnoho společného s hradeckým divadlem, v sobotu vystoupí v klubu Kozinka.
HRADEC KRÁLOVÉ Pražský Semafor měl advokáta v Jiřím Šlitrovi,
ale právnické služby po něm patrně nikdy nevyžadoval. To punkové
recesistické sdružení, či chcete-li
mužský sbor Vagyny dy Praga, které v sobotu vystoupí v královéhradeckém klubu Kozinka, je vyzbrojeno lépe. Už kvůli názvu.
„Tak například tři členové kapely museli vystudovat práva, kvůli
sérii žalob, která po našem vzniku
následovala. A ustáli jsme to,“
usmívá ze spoluzakladatel kapely
Vojtěch Dvořák, profesí herec hradeckého Klicperova divadla. O kolezích, mezi nimiž jsou další herci,
televizní dramaturg, chemik, barman, dopravní inženýr a „ajťák“,
však moc prozradit nechce. „Snad
jen, že jeden nejmenovaný člen je
vášnivým fanouškem Haničky Zagorové,“ říká.
Vagyny mají už několik hitů, většinou s pořádně bláznivými texty.
Jako třeba jeden z nejnovějších
songů Profesionál: „Kalibrometr
lásky nachystám, na očích pásky,
jsou ty tam, rozvířím pohyb svalů,
oční tik, už nejsem méďa Balů,
jsem Brad Pitt.“
„Vlastně všechny songy jsou
hity. A ty, které už jimi přestaly být,
jsme přestali hrát. Největší ohlas na
koncertech teď má asi náš stupid-country song Sestřenice, ke kterému jsme nahráli i videoklip s
mou kolegyní z divadla Pavlou Tomicovou v hlavní roli,“ říká Dvořák.
Partnerem Tomicové je v klipu
další hradecký herec, její manžel,
držitel Českého lva za film Pouta,
Ondřej Malý. „Na rozdíl od manžela je to vůbec první klip, ve kterém
přímo účinkuji. Měla jsem nabídky,
ale vždycky jsem je odmítala, až kluci z Vagyny dy Praga mě přesvědčili. Nebylo ani potřeba shánět kostým, já jsem totiž vybavená country
holka,“ okomentovala své hudební
angažmá oblíbená herečka.
Malý v klipu hraje vášnivého
sběratele country kazet a provozuje podnik „country až do obýváku“. Kdo si tuto službu objedná,
tomu jeho žena přijede zatančit
country. Místo peněz pak zákazníka oberou o kazety Michala Tučného nebo Jana Vyčítala.
„Krásně se to rozjelo, byli jsme
na velkých festivalech, třeba na Sá-

„Bude sranda!“
Muzikanti slibují, že v
Kozince bude legrace.
Foto: 5x archiv skupiny

SONG

Text písně 50:50
Padesát na padesát je fiftty fifty,
Padesát na padesát je fiftty fifty,
Padesát na padesát je fiftty fifty
a car je anglicky auto.

Elektrizující atmosféra
Před koncertem téhle
kapely člověk nikdy neví,
čeho všeho se dočká.

Padesát na padesát je fünfzig
fünfzig (3x zopakovat)
a wagen je německy auto.
Padesát na padesát je padesát na
padesát (3x zopakovat)
a auto je česky auto.

V celé své kráse
Kompletní sestava bandu
Vagyny dy Praga, Vojtěch
Dvořák je druhý zprava.

Zdroj: sekce Stupid-songy na
www.vagynydypraga.cz

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (ČTK)
Splašky tekoucí začátkem února
ze šestnáctitisícového Dvora Králové nad Labem přímo do Labe zvýšily v řece hodnoty amoniakálního
dusíku téměř dvojnásobně nad
normu. Hodnoty fosforu v řece se
dostaly na hranici limitu. Ostatní z
desítky sledovaných parametrů
kvality vody v řece limity nepřekročily. Včera to oznámilo Povodí
Labe.
Firma WWTP DKNL jako provozovatel čističky přerušila čištění
splašků kvůli sporu o ceny s dvorskou radnicí v pondělí 6. února
ráno. Po následujících 56 hodin
tekly splašky přímo do řeky. Provoz čističky opět začal ve středu 8.
února večer, předcházela tomu dohoda města s provozovatelem čističky.
Řeka se s přívalem splašků podle správců povodí vyrovnala relativně dobře. Přispělo k tomu mrazivé počasí, setrvalý průtok a dostatek kyslíku v řece. „V létě by byl dopad jiný. Amoniakální dusík při nedostatku kyslíku ve vodě vede k
úhynu ryb, spálí jim žábry," řekl
mluvčí Povodí Labe Václav Jirásek.
Po zastavení čištění se uhynulé
ryby v Labi neobjevily.

Krátce
JIČÍN

Vzpomínka na Cenu
Prachovských skal

zavafestu nebo Mighty Sounds.
Hrajeme po klubech v Praze a vyjíždíme i dál. Asi je to všehochuť,
protože my moc neumíme, tak děláme show, máme sranda texty a
parodujeme různé styly včetně
punku,“ vysvětluje Dvořák.
Kapela vzešla z výborné party na
pražském gymnáziu. „Hráli jsme
amatérsky divadlo, chodili spolu
na pivo a na jednom večírku jsme
dostali nápad založit kapelu. Jeden
z nás uměl na kytaru, a to bylo
všechno. Tak jsem přibral svého
mladšího bráchu, který mě doma
rušil boucháním na sestavu kbelíků, hrnců a pokliček, aby to zkusil
na bicí. Časem přibyl druhý kytarista a basák a to už pořádný rámus
vytvořilo. A nás zbylých šest (ne)

Sestřenice Hlavní roli v klipu si
zahrála Pavla Tomicová.

zpěváků se vlastně dodnes pokouší
zakrýt své neumětelství maximálním nasazením a pekelnou pódiovou šou. A také jsme se chtěli vyjádřit k té ošklivé kauze, kdy si mladé
zpěvačky nevážily svého sbormistra,“ vypráví svérázně Dvořák, jehož mohou znát divadelní fanoušci z rolí v Tulákovi po hvězdách, Ještěrech či Noci oživlých mrtvol.
„V Hradci jsme hráli před rokem a půl na divadelním festivalu
a měli jsme z toho velmi pěkný zážitek. Cítili jsme z lidí, že si to s
námi taky pěkně užili. Tak doufám, že jich pár v sobotu do Kozinky dorazí a bude to pořádný mazec. S námi bývá sranda!“ láká Dvořák na sobotní koncert, který začíná v sedm večer.
Petr Mareček

V autokempu Rumcajs v Jičíně budou v pátek od 19 hodin příznivci
motorismu vzpomínat na závod
Cena Prachovských skal, který se
na přírodním okruhu v okolí města jezdil mezi lety 1952 a 1979. Nejzajímavější okamžiky z historie
slavného závodu automobilů i motocyklů přiblíží účastníkům besedy autor knih o motocyklových závodech i o Ceně Prachovských skal
Jiří Wolmuth. Se svými zážitky se s
posluchači podělí i dva přímí
účastníci závodů.
(van)
HRADEC KRÁLOVÉ

Nenápadní pic(T)usové
vystavují Na Hradě

Převleky Na bizarních
oblečcích si „Vagyny“ zakládají.

Pic(T)us, též člověk-fotograf, je nepříliš nápadný, letu neschopný primát rodu homo sapiens. V současné době je v republice evidováno
šest jeho jedinců, nepravidelně migrujících po dálnici D11. Tak se
prezentuje výtvarná skupina pic(T)
us, jejíž fotografie jsou ode dneška
až do 2. dubna k vidění v Galerii
Na Hradě Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Výstava nese název Někdy a jinde.
Otevřeno je od pondělí do pátku
od 9 do 18 hodin.
(bed)

Film, hudba, divadlo Kam dnes za kulturou

Najdete na Hradec.iDNES.cz

Dobruška

Karla IV. 774, tel. 495 215 421

KINO 70

Black Power
Křtiny

Komenského 70, tel. 494 629 529

Tohle je válka

20.00

KINO SVĚT
nám. Odboje 828, tel. 499 320 403

Zlatník skryl do Dukova kříže prášek
z kostí pěti světců. Podívejte se

Lurdy

Když se nově jmenovaný kardinál Dominik Duka
prvně ukázal s černo-zlatým rovnoramenným
křížem na hrudi, sklidil chválu za cit pro moderní
umění...více

Československé armády 300/22, tel. 495 514
722

ANKETA: Jedna bouda shořela, druhou
zbourali. Která stavba vám schází?
Dvě krkonošské boudy, roubenka uprostřed
Hradce Králové, secesní vila ve Dvoře Králové
a vyhlídková věž na Velké Deštné.To jsou stavby,
které už neexistují...více

19.00

Hradec Králové
ADALBERTINUM - MALÝ SÁL

19.00

CINESTAR HRADEC KRÁLOVÉ
Brněnská 23A, tel. 495 809 999

Cesta na tajuplný ostrov 2 3D

14.30,
16.40, 18.50
15.00, 17.00, 21.30
16.00, 18.30, 21.00

Don Juan a Faust
Klasická hra německého dramatika přináší
setkání dvou nesmrtelných hrdinů a nadčasových literárních a jevištních archetypů.
Don Juan a Faust, dva extrémy a protipóly,
dva principy, tělo a duch, se v ní utkávají o
lásku Doni Anny.
19.00
KLICPEROVO DIVADLO - STUDIO BESEDA
Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590

Tulák po hvězdách
Divadelní adaptace kultovního románu Jacka Londona o svobodě, vůli, nesmrtelnosti
duše a nezlomnosti člověka.
19.00

KINO VESMÍR
Hurdálkova 147, tel. 491 428 498

Školní výlet
Válečný kůň

KINO
A. Jiráska 562, tel. 495 491 502

Alvin a Chipmunkové 3

PELCLOVO DIVADLO
Panská 79, tel. 494 535 329

Herci jsou unaveni
Herecký večírek s typickým francouzským
šarmem a překvapivým dojezdem.
19.30

Trutnov
KINO VESMÍR

JIRÁSKOVO DIVADLO

Alois Nebel

EVENT MUSIC BAR

Jičín

Minirockotéka
DJ Pavel F.
KINO CENTRÁL

Revoluční 20, tel. 499 815 717

nám. Čs. armády 500, tel. 491 483 646

Shirley Valentine
One-woman show Simony Stašové. Skvělá
komedie o hledání vlastní identity z dílny
známého britského komediografa Willy
Russella.
19.00

Janské Lázně
KINO VLAST

19.30

Trutnov

Hvězdy, jak je neznáte
Zábavný pořad, kterým provází moderátor
Václav Kosík, který si tentokrát pozval Evu
Holubovou a Jana Budaře.
Vstupné: 280,-/260,-.
19.00

KINO
Chelčického 216, tel. 499 882 145

17. listopadu 47, tel. 493 532 823

Mupeti
Válečný kůň

19.00

UFFO - SPOLEČENSKÉ CENTRUM TRUTNOV

Úpice

nám. Svobody 273, tel. 499 875 121

BIOGRAF ČESKÝ RÁJ

22.00

17.00

Rychnov nad Kněžnou

Hronov

Jana Eyrová

17.00
19.00

Nový Bydžov

Jack a Jill
Láska je láska
Modrý tygr
Film je režijním debutem úspěšného
producenta Petra Oukropce, který stál
například za vznikem Gedeonova
Návratu idiota.
14.15, 16.15, 18.15
Nepřítel pod ochranou
19.00
Signál
14.00, 16.30, 19.00, 20.15, 21.30
Star Wars: Epizoda I
- Skrytá hrozba 3D
20.50
Tohle je válka!
15.40, 17.50, 20.00
Válečný kůň
14.20, 17.20, 20.20
Žena v černém
15.00, 17.10, 19.15, 21.20
Úprková 471, tel. 495 263 202

...více na Hradec.iDNES.cz

KLICPEROVO DIVADLO - HLAVNÍ SCÉNA
Dlouhá 99/9, tel. 495 514 590

Dvůr Králové nad Labem

Večery u cimbálu

Náchod
18.00
20.00

17.30
20.00

Toulky s kameramanem Vladimírem
Plickou
Pořadem bude provázet Jiří Středa.
Jako host vystoupí Michal Šeps.
Vstupné: 40,-.
17.00

