Inspirace? Kytarista Štěpán
Rak potkal u kláštera anděla
Rozhovor Deníku
Králíky – Benefiční novoroční koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka se vydařil.
Více než dvě stovky posluchačů si z kostela sv. Michaela
odnesly nejen krásný hudební
zážitek, ale i dobrý pocit, že pomohly dobré věci. Výtěžek ve
výši 12 350 korun bude věnován nadaci Dobrý anděl. „O
Dobrém andělovi se dozvědělo
asi dvě stě padesát lidí. Máme
pěkný pocit,“ byla spokojená
Ivana Marečková, která králické římskokatolické farnosti pomáhala s organizací koncertu.
Koncert v Králíkách zahájil sérii vystoupení, kterými
Štěpán Rak oslaví své kulaté
narozeniny. Při této příležitosti jsme mu položili několik
otázek.
Na Králicko se pravidelně vracíte, jaký je váš vztah k tomuto
regionu? Máte tam oblíbené
místo, kde například čerpáte
inspiraci?
Tento kraj mám rád už
dávno. Vždy mne znovu a
znovu uchvacoval pohled na
majestátní Horu Matky Boží
s klášterem Dolní Hedeč, tyčícím se na jejím vrcholu.
Neméně tak mne oslovují
Králíky, z jejichž krásného
náměstí je rovněž úchvatný
pohled na klášter. Ale i kostel
Archanděla Michaela, jenž se
nalézá nedaleko náměstí, má
pro mne velkou inspirační
sílu. Proto jsme se s panem
farářem Plíškem a paní Marečkovou už loni rozhodli, že
v tomto chrámu zahraji svůj

novoroční koncert, který se
může, bude-li zájem, stát i
tradicí. A zájem byl ohromný. Proto se benefiční novoroční koncert konal i nyní.
Tentokrát bude výtěžek poukázán na konto Dobrého anděla. Není to náhoda, neboť
jednoho takového jsem měl
tu čest potkat přímo před
klášterem Dolní Hedeč, a dokonce jej i mobilem vyfotografovat. Tento snímek viděly již miliony lidí. Stal se mi
silnou inspirací a motivem
vracet se zpět.
A v neposlední řadě pak
rád zmiňuji milý penzion
manželů Ludmily a Josefa
Podzimkových v Dolní Hedeči. Je to místo, kam jezdím
jak za skvělými lidmi, tak za
veledobrou krmí (již Liduška
připravuje s velikou láskou),
za úchvatnou přírodou, nevyčerpatelnou inspirací, ale i
za výukou. Pořádáme zde
totiž i oblíbené víkendové semináře kytaroterapie.
Koncertem v Králíkách jste zahájil sérii vystoupení k vašim
kulatinám. Prozraďte něco o
těchto slavnostních koncertech,
vrátíte se s některým z nich
znovu na Orlickoústecko?

Děkuji za otázku. Zmíněné
kulatiny jsou vskutku už dosti „buclaté“. Říkám si, že už
je čas konečně zmoudřet, ale
často se chovám pořád jako
malý... Nicméně jsem se rozhodl si k tomuto výročí nadělit dárek už nyní. Od malička
miluji pohádky, a tak jsem
složil celovečerní cyklus
skladeb pro kytaru, s nímž
budu doslova objíždět svět.
Budu-li mít pozvání, přijedu do vašeho kraje rád. Už
teď ale vím, že jeden, nebo
dokonce dva z mých slavnostních koncertů se uskuteční v klášteře Dolní Hedeč.
Chci za to poděkovat milému
panu děkanovi Karlu Moravcovi, který klášter opravdu
povznesl a naplňuje nádhernými kulturními akcemi.
Představil jste i pasáže z nové
kytarové svity Cesta do
pohádky… Pohádky hrají už od
dětství důležitou roli v našich
životech. Jaký je váš vztah k
pohádkám?
Pohádky, jak už jsem zmínil, miluji. Myslím ty opravdové, ne ty, které nám často
vypravují politici... Proto také v mém cyklu Cesta do pohádky nechybí třeba Malá
mořská víla, Alenka v říši divů, Malý princ a jedna z
mých nejmilejších – Strakonický dudák. Součástí svity
jsou i pohádková zvířata, jako třeba Kůň Zlatohřívák, či
kouzelná místa, mezi něž
patří zejména kouzelná letní
louka.
Váže se k vašemu blížícímu se
životnímu jubileu nějaké velké
přání, které byste si rád splnil?

Váha je v Němčicích
důvodem k setkávání
PETR ŠILAR

Němčice – Málokdo si chce
dobrovolně po vánočních
svátcích stoupnout na váhu.
Dobroty štíhlé linii příliš neprospívají a mnozí si jako
předsevzetí do nového roku
dávají za cíl zhubnout.
V obci u Litomyšle je však
realita jiná. Na Silvestra se
schází desítky lidí hned na
dvou místech, aby se nechaly
zvážit. Letos ochotně vkročilo
na starou decimálku sto čtyřicet lidí. „Váha je dědictví po
mém dědovi. Je to stále ta, kterou používáme od obnovení
této akce,“ řekl František
Šauer, který je členem Spolku
pro zachování místních kulturních tradic v Němčicích. A
není to moderní záležitost.
„Snažíme se rozhýbávat život
v obci. Navazujeme na
´Hušašáky´, což byla stolní
společnost, která podporovala
společenský život a zasloužila
se například také o vybudování místního koupaliště,“
vysvětlil František Šauer.
Celá
recesistická
akce
vznikla, jak jinak, v hospodě.
Jeden řekl: „Ty seš tlustej.“ A
druhý na to: „Ty seš víc.“ Třetí požádal o váhu a bylo jasno.
„Stoupl jsem na ni asi čtyřicetkrát. Letos jsem měl sto devět kilo, ale byly i doby, kdy
jsem vážil i sto dvacet,“ prozradil pamětník Jaroslav Vytlačil. V Němčicích mu nikdo
neřekne jinak než „strejček“ a
patří mezi několik málo pamětníků, kteří zažili první vážení. To se konalo v hospodě v
místní části Člupek. Do kulturního domu, kam nyní chodí více lidí, se přestěhovalo
později. Navzájem si však hospody nekonkurují, každá má

VŠICHNI NA VÁHU. Až na malé výjimky se jí nikdo nevyhnul. S úsměvem braly převažování i dámy. Nejmenší a nejlehčí byla Adriana Stejskalová (vpravo dole se svojí maminkou). Foto: Deník/Petr Šilar
svoji atmosféru a své příznivce. Jedním z nich je Václav Kodytek. „Dříve jsem chodíval na
Člupek. Letos jsem poprvé tady,“ řekl návštěvník akce. Od
loňského roku shodil tři kila,
a je tedy spokojený. „Nejváženější“ občan, který o Silvestru
vstoupil na váhu, byl Martin
Beran z Němčic. Se sto dvaceti
šesti a půl kilogramy neměl
konkurenci. Nejmladší a zároveň nejlehčí byla roční desetikilová Adriana Stejskalová. „Zhubla jsem třicet kilo,
takže dobrý. Jsem spokoje-

ná,“ prozradila na sebe její
maminka Jana Dědourková.
Do němčické i člupecké
hospody dorazili nejen místní, ale i návštěvníci z Litomyšle, Lanškrouna nebo
Hradce Králové. Zajímavostí
je i hmotnost pětičlenné vážní
komise. Ta činila v součtu
úctyhodných 526 kilogramů. O
čísla však na němčickém vážení nejde. „Mně se líbí to, že
vážení pokračuje a že se lidi
sejdou. Popovídají si a zavzpomínají,“ dodal na závěr
strejček Jaroslav Vytlačil.

Asi to největší jsou věci
obecné, týkající se nás všech,
mezi něž patří dobré zdraví,
klid a mír ve světě i v duši a
ona maličká, leč tolik potřebná kapička štěstí. Ale vše se
může vyplnit, budeme-li o to,
s hlubokou vírou v srdci, ony
naše dobré anděly prosit.
Ve vašem diáři mají pevné místo
benefiční koncerty, co vás k tomu vede?
Denně dostávám každou
vteřinou svého života nesčíslně darů. Proto i já rád obdarovávám potřebné tím, co
mi bylo rovněž darováno –
divukrásnou Múzou umění
hudebního.
(miš)

Dobrý anděl
Dobří andělé pomáhají rodinám,
kde rodiče nebo některé z dětí
onemocněli onkologickým či jiným závažným onemocněním a
které se kvůli tomuto onemocnění dostali do finančních potíží.

Anděl, kterého u kláštera
vyfotil Štěpán Rak.

Prezidentská návštěva
Hostitele, hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického, jsme se zeptali...

...Neobáváte se slovníku prezidenta Miloše Zemana a z toho plynoucích případných nepříjemností a konfliktů?
„Dbám na to, abychom navštívili
místa, kde pan prezident ještě nebyl a
kde je žádán. Neočekávám, že by došlo k nějakým inzultacím. Já samozřejmě nebudu pana prezidenta nijak
omezovat, nicméně můj slovník se poněkud liší. V každém případě si myslím, že návštěva je organizačně dobře
zabezpečena.“
Prezident Miloš Zeman navštíví
Pardubický kraj už podruhé, a to ve dnech 12. až 14. ledna. Ačkoli bude pobývat především na Chrudimsku, zavítá i do našeho okresu. Ve středu 14. ledna navštíví Vysoké Mýto, Choceň a
Brandýs nad Orlicí.
(miš)

Společně za úsměv: Lidé byli
k neziskovkám štědří
dokončení ze str. 1

V nových prostorách už
dnes zahájí provoz klub s hlídáním dětí Fialka a začne i
pravidelné cvičení. Oficiální
otevření bude 12. ledna.
Projekty, se kterými se neziskové organizace ucházely o
přízeň zákazníků, jsou zaměřené na děti, seniory i handicapované. Jedním takovým je
projekt naučné stezky obecně
prospěšné společnosti Šťastný
domov Líšnice. Představila ho
Iva Kaplanová: „Naučnou
stezku vymyslely děti. Peníze
nám pomůžou s nákupem a
vytvořením herních prvků na
stezce, pomůžou nám ji na jaře zrealizovat. Budeme se snažit vytvořit stezku tak, aby byla zajímavá. Chodí k nám děti
jak zdravé, tak postižené, takže bude určena pro všechny, od
nejmenších až po velké.“ Nezapomněla také na poděková-

ní: „Je to krásný výsledek.
Moc moc děkujeme za příspěvky, je to velký úspěch.“
Výborně si u veřejnosti
vedly i projekty ZŠ a MŠ při
Orlickoústecké
nemocnici,
klub Hvězdička nebo Poruchy
autistického spektra.
Grantový program Společně za úsměv odstartoval v polovině října, sbírka trvala do
konce roku. Princip byl jednoduchý: kdo chtěl přispět,
přidal ke svému nákupu v
Konzumu
třicetikorunový
kupon konkrétního projektu
nebo kupon univerzální, který byl úspěšnou novinkou. Peníze neziskovky získají ještě v
první polovině ledna.
Konzum podporuje neziskovky už od roku 2001, v roce 2013 to bylo poprvé s podporou veřejnosti – vybralo se
182 100 korun, stejně jako letos
Konzum přidal 100 tisíc. (miš)

