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KARLOVARSKÝ KRAJ

Cheb
KINO SVĚT
Májová 105/29, tel. 354 437 722
Báječný hotel Marigold 17.30
Můj vysvlečenej deník 20.00

Chodov
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO
Probudím se včera 19.30

Karlovy Vary
GALERIE SUPERMARKET WC
Šitkredit 20.00
KINO ČAS
Bitevní loď 17.30
Havran 20.00
KINO DRAHOMÍRA
Čtyři lvi 17.00, 19.30

Mariánské Lázně
KINO SLAVIA
Koupili jsme zoo 19.30
Vrásky z lásky 17.00

Sokolov
KINO ALFA
Můj vysvlečenej deník 20.00
Piráti 3D 17.30

PLZEŇSKÝ KRAJ

Dobřany
KINO-DIVADLO KÁČKO
Královská aféra 20.00

Domažlice
KINO ČAKAN
DR Kongo, Diamant zářící až k nám 19.00
Lidice 19.30

Kdyně
KINO MODRÁ HVĚZDA
Kluk na kole 20.00

Klatovy

KINO ŠUMAVA
Musíme si promluvit o Kevinovi 20.00

Plzeň
CINEMA CITY PLZEŇ
Báječný hotel Marigold 14.00, 18.50
Bitevní loď 14.10, 16.40, 19.10, 21.40
Havran 16.00, 17.50, 20.00, 22.00
Hněv Titánů 3D 18.10, 21.30
Hurá do Afriky! 14.00
Knoflíková válka 15.10, 17.10
Můj vysvlečenej deník 15.50, 18.00,

20.10, 22.15
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika

Hnátka 17.10, 19.20, 21.30
Piráti 14.40, 16.50
Piráti 3D 15.40, 17.40, 19.40
Prci, prci, prcičky: Školní sraz 15.00, 19.30,

21.50
Probudím se včera 21.20
Slečna nebezpečná 20.40
S ledovým klidem 18.40
Sněhurka 14.50
Talisman 16.40, 21.10
Titanic 3D 14.30, 20.20
Vrásky z lásky 17.20
Vrtěti ženou 19.10
CINESTAR PLZEŇ
Báječný hotel Marigold 16.20
Bitevní loď 18.00, 20.40
Havran 15.40, 18.00, 20.20
Knoflíková válka 14.10
Můj vysvlečenej deník 14.00,16.10,18.20,20.30

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika
Hnátka 14.30, 16.45, 19.00, 21.15
Piráti 14.00, 16.00
Piráti 3D 15.00, 17.00, 19.00
Prci, prci, prcičky: Školní sraz 17.00, 19.15,

21.30
Probudím se včera 19.00
Sněhurka 14.45
Talisman 21.30
Titanic 3D 21.00
Vrásky z lásky 14.20, 18.40
Vrtěti ženou 16.30, 20.50
MĚŠŤANSKÁ BESEDA
Tady to musí být 17.00, 20.00

Tachov
KINO MŽE
Habermannův mlýn 19.30

KARLOVARSKÝ KRAJ

Františkovy Lázně
CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ
Hudba z horní paluby Titanicu 19.30

HOTEL PAWLIK
Piano bar 19.00

Cheb
KOSTEL SV. MIKULÁŠE
Bára Basiková a dětský pěvecký sbor
Kopretiny Cheb 19.00

Jáchymov
LS RADIUM PALACE
Poslechové odpoledne 15.30

Karlovy Vary
HOTEL IMPERIAL - CLUB IMPERIAL
Libušina 1212/18, tel. 353 203 111
Gipsy Hery Band 20.30

Mariánské Lázně
MĚSTSKÉ DIVADLO MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Třebízského 106, tel. 354 622 036
Dostaveníčko s operetou
Koncert ZSO. 19.30

PLZEŇSKÝ KRAJ

Horažďovice
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
Strakonická 17, tel. 376 512 436
Václav Neckář
Koncert naší pěvecké legendy. 19.30

Plzeň
BUENA VISTA CLUB
Kollárova 20, tel. 377 921 219
Stoker One Man Band, Bernard Blues
Band, Rezatý Rakety 20.00

DŮM HUDBY - SÁL ANTONÍNA DVOŘÁKA
Ivo Kahánek - klavír 19.30

JEKYLLHYDE
Tatoo for You 20.00

MĚŠŤANSKÁ BESEDA
Kopeckého sady 13, tel. 378 037 926
Miki Ryvola a přátelé - To nejlepší z
Hobous 19.30

KARLOVARSKÝ KRAJ

Cheb
ZÁPADOČESKÉ DIVADLO - STUDIO D
Bůh masakru 10.00, 19.00

PLZEŇSKÝ KRAJ

Plzeň
DIVADLO DIALOG
Vzpomínky na hořký život 19.00
DIVADLO V KLUBU
Amazonie 19.00
KOMORNÍ DIVADLO
Sen noci svatojánské 19.00
MĚŠŤANSKÁ BESEDA
Světáci 19.00
VELKÉ DIVADLO
Lakomec 19.00
Šípková Růženka 11.00

M
alá místnost, pro lai-
ka zcela nepřehled-
ná. Plná přístrojů,
přehrávačů, kabelů,

televizní obrazovky s ovládacím
panelem plným tlačítek, blikají-
cích světýlek. Něco mezi řídící ka-
binou, studiem a laboratoří tajem-
ného hradu v Karpatech. Jde při-
tom o zcela prozaickou zvukař-
skou kabinu Velkého divadla v Plz-
ni. Dobře utajenou na konci nepře-
hledné spleti chodeb a schodů, kte-
ré končí téměř pod střechou. Snad-
no byste ji minuli. Ale stejně snad-
no byste jako diváci poznali, kdy-
by cokoliv zde při představení ne-
běželo, jak má.
Člověk, který je za to všechno

odpovědný, vás během několika
prvních vět nakazí nezdolným op-
timismem a také okamžitě získá
pro svůj svět. Mistr zvuku Velkého
divadla Petr Šolc. Práci tohoto
„dobře utajeného zvukaře“ přitom
znají i ti Plzeňané, kteří do divadla
nechodí. A dokonce i lidé, kteří v
Plzni v životě nebyli. Stačí, aby na-
vštívili některý z populárních dino-
parků. Před lety dal totiž hlas i pre-
historickým příšerám.

Začněme těmi dinosaury. Jak jste
odhadl jejich „hlasový projev?“
Musel jsem odlišit, zda šlo o býlo-
žravce nebo masožravce. Jak veli-
ký dinosaurus byl, jaký měl tvar
lebky, tělesné proporce, jak rychle
se pohyboval. To všechno je třeba
brát v úvahu. Takže jsem napří-
klad přejel polystyrénem po skle,
tento „oblíbený“ zvuk jsem posu-
nul o dvě tři oktávy níž, smíchal s
řevem tygra nebo jiným zvířetem,
a už jsem se trochu přiblížil. Když
připravujete umělý zvuk, je těžké
dostat do něj dynamiku zvířete.
Byla to náročná, ale hodně zajíma-
vá práce a spoustu věcí jsem si
také při tom uvědomil, třeba že
obyčejný psí štěkot nebo vrčení
není jeden zvuk, ale jejich celý sou-
bor. Nu, v divadle ovšem dinosau-
ří řev nevyužijeme.

Ale hromy, ptačí zpěv a spoustu
dalšího ano. Odkud je získáváte?
Máme svoji databanku, rozšiřuje-
me ji výměnou a vlastními nahráv-
kami.

To jste tedy takový lovec zvuků?
Chodíte venku a nahráváte?
Přesně tak. Když jdu do přírody,
kamkoliv jedu na dovolenou,
mámnahrávací přístroj a natáčím.
Ptáky, déšť, cvrčky, lodě, šplouchá-
ní moře. Na chalupě natáčím čas-
to v lese, je to umě už automatická
záležitost.

Co se natáčí nejhůře?
Natočit v přírodě slabý zvuk, je veli-
ce obtížné. Když se zaposloucháte
pozorně, uvědomíte si, kolik jiných
rušivých šumů je kolem nás. Vzdá-
lená letadla, auta ze silnice několik
kilometrů daleko. A natočit takové
„obyčejné“ ticho, to je pak často
opravdu velmi obtížné. Je třeba po-
čítat i s šumem samotného přístro-
je. Jen natočit zvuk tak, aby byl věr-
ný a měl vypovídající hodnotu i
bez obrazového vjemu, je těžké.

Jak se zvukově dokreslují divadel-
ní inscenace, a co když je třeba
zvuk, který natočený nemáte?
Řekněme si to na docela jednodu-
chém příkladu a nechme stranou
scénickou hudbu při činohrách,
kterou přinese autor. My ji musí-
me vhodně upravit a při představe-
ní ve správný okamžik pouštět. Di-
váky zajímají patrně především
zvukové efekty. Nejsou to jen rány,
jak se zdá, ale třeba i určitý tip ti-
cha. Ale k těm hlukům - nejčastěj-
ším efektem je hrom. Ovšem kaž-

dý režisér má svou představu toho
správného hromu, nechce tammít
zpravidla déšť, jen ránu. Přitom v
přírodě je přirozené, že hrom do-
znívá v dešti. V praxi tedy to vypa-
dá tak, že z naší databanky, kde
máme v dobré zvukové kvalitě, dej-
me tomu dvanáct různých hromů,
si režisér vybere amy hrom vyladí-
me zvukově tak, aby při něm nepr-
šelo... Když žádaný zvuk nemáme,
je někdy nutné jej složit z několika
různých. Třeba vybouchnutí ka-
men, které režisérka použila v Do-
nizettiho opeře Nápoj lásky.

Jak se vyrobí takové vybouchnutí
kamen? Předpokládám, že málo-
kdo jej slyšel na vlastní uši.
No právě. Vyrobili jsme jej slože-
ním čtyř různých syntetických zvu-
ků, ovšemnevím, zda bez vizuální-
ho vjemu bychom mohli jedno-
značně říct: teď bouchla kamna.
Stačí menší výbuch, malá rána po-
sazená o dvě oktávy níž, přidáte
trochu rozbíjejícího se skla, padají-
cího železa a polen, a máte to!
Bomby dělám rád. Ty zvukové, sa-
mozřejmě.

Je to možná nevděčné, ale práci
zvukařů není vidět a divák patr-
ně zvukový doprovod při čino-
hrách nevnímá, je pro něj součás-
tí jevištního dění. A přece se při
představení nezastavíte. Jste tu s
kolegou jen dva. Volných večerů
tedy mnoho neužijete.
Abych upřesnil - jsme dva zvukaři
a jeden technický asistent - se zla-
týma rukama. Divadelní provoz je
pro všechny náročný. Běhemgene-
rálkového týdne jsme tu od rána
do večera, zvuky vybrané a zakom-
ponované do inscenace se musí
doladit. Neustále se něco prodlu-
žuje, aby se to na další zkoušce
zkrátilo, zesiluje, aby se to pak ztlu-
milo, zrychluje, aby se to zas zpo-
malilo, dokud všechno do sebe ne-
zapadne přesně podle představ re-
žiséra. A při představení samot-
ném zažijete i adrenalinové oka-

mžiky. Například takový Shake-
spearův Macbeth má celkem 117
různých hudebních vstupů během
inscenace. A my se nesmíme
splést. Nejnáročnější je ovšem pro
zvukařemuzikál. V opeře se použí-
vají pro změnu někdy předtočené
nahrávky, které se pouští jako sou-
část hudby. My jsme pak součástí
orchestru. I v baletu, například
Raymondě, je použita krátká před-
točená nahrávka fanfár. To nahrá-
váme zde a zpravidla večer po
představení. Když venku nejezdí
sanitky a je minimální provoz.

Má zvukař z něčeho strach?
Největší strach mám, že vynechá
přehrávač. Zasekne se minidisk.
To jsme bezmocní.Máme tu kvalit-
ní techniku, ale i u ní hrozí, že
může selhat. Horké chvilky zažívá-
me, když v muzikálu vypadne
port. Stačí kapka potu, tenký kab-
lík se snadno překlesá v kapse...
Zvučíte jiné zpěváky, ten dotyčný
není slyšet, nový port se mu musí
okamžitě dodat. A nikoho nezají-
má, jak to stihnete. Musíte. Tak ty-

hle situace opravdu nemám rád.

A které rád máte?
Když je po představení nebo když
pořizujeme nějakou nahrávku do
inscenace, přijde režisér či někdo
z inscenačního týmu, většinou při-
chází ocenění od dirigentů opery,
a řeknou: „Děkuju, že jste to uděla-
li tak a tak, že všechno dobře vy-
šlo.“ Vím pak, že naše práce má
smysl. A to mi dělá velikou radost.
Tohle mě tu drží. To jsou okamži-
ky, které mám rád.

Posloucháte-li Petra Šolce, záko-
nitě jeho světu propadnete. Zjistí-
te, že svět zvuků je nečekaně zá-
bavný. Neobyčejně zajímavý. A ne-
konečně pestrý. Odcházejíce vní-
máte zvuky kolem sebe najednou
jinak. Začnete vnímat svět kolem z
jiného, dosud nepoznaného úhlu.
A jak se to všechno promítá v di-

vadelních inscenacích, to bude
předmětem několika pokračování,
s nimiž se postupně setkáte na
stránkách našeho listu.

Gabriela Špalková

Tip MF DNES
Zničené kostely
severních Čech
v Nebílovech

Petr Šolc je mistr zvuku Velkého divadla v Plzni. Práci tohoto „dobře utajeného
zvukaře“ však znají nejen návštěvníci divadla, ale také lidé, kteří zavítali
do některého z populárních dinoparků.

PLZEŇ (gal) Veliký ohlas mělo před-
stavení Mozartovy opery Bastien a
Bastienka na francouzském velvysla-
nectví v Praze, kde jej koncem dub-
na odehráli za klavírního doprovo-
du Ivany Janečkové členové operní-
ho sboru Divadla J. K. Tyla v Plzni I.
Klimentová, P. Šintáková a M. Bar-
toš. V sále bylo více než sto význam-
ných osobností z oblasti politiky a
podnikání s velvyslancem Francie
Pierrem Lévym v čele. Všichni od-
měnili účinkující bouřlivým potles-
kem.

„Publikum nás přijalo s velikým
nadšením a hlavně se výborně bavi-
lo,“ říká Lilka Ročáková Rybářová,
která inscenaci připravila v rámci
31. ročníku Smetanovských dnů.
„Spolu s ostatními diváky jsem s
úžasem sledoval představení Basti-
en a Bastienka v podání interpretů
Divadla J. K. Tyla v Plzni. Jejich nad-
šení, jejich kostýmy, hudební dopro-
vod, režie, všechno bylo naprosto
dokonalé. Hudební salon Buquoy-
ského paláce, sídla našeho velvysla-
nectví, kde hrál sám Mozart, skvěle
odpovídal duchu této divadelní hry.
Interpreti budili dojem, že sestupují
z obrazů a z nástěnných gobelínů.
Akustika byla obdivuhodná a bě-
hem představení Bastien a Bastien-
ka se rozechvěly i křišťálové lustry.

Do paměti diváků, osobností obec-
ně spíše náročných, se tento večer
zapíše svou originalitou a kvalitou
interpretů. Přeji jim dlouhou a
úspěšnou kariéru,“ uvádí první rada
francouzského velvyslanectví Nico-
las de Lacoste.

Mozartova miniopera zněla v sále,
kde kdysi vystoupil i on sám

Sál, v němž plzeňští účinkovali, je
nejen krásný, ale i památný. S úžas-
nýmgeniem loci. Mozart v něm hrál
v době, kdy v Praze komponoval
Dona Giovanniho, ve 20. století v
něm koncertoval i Maurice Ravel a

mnohodalších francouzských uměl-
ců. Iniciátorkou Bastiena a Bastien-
ky byla významná profesorka fran-
couzštiny Danuše Bělohlávková,
čestná předsedkyně Francouzské
aliance v Plzni. „Bylo to mimořádně
krásné představení i dojemné. Ne-
boť zpěváci si uvědomovali, že hrají
Mozarta v sále, kde byl i on sám,“
uzavírá Danuše Bělohlávková. Před-
stavení se tak líbilo, že velvyslanec-
tví projevilo zájem i o některé další
tituly DJKT a provedení této mini-
opery by mohlo být zahájením spo-
lupráce mezi francouzským velvy-
slanectvím a plzeňskou scénou.

S výstavou Zničené kostely zá-
padních Čech, která se kona-
la v zámku Nebílovy na Pl-

zeňsku a mapovala tragické osudy
církevních staveb, se od května
mohou seznámit návštěvníci
plaského kláštera. V konventu bu-
dou historické dokumenty, sním-
ky i texty vystaveny celý květen. A
ti, kdo si již tuto tragickou kapito-
lu naší historie v Nebílovech připo-
mněli, jistě uvítají její pokračová-
ní. Na Zničené kostely západních
Čech totiž v Nebílovech od včerej-
šího dne navazuje další výstava na
stejné téma. Neméně drásající, ne-
méně truchlivá a neméně burcují-
cí. Zničené kostely severních
Čech. Do počtu zdevastovaných
kostelů je tento exkurz ještě obsáh-
lejší a bezpochyby osloví i ty ná-
vštěvníky, kteří severem Čech tře-
ba jen projížděli nebo tam nikdy
nebyli. Výstava mapující situaci v
této oblasti naší republiky zahrnu-
je více než osm desítek zničených
sakrálních staveb. Potrvá zde až
do 30. května a záštitu nad ní pře-
vzali jejich Excelence plzeňský bis-
kupMons. František Radkovský a
biskup litoměřické diecéze Mons.
Jan Baxant.

Kina Kluk na kole ve Kdyni

Divadla
Světákům dnes patří
Měšťanská beseda

Gabriela Špalková
spolupracovnice
MF DNES

Hudba
Co hráli na horní
palubě Titanicu

Interpreti budili dojem, že sestupují z obrazů a z nástěnných gobelínů.

» Když jdu do
přírody či jedu

na dovolenou, mám
nahrávací přístroj a
natáčím. Ptáky, déšť,
cvrčky, lodě, moře.

Miniopera nadchla pražské diváky
Titul Divadla J. K. Tyla v Plzni Bastien a Bastienka zazářil v sále francouzského velvyslanectví

Mistr zvuku „Když žádaný zvuk nemáme, složíme jej z několika různých,“
prozrazuje Petr Šolc. Foto: M. Polívka, MF DNES

Lovec zvuků. Petr
Šolc vyrábí ticho
i dinosauří řev


