
Iluze
Když provazochodec Saltim-

bango s trakařem sjížděl po 
laně z věže kostela, lidem se 
ve svitu Měsíce tajil dech. Něk-
terým až do chvíle, kdy zjistili, 
že se jedná o loutku, a ne sku-
tečného Saltimbanga, nebo 
přinejhorším jiného kejklíře. Je 
to podvod, prý dokonce někdo 
vykřikl. 

No, podvod vypadá trochu 
jinak, řekl bych. To bychom 
mohli nařknout i vedení City 
Parku, že avizovalo dinosau-
ry ve svém obchoďáku, a mís-
to druhohorního ještěra tam 
v převleku na obojku pochodo-
val brigádník. 

Lidé zvyklí na dokonalost ve 
virtuálním či filmovém světě 
překvapivě vyžadují i v reá-
lu kousky hodné Houdiniho 
či Harryho Pottera. Jako by 
zapomněli, že část našeho svě-
ta se skládá jen z iluze. Kdo se jí 
poddá, vzlétne k oblakům, kdo 
se jí zřekne, zmenší si svět. 

 Petr Klukan 
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Rozhovor

Provazochodec 
Saltimbango přejel 
nad náměstím Telče 
TELČ (jv) – Loutka provazo-
chodce Saltimbanga sjela v sobo-
tu před půlnocí z věže sv. Ducha 
na telčské náměstí. Kejklířskou 
atrakci sledovaly stovky diváků. 

Performance byla úvodem 
týdne kejklířského dění, který 
v Telči navazuje na skončený 
32. festival Prázdniny v Telči. 
Městská radnice pozvala jihlav-
ské divadlo T.E.J.P., organizátora 
Petra Píšu a další divadelníky, 
kteří celotýdenní dění uvedli 
performancí Saltimbango.  

Připomněli tak reálnou udá-
lost ze 17. století z historie Jihla-
vy, kdy italský kejklíř sjel po laně 
z věže kostela sv. Jakuba ke kaš-
ně s dítětem na trakaři. V roce 
2004 divadelníci kolem Jakuba 
Škrdly z divadla T.E.J.P. tuto his-
torickou událost zreprizovali 
s pohyblivou loutkou v život-
ní velikosti v rámci jihlavského 
Havíření. Nyní ji po deseti letech 
znovu oživili v Telči.  

Sobotní dění začalo už 
v 17 hodin na telčském nádraží, 
kam představitel Saltimban-
ga dorazil v jednom z vagonů 
parního vlaku. Vítali ho kejklíři 
i diváci, lidé z radnice i festiva-
lu.  Divadelníci jezdili na starém 
kole i jednokolce, průvodem 
k náměstí šly též obří loutky. 

Na náměstí už bylo nataženo 
lano z okna věže sv. Ducha 
ke speciální konstrukci před 
domem dětí. Tady si děti na tre-
nažeru zkoušely chůzi po laně, 
hrál performer Matěj Kolář. 
Desítky diváků čekaly na závěr 
večerního koncertu na zám-
ku, kde hrály kapely Poutníci a 
Devítka.  

Ve 22.30 začala vlastní akce. 
Za vyvolávání z megafonu se 
hledalo dítě pro sjezd po laně, 
s nímž pak Saltimbango vyrazil 
k věži. Publikum za hudebního 
doprovodu skřipek M. Koláře 
sledovalo, jak z jejího nasvětle-
ného okna vyjela do prostoru 
na lano bílá postava s kotou-
čem. Scénu emotivně nasvětlo-
val Měsíc téměř v úplňku.  

Reflektor promítal stíny pro-
vazochodce na renesanční fasády. 
„Vždyť to je loutka…,“ poznávali 
postupně diváci. Mnozí oceňovali 
divadelní nápad a provedení, ale 
objevilo se i zklamání, že nejde o 
živého provazochodce. 

Na náměstí poté začalo swin-
gové nocturno s retro odě-
nou kapelou The Mole´s Wing 
Orchestra. Na týdenní dění 
s kejklíři navážou v Telči 15. a 
16. srpna městské slavnosti. 
V pátek po setmění pojede zno-
vu z věže i Saltimbango. 

VĚŽ SV. DUCHA, ale i Měsíc téměř v úplňku a stíny na renesančních 
fasádách, taková byla emotivní kulisa provazochodecké performan-
ce Saltimbango v Telči.                               Foto: Jiří Varhaník   

Vodu z kohoutku 
chce v restauracích 
čím dál víc zákazní-
ků, provozovatelé ji 
ale podávat nemu-
sejí.

David Kratochvíl 

Vlnu vášnivých reak-
cí na internetu nebo pro-
střednictvím sociálních 
sítí vyvolalo nařízení vede-
ní jihlavské restaurace 
Guesto. Někteří návštěv-
níci kontaktovali redak-
ci JL s tím, že jim v podni-
ku odmítají podat vodu 
z kohoutku.

„Když jsem si v jídelním lístku 
přečetla, že obsluha ji má zákaz 
podávat, udivilo mě to,“ říká paní 
Alena z Jihlavy, která redakci 
vyfotila i samotné sdělení restau-
race. Výjimku tvoří pouze situa-
ce, kdy si zákazník objedná džus 
a chce ho vodou zředit.

Restaurace ale vodu z kohout-
ku v nápojovém lístku vůbec 
nabízet nemusejí. „Uzákoněné 
to nikde není. Restaurace ji podá-
vat nemusí, pokud nechtějí,“ říká 
Václav Stárek z Asociace hotelů a 

Restaurace: vodu 
dávat nemusíme

Česko se chystá na 
ebolu. Nynější epide-
mie v západní Africe si 
vyžádala víc obětí než 
kterákoli jiná předtím. 
O nemoci jsme hovořili 
s krajskou epidemio-
ložkou, lékařkou Alenou 
Dvořákovou. 

Klára Novická  

Jaká jsou možná rizika pro 
naši zemi, potažmo pro Vyso-
činu? 

Riziko je velice nízké. Existuje, 

Smrtící ebola: riziko 
pro Vysočinu je minimální 

Alena 
Dvořáková

restaurací České republiky. 
Majitelka Guesta Renáta Zema-

nová poukazuje, že zákaz není 
striktní. „K obědovému menu 
podáváme vodu z kohoutku zdar-
ma. Máme jeden z nejvyšších 
nájmů v Jihlavě a tím, že u nás 
bude host sedět dvě hodiny o půl 
litru vody, provoz a 13 zaměst-
nanců prostě nezaplatím. Nehledě 
na to, že na prodej vody z kohout-
ku bych musela mít povolení,“ 
vypočítává Zemanová.

Michal Malének z internetové-
ho serveru hospodskyzpravodaj.
cz ale postup jihlavské restau-
race podrobil kritice. „Abyste za 
kohoutkovou vodu chtěli peníze 
nebo ji odmítali nalít, musíte si být 
buďto setsakra jistí tím, že kvali-
ta veškerých ostatních služeb je 
na takové úrovni, že to zákazník 

se skřípěním zubů skousne, 
nebo váš podnik musí být 
hodně zoufalý, když máte 
pocit, že k vám lidé neza-
jdou z jiného důvodu než 
vám obsadit všechna místa 
konzumací vody zdarma,“ 
myslí si. 

V této souvislosti jedna 
z gastronomických spo-
lečností založila interneto-
vou stránku kohoutkova.
cz. Projekt spočívá v tom, 

že restaurace, které začnou 
vodu z kohoutku servírovat, 
získají od ní zdarma origi-
nální karafy na vodu.

Restauratéři se shodují, 
že obliba kohoutkové vody 

jednoznačně roste. „Nealkoho-
lické nápoje zaznamenali, vel-
kou změnu, zákazníci ustupují 
od klasických sycených nápojů i 
džusů. Naopak spotřeba vody rok 
od roku roste. Do popředí se také 
derou bio výrobky, domácí limo-
nády a čaje,” shrnuje Karel Šimů-
nek z dejvické restaurace Avant-
Garde.

V zahraničí je podávání vody 
z kohoutku zdarma už zavede-
nou a běžnou praxí. Například ve 
Francii tamní restauratéři karafu 
vody nosí na stůl většinou auto-
maticky. Pro restaurační byznys 
v tuzemsku platí nepsané pra-
vidlo, že karafa vody by se hos-
tům neměla prodávat dráž než za 
deset korun.   

Jaké jsou vaše zkušenosti? Pište 
na region@jihlavske-listy.cz.

pokud se člověk dostane do pří-
mého styku s krví, sekrety, orgá-
ny nebo jinými tělními tekutina-
mi infikované osoby nebo zvířete. 
Nedochází k němu při náhodném 
kontaktu s nakaženými jedinci na 
veřejných místech, např. na letišti 
apod.  (Pokračování na str. 3)

VODU z kohoutku ne! Vedení hospody a baru 
Guesto v Křížové ulici v Jihlavě nechala do 
nabídkového lísku vsunout takovéto upozor-
nění. Foto: archiv JL  


