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Operní pěvci Dvorský a Pustina jsou mezi rekordmany
DENISA ŠIMANOVÁ

Pelhřimov – Divadlo Lubo-
míra Lipského v Pelhřimově
se včera dopoledne stalo
místem, kde se Mezinárodní
pěvecká soutěž Jakuba Pus-
tiny oficiálně zaregistrovala
do České
tiny
České

tiny
databanky rekordů.

Soutěž známého barytonisty,
jejíž část se uskuteční také
v Pelhřimově, se zapsala do
rekordmanského světa jako
světový unikát. Jedná se
totiž o soutěž s největší me-
zinárodní účastní.
Letos přihlášení mladí

operní pěvci, kterým je do
pětatřiceti let, pocházejí
z dvaačtyřiceti zemí světa.
„Přijedou pěvci například
z Japonska, Koreje, Číny,

například
Číny,

například

Ameriky, Maďarska, Rakous-
ka nebo třeba z Panamy,“
vyjmenoval Jakub Pustina.
Ti nejlepší operní pěvci

z celého světa pak vystoupí
16. října v Pelhřimově. „První
kolo operní soutěže, která se

koná za doprovodu klavíru,
probíhá ve velkých světo-
vých metropolích, jako je
například Miláno, Paříž,
Brusel nebo New York. Vy-
braní účastníci z prvního
kola jsou pozváni na Vysoči-
nu, letos konkrétně do Jih-

lavy. Z těchto zpěváků, kte-
rých je kolem tří set, se pak
vybere třicet nejlepších. A ti
přijedou v druhém říjnovém
týdnu právě sem na Vysoči-
nu a budou soutěžit před
odbornou porotou ještě
v semifinálovém a finálovém

kole,“ popsal Pustina kon-
cept soutěže.
Dodal také, že v rámci

soutěže se následně usku-
teční koncerty vítězů. „Jeden
z koncertů bude i tady
v Pelhřimově. Jednat se bude
hned o první koncert, který
proběhne 16. října v Divadle
Lubomíra Lipského,“ pro-
zradil Jakub Pustina.
Podle úspěšného baryto-

nisty se také v Pelhřimově
podařila nastartovat krásná
tradice tohoto mnohdy
opomíjeného umění. „Jakuba
Pustinu jsem poznal při jed-
né společenské akci před ví-
ce než třemi roky, kdy zpíval
na náměstí. Náhodou jsme
se potkali u oběda a začali
jsme spolu komunikovat a já
jsem si postěžoval, že
v Pelhřimově žiji přes třicet
let a vážná hudba tu nikdy
neměla moc obdivovatelů.
Když jsme tu měli například
nějaký takový koncert, tak v
divadle bylo obsazeno pouze

pár řad,“ přemítal starosta
Pelhřimova František Kuče-
ra.
„Jakub Pustina na to ale

hned zareagoval, a společně
jsme vymysleli novoroční
koncerty. Teď už je vidět, že
se pelhřimovští občané za-
čali o vážnou hudbu zají-
mat,“ pokračoval pelhři-
movský starosta,
V rámci tohoto slavnost-

ního okamžiku vstoupila do
Rekordmanské Síně slávy
Muzea rekordů a kuriozit
Pelhřimov další osobnost,
a to jeden z nejslavnějších
tenorů světové operní scény.
Jedná se o Petera Dvorského,
pěvce, jenž ztvárnil nejvý-
znamnější operní role
v pětadvaceti zemích světa.
Petera Dvorského navíc

budou moci milovníci opery
vidět už dnes v Divadle Lu-
bomíra Lipského, kde se od
19 hodin uskuteční koncert
absolventů pěveckých kurzů
tenoristy Petera Dvorského.

DEBATA. VpelhřimovskémDivadle Lubomíra Lipského se včera
sešli (zleva) zpěváci JakubPustina a Peter Dvorský se starostou
města FrantiškemKučerou. Foto: Deník/Denisa Šimanová

Na Ostrově skončila první etapa úprav
Havlíčkův Brod – Přípravy
na novou sezonu pomalu
ukončili v brodském Ostro-
vě. Během prázdnin byly
v sále vyměněny sedačky
a také koberce. Zároveň
přidali dvaatřicet sedadel,
takže nyní se do sálu Ost-
rova vejde 342 lidí. „Sedačky
jsme se rozhodli vyměnit,
protože už byly staré a ne-
vyhovující,“ vysvětlil jedna-
tel kina Tomáš Hermann.
K prvním změnám for-

málního charakteru došlo
již vloni. To se totiž změnil
vlastník a jediným majite-
lem se stalo město. „Jenže
v tu chvíli tu byly dva kul-
turní domy Ostrov a to nám
přišlo divné. Proto došlo
k úpravě a od té doby se to
tu jmenuje Městské divadlo
a kino Ostrov. Ke změně
došlo i proto, že se lidé ptali
na program, který byl psaný
na druhý sál,“ dodal Her-
mann.

V plánu pro letošní se-
zonu jsou i změny v pro-
gramu divadla a kina. „Le-
tos by měla být standar-
dem dvě divadelní před-
stavení za měsíc. Promítat
se bude od čtvrtka do ne-
děle. A já sám bych velmi
rád, aby se v našem pro-
gramu v jarní části objevila
hudební vystoupení,“ dodal
Hermann.
V dalších fázích postupné

renovace celého prostředí

se budou opravovat sociální
zařízení. Přesun čeká místo
prodeje lístků, které se
přemístí do přízemí. Zva-
žuje se též vybudování
malého bufetu pro ná-
vštěvníky. „Už máme vy-
pracované plány, které te-
prve čekají na schválení od
rady města, takže to je te-
prve ve stádiu rozkvětu.
Velmi by se mi líbilo, kdyby
to celé bylo hotové do dvou
let,“ říká Hermann. (tb)

Bilance žní: Tam, kde pršelo, jsou spokojeni
Sklizeň obilovin skončila na Vysočině v uplynulém týdnu. Zejména na Třebíčsku ovlivnilo výnosy sucho, ale oproti loňsku sklidili méně všude

JIŘÍ JÍRA

Vysočina – Žně 2017 na
Vysočině skončily v před-
posledním srpnovém týd-
nu, kdy pěstitelé na
Havlíčkobrodsku, Jihlavsku,
Pelhřimovsku a Žďársku

Jihlavsku,
Žďársku
Jihlavsku,

pokosili poslední tři pro-
centa ploch osetých letos
obilím. Na Třebíčsku byli
zemědělci tradičně rychlej-
ší, tam měli sklizeno o tý-
den dřív.
Avšak právě úroda na

Třebíčsku, kde ji pozna-
menalo výrazné sucho, se
nejvíc postarala o to, že
hektarový výnos letošních
žní na Vysočině je nejslabší
za posledních pět let. Na
Třebíčsku sklidili pěstitelé
pouze 3,87 tuny obilí
z hektaru, což je dokonce
o 2,34 tuny méně než před
rokem.
Přestože byl hektarový

výnos nižší ve srovnání
s předešlými lety i v dalších
čtyřech okresech, za celko-
vý propad sklizně v regionu
může právě slabý výnos
v nejjižnějším okresu Vy-
sočiny.
„Sucho na Třebíčsku se

na výsledku letošních žní
opravdu výrazně negativně
projevilo. V tomto okrese,
ale to platí i pro jižní části
Jihlavska nebo Žďárska,

pro
Žďárska,

pro jižní
Žďárska,
jižní

byl
právě v důsledku sucha
výnos citelně nižší než
v minulých letech,“ potvrdil
ředitel Okresní agrární ko-

mory Jihlava Vlastimil Va-
něk, který každoročně mo-
nitoruje žně na celé Vyso-
čině.
Negativní dopad sucha

byl patrný na výnos už od
počátku letošních žní, které
na Vysočině začaly ve dru-
hé polovině července.
Skončily pak ve stejném

období jako v posledních
letech. „Průběh sklizně byl
letos přesně takový, jaký je
pro Vysočinu obvyklý,“
připomněl Vaněk.
V celokrajských datech

bude za rok 2017 figurovat
údaj, že zemědělci sklidili
ze 131 660 hektarů, na
nichž v letošním roce obilí

pěstovali, 694 585 tun obilí
s celokrajským průměrným
hektarovým výnosem 5,28
tuny.
„Je to zhruba o tunu

z hektaru méně než loni,
kdy průměrný hektarový
výnos byl 6,22 tuny. Výnos
v jednotlivých oblastech,
ale i u jednotlivých podni-

ků, se dost různí. Tam, kde
měli vláhu, tam mohou být
se sklizní spokojeni,“ dodal
Vaněk.
Srovnání letošních žní

s těmi loňskými je ovšem
poněkud diskutabilní. Loni
totiž byla úroda na Vysoči-
ně v řadě ohledů mimo-
řádně vydařená. Ve srov-

nání předešlými lety se le-
tos dařilo žitu, u něhož je
hektarový výnos (6,34 tu-
ny) nejlepší za posledních
pět let, a triticale, kde je
výnos (5,60 tuny) nejlepší
za poslední tři roky.
U hlavních plodin, jimž

jsou na Vysočině ozimá
pšenice a jarní ječmen (le-
tos jimi bylo oseto 78 pro-
cent ploch určených ke
sklizni), byla úroda nej-
slabší za posledních pět let.
U ozimé pšenice zůstal

poprvé za posledních pět
let hektarový výnos pod
hranicí šesti tun, když do-
sáhl hodnoty 5,58 tuny
z hektaru. U jarního ječ-
mene byl propad výnosu
obdobný, nakonec země-
dělci sklidili v průměru
4,62 tuny z hektaru.
Podmínky nepřály ani

řepce olejné, také v tomto
případě představuje hekta-
rový výnos 3,1 tuny nej-
horší výsledek za posled-
ních pět roků. „U řepky
není propad výnosu tak
výrazný jako u obilí,“ dopl-
nil Vaněk.
Horší bude letos také

kvalita zrna. „Opět je na
vině sucho. Třeba na Tře-
bíčsku, o němž jsme už
hovořili, nenarostlo nic.
Tam budou mít některé
podniky problémy, neboť
nebudou mít ani krmení,“
uzavřel hodnocení letoš-
ních žní na Vysočině Vlas-
timil Vaněk.

Řidič vyjel bez průkazu,
ale s alkoholem v krvi
Hostovlice – Setkání s po-
licií se nevyplatilo dvaačty-
řicetiletému řidiči Škody

dvaačty-
Škody
dvaačty-

Felicia u Hostovlic na Cho-
těbořsku. Policisté z obvod-
ního oddělení v Chotěboři
jej zastavili v neděli po
čtvrté hodině odpoledne.
Policisté provedli u řidiče

dechovou zkoušku na alko-
hol. Ta byla pozitivní. Vy-
kazovala hodnotu 2,54 pro-

mile. „Navíc policisté zjistili,
že muž má rozhodnutím
městského úřadu vysloven
zákaz řízení všech motoro-
vých vozidel, a to až do
dubna 2018. Proto řidiči za-
kázali další jízdu. Za poru-
šení úředního rozhodnutí
mu hrozí trest odnětí svo-
body až na dva roky,“ po-
psal policejní mluvčí David
Linhart. (sad)

Zloděj snědl
kompot a usnul
Velká Bíteš – Kuriózní pří-
pad řešili v pátek policisté
ve Velké Bíteši na Žďársku.

policisté
Žďársku.
policisté

Kolem desáté hodiny do-
poledne je zavolali do ulice
Nová čtvrť kvůli neznámé-
mu muži, kterého našli
spát ve svém domě. „Dvaa-
třicetiletý muž vnikl na
oplocený pozemek domku
a pak neuzamčenými dveř-
mi vešel do technické
místnosti. Tam zkonzumo-
val nalezenou domácí
švestkovou zavařeninu, dvě
jablka, a poté usnul. Spícího
muže objevil až v dopoled-
ních hodinách manžel ma-
jitelky domu, který přivolal
policisty,“ informoval poli-
cejní mluvčí David Linhart.
Policisté nezvaného ná-
vštěvníka zadrželi a sdělili
mu podezření ze spáchání
přečinu porušování do-
movní svobody. V případě
odsouzení mu za to hrozí
trest odnětí svobody až na
dva roky. (kor)
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