
VD = Vrchlického divadlo = Vaše divadlo
Aprílové počasí

Aprílové počasí je pověstné 
změnami a  teplotními skoky. 

Ve  Vrchlického divadle a  Galerii 
města Loun udržujeme stálou ne-
jen teplotu, ale snažíme se udržet 
i  úroveň všech našich akcí. Pokud 
Vás tedy aprílové počasí nebude 
bavit, zavítejte na  počátku dubna 
na  jednu z nich.

Ve středu 2. dubna hostí naše di-
vadlo taneční obor ZUŠ Louny paní 
učitelky Lenky Havlištové. Stovka 
tanečnic si již vybudovala pověst 
nejen v  regionu, nejen v  České re-
publice, ale umísťují se pravidelně 
i v evropských a světových soutěžích.

V  pondělí 7. dubna budou verni-
sážemi zahájeny hned dvě výstavy. 
V  17 hodin ve  foyer otevřeme vý-
stavu ke 120. výročí založení Klubu 
českých turistů Louny a v 18 hodin 
v Galerii města Loun bude zahájena 
výstava fotografií Miroslava Kukly 
SINUS 2 ∏.

V  úterý 8. dubna Vás v  kavárně 
společným projektem potěší dva 
skvělí muzikanti: K. H. KAMILSKI 
- posel temnoty, rodák z  Čech mi-
grující mezi USA a  Evropou, kte-
rý svou tvorbu sám označuje jako 
psychadelické country/noir western. 
Jeho zahraniční hudební minulost 
je spjata s  mnoha soubory (např. 
The Stooges, The Residents, Lydia 
Lunch) a pod aktuálním projektem 
Koonda Holaa je ukryt jeho one-
-man band, který se pro letošní jaro 
spojil se saxofonistou S. Mackayem 
a  podnikají společné turné napříč 

celou Evropou. STEVE MACKAY 
je saxofonistou legendárních The 
Stooges, působí v  nich od  samého 
počátku (1968) a  zúčastnil se i  je-
jich nedávného comebacku, hraje 
na  všech jejich řadových deskách 
a  na  řadě sólových nahrávek jejich 
leadera Iggyho Popa. Vystupuje 
v  řadě rozličných projektů po  ce-
lém světě, mj. na  sólovém projektu 
Snakefingera (ex-Residents) a  celé 
řadě dalších, z nichž jeden je právě 
duo s Koonda Holaa – příležitostně 
spolu hrají již takřka 20 let, ale v Če-
chách jsou společně poprvé.

A  ve  středu se už můžeme těšit 
na  Listování Lukáše Hejlíka ten-
tokrát přímo s  autorem předlohy 
Faktor Merde Stephenem Clarkem. 
Pozor, představení začíná již v  17 
hodin!  Milena Nečesaná
n	Připravili	jsme	pro	Vás:

Středa 2. 4. 18:00 TŘÍDNÍ VY-
STOUPENÍ TANEČNÍHO OBO-
RU ZUŠ LOUNY. Vystoupení žá-
kyň paní učitelky Lenky Havlištové. 
Uvidíte vystoupení sólová, skupino-
vá i dua.

Pondělí 7. 4. 17:00 foyer VERNI-
SÁŽ VÝSTAVY KE 120. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ KLUBU ČESKÝCH 
TURISTŮ LOUNY

Pondělí 7. 4. 18:00 GAML VER-
NISÁŽ VÝSTAVY MIROSLAV 
KUKLA Sinus 2∏

Úterý 8. 4. 19:00 kavárna K. H. 
KAMILSKI & STEVE MACKAY. 
Unikátní koncert svébytného zpě-
váka a  kytaristy, který svou tvorbu 

označuje jako noir country, se spe-
ciálním hostem saxofonistou skupin 
The Stooges a  Iggy Pop.

Středa 9. 4. 17:00 FAKTOR 
MERDE – LISTOVÁNÍ S  LU-
KÁŠEM HEJLÍKEM. Cyklus scé-
nických čtení Listování pokračuje 
za přítomnosti autora, britského no-
vináře a spisovatele, knihou Stephe-
na Clarka o Angličanovi, který touží 
žít svůj pařížský sen, ale osobní fak-
tor merde vyvolá pořádný poprask. 
Účinkuje Lukáš Hejlík a Věra Hollá.
n	VÝSTAVY:

VÝSTAVA V  GAMLu: MIRO-
SLAV KUKLA SINUS 2∏ (verni-
sáž 7. 4.)

VÝSTAVA V  KAVÁRNĚ: JIŘÍ 
MLEJNEK - ČESKÉ STŘEDO-
HOŘÍ – KRAJINA A KVĚTENA, 
výstava fotografií

VÝSTAVA VE  FOYER: VÝSTA-
VA KE  120. VÝROČÍ ZALOŽE-
NÍ KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ 
LOUNY (vernisáž 7. 4.)
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n	Za	krádež	obviněn
LENEŠICE - Z  trestného činu 
krádeže obvinil komisař služby 
kriminální policie a  vyšetřování 
21letého mladíka z Lounska, který 
v  lednu odcizil z  volně přístupné 
skladovací plochy u objektu dílny 
firmy v  Leněšicích listová pera 
na  nákladní automobil, hydrau-
lický rozvaděč, ventilátor štěpko-
vače a  profilový hutní materiál. 
Svým počínáním tak způsobil po-
škozené firmě škodu za  bezmála 
13 000 Kč.
n	Auto	bez	kol
LOUNY - Krádež čtyř plechových 
disků včetně zimních pneumatik 
byla policistům nahlášena v sobo-
tu dopoledne z ulice Karla Stani-

slava Sokola. U zde zaparkovaného 
automobilu Škoda Octavia odcizil 
dosud neznámý pachatel všechna 
kola. Svým jednáním tak způsobil 
škodu za 30 000 Kč.
n	Řídil	neoprávněně
MALNICE - Do 27. ledna roku 2015 
nesmí řídit žádná motorová vozidla 
26letý muž z  Chomutovska. I  když 
mu tento zákaz vyslovil Městský 
úřad v Litoměřicích, mladík si klidně 
usedl za volant vozidla Fiat Ducato. 
Když jej policisté kontrolovali v ne-
děli brzy ráno v  Malnicích, zjistili, 
že řídí  neoprávněně. Předvedli jej 
proto na  policejní  služebnu a  tam 
mu sdělili podezření z  přečinu ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání.

n	Kradla	se	auta
LOUNY, ŽATEC - Ze čtvrtka 
na pátek odcizil dosud nezjištěný 
pachatel v  lounské ulici Františ-
ka Chlouby zaparkovaný osobní 
automobil zn. Renault Megane. 
Způsobená škoda činí 161 500 Kč. 
Další vůz byl odcizen z  pátku 
na sobotu v Dukelské ulici v Žatci. 
Jednalo se o osobní automobil zn. 
Škoda Octavia. Poškozený škodu 
vyčíslil na  66  000 Kč. A  v  žatec-
ké ulici Volyňských Čechů zmizel 
ve stejnou dobu i zaparkovaný vůz 
Seat Toledo. V tomto případě byla 
škoda odhadnuta na  53  000 Kč. 
Policisté po všech odcizených vo-
zidlech vyhlásili celostátní pátrání.

J. Střelcová, PČR Louny

Ve	Vršovicích	se	zase	něco	děje
Uplynulo pár měsíců a Klub šikovných rukou ve Vršovicích opět při-

pravuje výstavku, tentokrát Kapesníčky a kapesníky nejen do kapsy. 
Uskuteční se na přání stálých návštěvníků z Loun a přilehlých obcí, kte-
ří se vždy těší. Akce bude 4. a 5. dubna (pátek a sobota) vždy od 9:30 
do 19:30 na vršovickém obecním úřadu a v knihovně.

Kapesníčky byly vždy součástí 
společneských událostí i  běžného 
života nás všech. Sloužily k  sezná-
mení, i  jako dárky a  hygienická 
potřeba. Ani taneční se bez krajkou 
zdobených nebo vyšívaných kapes-
níčků neobešly.

Na  výstavě uvidíte kapesníčky 
z dob minulých i současné, některé 

si budete moci zakoupit. Prohléd-
nete si šaty, rukavičky, kabelky, 
bižuterii. To bude vzpomínání! 
Na  kapesníček ladcí s  motýlkem 
nebo kravatou si potrpěli i  někte-
ří muži!

Hlavní část výstavy je však věno-
vána kapesníkům – jednobarevným, 
s kvítky, proužky, kostkami, malým 

i  velkým. Hezký čistý kapesník byl 
denní samozřejmostí. Jejich udržo-
vání je sice pracné, ale je vizitkou 
každého člověka. Smutné je, že (ne-
jen) mladá generace na  to mnohdy 
zapomíná a  používá pouze kapes-
níky papírové nebo i ubrousky, a to 
i  ve společnosti.

Věříme, že výstava zaujme. Přijďte, 
těšíme se na Vás!

A  pokud byste se chtěli svou 
sbírkou pochlubit ,  zavole j te 
na 728 865 276.

Anna Vojtěchová, Vršovice

Třináctý	týden	byl	tragický
OKRES LOUNY (stř) - Třináctý týden letošního roku se do  statistik 
dopravní nehodovosti v  lounském okrese zapíše černým písmem.

Při první tragické nehodě v tomto 
roce zemřeli hned tři lidé.  Kromě 
nich byly při této nehodě další dvě 
osoby těžce zraněny. Nehoda se ode-
hrála v úterý na Lubenecku.

Další vážná nehoda, u které zasa-
hoval i  vrtulník,  se udála v  sobotu 

u obce Kozly. Kolem desáté hodiny 
dopoledne nedal řidič osobního au-
tomobilu Hyundai, jedoucí od obce 
Chrámce,  přednost v  jízdě vozidlu 
Škoda 105, které jelo po hlavní sil-
nici od Bíliny na Kozly. Při nehodě 
utrpěl nejvážnější zranění řidič hy-

undai (34. ročník) a do nemocnice 
byl přepraven vrtulníkem. Lehčí 
újmu na  zdraví utrpěl i  řidič ško-
dovky (32. ročník) a spolujezdkyně 
řidiče v  OA Hyundai (34. ročník). 
Dechová zkouška na  alkohol  byla 
u  obou řidičů negativní. Nehoda 
je v  dalším šetření lounských po-
licistů.

Galerie Emila Juliše v  Černčicích přivítá jaro výstavou 
Vladislava Mirvalda, známého lounského výtvarníka a pe-
dagoga.

Tomáš Pospiszyl o něm při příle-
žitosti Mirvaldovy výstavy v Plzni 
v roce 2010/2011 řekl: Ačkoliv je 
Vladislav Mirvald známý přede-
vším jako významný představitel 
české geometrické abstrakce, jeho 
rozsáhlé dílo je daleko rozmani-
tější a  různorodější. Ve  čtyřicá-
tých a  padesátých letech experi-
mentoval s různými historickými 
postupy moderního umění. Prošel 
etapou surrealistickou, kubis-
tickou, impresionistickou i  rea-
listickou. Po  této zkušenosti se 
od šedesátých let věnoval rozvíjení 
hned několika linií vlastního vý-
tvarného jazyka. V jejich základu 
najdeme zapojení náhody do  vý-

tvarného díla nebo transformaci 
přírodních procesů a  zákonitostí 
do  obrazových kompozic. Zralou 
Mirvaldovu tvorbu lze rozdělit 
na  etapu lettrismu, kombinato-
rického umění či osobité varianty 
op artu, vždy si však udržuje po-
dobný myšlenkový základ a  ori-
ginalitu. Vzhledem k historickým 
okolnostem vznikalo Mirvaldovo 
dílo převážně v  soukromí, jako 
výraz bytostné potřeby umělce 
odpovídat na  výzvy moderního 
výtvarného projevu.

Autor textu patrně jako první 
z  těch, co se Mirvaldovým dílem 
zaobírají, naznačil zcela bazální 
skutečnost jeho tvorby: umělec 
tvořil především pro sebe samého. 
Díla prioritně nevznikala s  tím, 
že by měla být kdy vystavena 
či dokonce prodávána, ale jako 
zcela osobní, subjektivní reakce 
na  okolní svět a  dění; jsou plná 
intimních emocí.

Že tomu tak skutečně je, do-
kazuje výstava v  Galerii Emila 
Juliše, která mapuje samé po-
čátky Mirvaldovy tvorby, tedy 
40. léta minulého století. Většina 
děl pochází z  válečných let 1940 
- 1945. Koláže a  fotografie jako 
by byly odpovědí Karlu Teigemu, 
navíc prošpikované neskrývanou 
nenávistí k nacismu. V roce 1943 
vytváří koláž na  dřevěnou desku 
s názvem Stéla hrdinů, nelichotivě 

zobrazující tři výrazné fašistické 
představitele. Na zadní stranu vy-
lepí jejich pečlivě vystřižená jména 
včetně hodností a tiráž knihy, z níž 
materiál ke koláži převzal (patrně 
jeden z dílů Kriegstagebuch). Ne-
váhá připojit svůj podpis a dataci. 
Mirvald musel vědět, že v případě 
odhalení riskuje vlastní krk…

Ve  fotografiích se nepochybně 
zrcadlí nejen Mirvaldovo roz-
položení válečných let, ale jsme 
schopni identifikovat i  reakci 
na  tvorbu německého výtvarníka 
Hanse Bellmera, fotografická zá-
tiší Josefa Sudka, ale také inspi-
raci Jindřichem Štyrským a  jeho 
tehdejším oblíbeným materiálem 

– anatomickými rozkládacími 
modely. Ostatně Pavel Scheufler 
o Mirvaldovi napsal, že byl ve své 
době „uhranutý surrealismem“.

K  účelům výstavy bylo roz-
hodnuto z  větší části Mirvaldova 
díla readjustovat, díky čemuž se 
odkryla řada nových skutečností. 
Vladislav Mirvald často používal 
zadní strany kreseb, obrazů či fo-
tografií k  vlastním poznámkám, 
jakýmsi torzovitým deníkovým zá-
piskům. Například zápis na rubu 
kubistického obrazu Nádoby 
(1945) přináší tuto informaci: 
K.  Linhart na  kole objíždí kama-
rády: chystá se povstání / A co se 
půjde studovat! / Docházejí olejo-
vé barvy / Bílou si dělám / Sýkora 
slouží v  Č. Brodu (výpravčí) / Já 
jsem ve Vrbně – zácvik na výprav-
čího / Místo rozbitých oken ve va-
gonech je sololit ! / Osobní vlaky 
jsou plné blech.

Galerie Emila Juliše děku-
je za  nevšední ochotu a  obě-
tavou spolupráci při realizaci 
paní RNDr.  Věře Mirvaldové 
a  Ing.  Miroslavu Kuklovi. Vý-
stava Vladislava Mirvalda je 
věnována památce Mgr. Zbyňka 
Sedláčka, který ji měl původně 
zahájit.

Vernisáž se koná v  neděli 6. 
dubna v  16:00. Bližší informace 
na www.vejr.cz/gej

J. E. Germaister

V L A D I S L AV  M I R VA L D

| Ty koni zelená,  za m
odra stal se Zájem

níkem
 (Přílbice) | Líšťany, 14. II. – 19. II. 1944 | Pozn.: podle m

azaniny tužkou ve škole |
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