
strana 4                                                                                            17. října 2007                                                                                 svobodný hlas

dopisy vzhůru do
kulturního dění

Výstava o osudech Židů doputovala do Žatce... Třída sexta Gymnázia Žatec 
navštívila v minulých dnech pražské Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea. „Vyslechli 
jsme přednášku lektorky pro antisemitismus a šoa Miroslavy Ludvíkové, jež byla součástí progra-

mu Holocaust v dokumentech,“ řekla 
třídní profesorka Zuzana Honsová. Po 
přednášce studenti navštívili Španěl-
skou a Klausovu synagogu. „Návště-
va muzea předznamenala vzdělávací 
projekt naší školy s názvem Neztratit 
víru v člověka, který se uskuteční od 
15. října do 9. listopadu,“ dodala 
Mgr. Honsová. Záměrem projektu je 
prostřednictvím putovní výstavy při-
blížit především žákům a studentům 
základních a středních škol náročné 
téma holocaustu a zprostředkovat 
jim seznámení s židovskou menši-
nou. Po Gymnáziu Teplice je na řádě 
právě žatecké gymnázium, které od 
pondělka hostí expozici o 20 výstav-
ních panelech s příběhy šesti dětí, 
které byly za války pro svůj původ 
perzekvovány. V dubnu 2008 výsta-
va poputuje také do základní školy 
v Lounech. (bal)

Cesta za 
poznáním...
Vědomostí není nikdy dost 
a při hrách a zábavě se získá-
vají nejlépe. Proto se nejmenší 
děti z lounské Mateřské školy 
Šafaříkova vydaly na pozná-
vací výlet do Slavětína. Na 
soukromé farmě Suchých je 
osobně očekávala paní Suchá 
a velice ochotně je zde proved-
la. Ukázala dětem kravičky, 
ovce s jehňaty, kačenky na ryb-
níčku, lamí rodinu a dokonce 
i pštrosy. A tak děti „naživo“ 
viděly krávy u snídaně, dopo-
lední koupel kachen, měsíční 
miminko páru lam, pořádně 
veliký traktor a také se pře-
svědčily, že hnůj nevoní. Inu 
informací dost a nyní si mají 
ve školce o čem povídat.

(Hana Malypetrová)

n Čest Kubovského památce
Reakce na úvodník Odešel táta filmařů, Svobodný hlas 41 z 10. 

října:
„Jirku, tedy pana Kubovského, jsem znal osobně, již jako malý kluk. 

Oni bydleli tehdy nad trafikou pod evangelickým kostelem v Žatci. 
Jeho otec vedl klub filumenistů, do kterého jsem chodil do kavárny 
radnice se svým otcem. Nikdy nezapomenu na Jirkovy různé recesní 
akce, sarkastické výroky a humor, kterým odpovídal na politický tlak 
komunistů v jeho kulturní činnosti a privátním životě. Jeho rétorika 
a způsob vyprávění, humor – rozhovor s ním byl vždy nejen osvě-
žením, ale i po-
učením, jak 
zacházet z to-
talitou. O jeho 
schopnostech 
a to hlavně or-
ganizačních, 
asi není tře-
ba nijak zvlášť 
psát. Byl v tom 
dokonalý. 

Nikdy ne-
zapomenu na 
různá společná 
posezení, hlav-
ně v „buchta 
baru“ (v dneš-
ní cukrárně 
naproti Lvu) 
a také při spo-
lupráci na růz-
ných kultur-
ních a politických akcích. Hned po revoluci jsem Jiřího pozval na 
návštěvu a moc jsme si povzpomínali. Také jeho názory na politi-
ku vedení města byly více než zdravé a městu Žatec by bylo mnohé 
uspořeno, kdyby mu odpovědní více a pozorně naslouchali. Myslím, 
že mohu bez nadsázky a patosu říci, že odešel dobrý člověk a v první 
řadě velký žatecký patriot. Čest jeho památce.”

Otokar Löbl, Frankfurt nad Mohanem

Anny Urbancové, zakladatelky 
Žateckého příležitostného sboru, 
se ptáme:
n Co udrží pospolu tolik 

různorodých osobností?
„Ani se tomu nechce věřit. 

Slavíme třináctiny a je nás 
teď symbolicky 13. Za ty roky 
prošla sborem řada zpěváků, 
ti nejvěrnější vydrželi. Mys-
lím,že sbor dozrál díky naší 
lásce k hudbě a zpěvu, píli, 
koncertům a soutěžním úspě-
chům, kterých nebylo málo. 
Dnes se dá říct,že dosahujeme 
parametrů poloprofesionálního 
tělesa, pro které není problém 
nastudovat i náročné skladby ve 
velmi krátkém čase. Podmínky 
máme ovšem stále svízelnější, 
z tehdejších studentů jsou dnes 
magistři, inženýři, doktoři s pl-
ným pracovním nasazením, ro-
dičovskými i dalšími starostmi, 
takže nás naše „šéfová“ Alžběta 

Urbancová svolává už pouze na 
víkendové dny. I přesto jsme 
stihli dotočit další cédéčko, 
které je momentálně ve výrobě 
a co nevidět je pokřtíme.“
n Jak bude vypadat oslava? 

Víno, ženy, zpěv?
„Tak snad určitě ten zpěv 

- když nám bylo 10 let, spoluú-
činkoval s námi Jiří Stivín, ani 
pro letošek neporušíme jazzový 
přídech. Jsme okouzleni studo-
váním Jazzové mše hvězdného 
trumpetisty Jaromíra Hniličky, 
skladatele a stále současného 
člena orchestru Gustava Bro-
ma. Toho mimo jiné prosla-
vila blesková kompozice hitu 
„Dobrý den, majore Gagarine“, 
kterou složil v polední pauze 
pod vlivem notoricky známé 
události a je znám také jako 
vynálezce hnilofonu, což je 
speciální dechový nástroj kom-
binující celkem čtyři korpusy 

složené z trubky a lesního rohu. 
Ten poprvé  představil na Me-
zinárodním jazzovém festivalu 
v Praze v roce 1971. Pan MUstr. 
(absolvent Moravské strécovské 
fakulty) Hnilička přijal naše po-
zvání nejen jako letošní čerstvý 
pětasedmdesátník, ale ujme se 
i partu první trumpety. Spo-
lečně s big-bandem litvínovské 
ZUŠ Jaroslava Sochora, jeho 
smíšeným sborem, dívčím 
sborem Camerata ZUŠ Žatec 
a naším sborem.“
n Kdy a kde slavíte?
„V pátek 2. listopadu 2007 

v 18 hodin v kapucínském 
kostele (na rohu proti domovu 
důchodců) v Žatci. Unikátní 
hudební projekt uskutečníme 
díky finanční podpoře města, 
firmě Stadak-optik a velkému 
pochopení pana děkana Josefa 
Špačka. Spolupořadatelem 
bude Základní umělecká škola 
Žatec. Srdečně zveme příznivce 
příjemného jazzu a zpěvu a taky 
všechny naše přátele.“

n Divadlo naservíruje 
Slepici a la Valeš

LOUNY (jvn) - Se součas-
nou ruskou komedií Slepice 
přijede Rádobydivadlo Kla-
pý. Lounská premiéra se 
koná ve Vrchlického divadle 
v úterý 23. října. Po úspěchu 
na letošním Jiráskově Hro-
nově s dramatem Equus se 
tak divadlo režiséra Ladi-
slava Valeše rozhodlo čeřit 
veselejší vody. A zvolilo si 
k tomu kvalitní text Niko-
laje Koljady, který v ruské 
dramatické tvorbě patří ke 
špičce. Českou premiéru 
uvedlo loni Švandovo di-
vadlo. 

„Dvě kolegyně z divadla, 
herečky ve středním věku 
řeší své milostné vztahy 
ke svým mužům, též kole-
gům z divadla. Vše zaviní 
jedna mladá herečka, která 
neočekávaně, ale možná 
i záměrně rozvíří stojaté 
vody pokrytecké morálky,“ 
seznamuje s dějem Valeš. 
Do hlavních rolí obsadil 
osvědčené Veroniku Valešo-
vou (dříve Týcovou) a Pavla 
Macáka. V menší roli se po 
dlouhé pauze na divadelní 
prkna vrací Jaroslava Ma-
ťáková.

n Koncert Iron Maiden 
v digitálním kině 

ŽATEC (kf) - Digitální 
kino Žatec si pro ná-
vštěvníky připravilo další 
zajímavou novinku. Lidé, 

kteří přijdou v pondělí 
29. října, od 19:30 budou 
moci zhlédnout koncert 
skupiny Iron Maiden v pro-
storovém DTS Surround 
zvuku a na velkém plátně. 
Koncert z názvem Iron 
Maiden – Rock In Rio je 
považován za jednu s nej-
větších show na zemi. Na 
samotný koncert, který na-
víc byl živě vysílán v TV, se 
dostavilo více jak 250 000 
diváků. Režie koncertu se 
ujal Steve Harris, jenž stál 
u samotného vzniku ka-
pely Iron Maiden. Během 
koncertu zazněli největší 
hity skupiny, včetně The 
Wicker Man, Ghots Of 
The Navigator, Brave New 
World, Wrathchild, Blood 
Brothers a mnoho dalších.
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Třináctka může být i vrcholně 
šťastná

Žatecký příležitostný sbor oslaví narozeniny s hvězdným trumpetistou
ŽATEC (toš) - Žatecký příležitostný sbor těší svými vystoupeními 
posluchače již třináctý rok. Za ta léta pořádně vstoupil do kul-
turního povědomí veřejnosti. 
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n Nezapomenutelné setkání se sirem Wintonem
„Ráda bych se podělila o nezapomenutelný prožitek. Českou re-

publiku navštívil sir Nicholas Winton, který v roce 1939 zachránil 
669 židovských dětí před jistou smrtí.

Měla jsem tu čest, být přítomna setkání s ním v Praze v Kongreso-
vém centru dne 9. října. O záchranné akci se promítal film. Setkání 
bylo určeno především dětem, mládeži a studentům. Jejich přístup 
k celému setkání byl velice kladný až dojemný. Přítomen byl i Matej 
Mináč, který o Wintonovi napsal knihu a zfilmoval ji pod názvem Síla 
lidskosti.

Veliká škoda 
je, že mezi tři-
atřiceti tisíci 
podpisů žáků 
a studentů, 
kteří již onen 
film zhlédli, 
nefigurovaly 
školy na sever 
a západ od 
Prahy. Proč ty 
podpisy? Pod-
pisovou akci 
zorganizoval 
dvanáctiletý 
žák základní školy, který rozhořčeně vytkl pořadatelům, proč sir 
Nicholas Winton již dávno nemá Nobelovu cenu míru. Podpisový 
arch byl předán našemu ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi. 
Ten přítomné ujistil, že vše ostatní zařídí. Řekl: -Je smutné, že jsem 
na to nepřišel sám, ale je krásné, že takto přemýšlí dítě.“ 

Vilma Svobodová, Louny

n Podzimní slavnost s vílami a strašidýlky
„Sokol Peruc připravil pro děti i pro dospělé Podzimní slavnost. 

V sobotu 6. října se v 17 hodin sešel houf vil a skřítků, kterým ne-
chyběly korále z šípků a kaštanů, závoje protkané květy, šaty zdobené 
jeřabinami a listy.

Na stolech bylo pro hosty připravené občerstvení – ořechové řezy, 
jablečný štrúdl a teplý čaj. Téměř 60 dětí se svými rodiči si mohlo 
vyzkoušet namalovat podzimního draka, házet šišky veverkám do 
nůše, chodit s jablkem na hlavě, obout boty pavoučkovi nebo určo-
vat poslepu přírodniny.

Součástí slavnosti byla i výstava „bubáků“ vyřezaných z dýní, bur-
gánů a tykví, které si děti přinesly z domova. 

Když se setmělo, vydali se skřítci i víly na lampiónový průvod obcí. 
Po návratu na hřiště čekala na všechny ve tmě v trávě velká rodinka 
rozsvícených bubáčků. Byla to nádherná podívaná nejen pro děti, 
ale i pro dospělé. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří nám pomohli akci připravit, 
členům výboru za organizaci a úřadu Městyse Peruc za zakoupení 
sladkostí pro děti.“

Magdalena Kučerová, vzdělavatelka Sokola Peruc

Zkoušeli jste někdy obout pavoučkovi boty?


