
Michal Štípa opět v Hradci: po Labutím jezeru
bude tančit Prince Alberta v baletu Giselle
Na sobotu 10. března se do sálu
Filharmonie Hradec Králové chystá další
velký zážitek pro milovníky krásného umění:
představení romantického baletu
ve špičkovém obsazení.

IVANA FRIČOVÁ

Hradec Králové – Dvaatři-
cetiletý blonďák, na taneční-
ka nevšední výšky sto deva-
desát centimetrů, uchvátil
hradecké publikum už vloni
na jaře, v klasickém baletu La-
butí jezero. Michalu Štípovi,
prvnímu sólistovi baletu
pražského Národního diva-
dla, nadšení diváci tehdy v sá-
le Filharmonie Hradec Krá-
lové tleskali vestoje: všichni,
včetně řádových sester z ta-
nečníkova fanklubu, které ne-
vynechají jediné jeho před-
stavení.

Michal Štípa se za hradec-
kýmpublikemvracízhrubapo
deseti měsících, a to v roli Al-
berta v jednom z nejkrásněj-
ších světových romantických
baletů, v Giselle.

„Obrovský zájem o loňské

uvedení Labutího jezera uká-
zal hlad hradeckého publika
po mimořádných představe-
ních tohoto typu,“ říká oper-
ní pěvkyně Ema Hubáčková z
hradecké umělecké agentury
Emma, která tento titul v na-
studování pražského Národ-
ního divadla a Státní opery
zdejšímu publiku zprostřed-
kuje.

„Roli Alberta v Giselle mám
moc rád – stejně jako všechny
role v romantických a po-
hádkových baletech, v nichž
je spousta emocí: láska, smu-
tek i nenávist, žal,“ říká o té-
to úloze, za niž v roce 2005 zís-
kal Cenu Thálie, Michal Ští-
pa. „A v Hradci Králové budu
mít nesmírné štěstí i na part-
nerku, skvělou tanečnici Ni-
kolu Márovou. Partnerka na
jevišti je strašně důležitá: mu-
sí to jiskřit, aby divák cítil tu
lásku, smutek i nenávist. A v
tomto případě to funguje ná-
ramně.“

Pozvánka

Vizitka
Michal Štípa se narodil 10. listo-
padu 1979 v Brně.
V roce 1998 nastoupil do Národ-
ního divadla v Brně, kde byl
v roce 2000 jmenován sólistou.
V letech 2001–2003 hostoval
ve Slovenském národním diva-
dle v Bratislavě a od roku 2003
v baletu Národního divadla v
Praze, kde se představil v rolích
Prince (Labutí jezero), Jeana de
Brienne (Raymonda), Princ
(Louskáček), Albert (Giselle).
Od sezony 2004–2005 byl jme-
nován sólistou baletu Národního
divadla v Praze, v roce 2009 zís-
kal post prvního sólisty.
Za sezonu 1998–1999 obdržel
Cenu Philip Morris Flower
Award za největší talent roku
v oboru klasický tanec a o tři roky
později získal hlavní Cenu Philip
Morris Flower Award.
V roce 2004 byl nominován na
Cenu Thálie za roli Solora (Baja-
déra) a v témže roce dostal i Ce-
nu diváka. V roce 2005 konečně
Cenu Thálie získal za roli Alberta
v baletu Giselle, další převzal za
rok 2007, za hlavní roli v choreo-
grafii Petra Zusky Sólo pro tři.
Michal Štípa měří 190 centime-
trů. (zdroj: wikipedia)

PRVNÍ SÓLISTA baletu Národního divadla v Praze Michal Štípa. Foto: www.michalstipa.estranky.cz

Marek Ztracený zamíří na zámek
Návštěvníci Music clubu Choltice se v pátek 27. ledna mohou těšit na Objev roku 2008

Choltice – Na tradiční Čes-
koslovenské diskošce v Mu-
sic clubu Zámek Choltice na
Přeloučsku se v pátek 27. led-
na mohou návštěvníci těšit na
netradičního hosta. Se svým
přibližně čtyřicetiminuto-
vým vystoupením se zde totiž
představí šestadvacetiletý
zpěvák, skladatel a pianista
Marek Ztracený s kapelou.

Za své album s názvem Ztrá-
cíš obdržel Marek Ztracený
Zlatou desku, deska se stala
nejprodávanějším debuto-
vým albem roku 2008. V témže
roce získal i Českého slavíka
v kategorii Objev roku. Mezi
jeho úspěchy patří také oce-
nění Factory Music Awards v
kategorii Český umělec a Pí-
seň roku.

Skládání hudby a hře na
klavír se šestadvacetiletý ro-
dák ze Železné Rudy věnuje již
od dětství. Vystudoval sklad-
bu na Konzervatoři Jaroslava
Ježka v Praze.

Music club Zámek Choltice
bude v pátek otevřen od půl
deváté hodiny večerní. (len)

NA ČESKOSLOVENSKÉ DISKOŠCE v Music clubu Zámek Choltice v pátek 27. ledna vystoupí držitel Čes-
kého slavíka v kategorii Objev roku a majitel Zlaté desky Marek Ztracený s kapelou. Foto: Deník/Luboš Jeníček

Nenechte si ujít

20. MEDIÁLNÍ PLES
SE BLÍŽÍ: 25. ÚNORA!

JUBILEJNÍ DVACÁTÝ mediální ples se pomalu blíží: den D
přijde v sobotu 25. února. Jeho pořadatelé – Deník, Český
rozhlas Hradec Králové a Kongresové centrum Aldis – při-
pravili na dlouhý slavnostní večer do všech prostor a zá-
koutí hradeckého kongresového centra bohatý program.
Od dvaceti hodin postupně vystoupí Ilona Csáková (na
snímku), Olga Lounová, Davide Mattioli, Petr Vondráček,
Filip Gondolán, Monika Agrebi, Big Band Českého rozhlasu,
Jiří Ševčík a Pirate Swing Band, chybět nebude ani před-
tančení MTC Krok, hradecká cimbálovka a diskotéka Zdeň-
ka Vranovského. Foto: Deník/ Hynek Dlouhý

sobotní magazín pro vás o vás

Sháníte návod, jak zabavit vaše děti o víkendu?
Stavíte dům a hledáte inspiraci?
Rádi byste oživili vaši zahradu a přemýšlíte, jak na to?
Víte, jak přestavět svým rodičům byt tak, 
aby vyhovoval i životu ve stáří?
Recepty, reportáže, rady a tipy 
pro celou rodinu.

Čtěte magazín Deníku 
Moje rodina.

Chcete vědět jak lépe bydlet?
Zajímá vás výchova a vývoj vašich dětí?
Chtěli byste žít zdravě, ale pořád nevíte, 

jaké potraviny jsou pro vás vhodné?
Moje rodina vám pomůže v zařizování 

bytu i v péči o zahradu. 
Každý týden se dozvíte zajímavosti 

o zdraví a životním stylu.
Vztahy, řešení, rozhovory, zábava, 

novinky, inspirace.

Moje rodina je čtení 
právě pro vás.
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