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Milí čtenáři...
Kulturní život v Lipníku je bohatý i v zimě a časně zjara. A to je
také důvod, proč jsme se Vás znovu rozhodli oslovit formou mimořádného vydání novin tentokrát s názvem Lipenská kulturní
zima, kde máte náš program pěkně pohromadě připravený ve
formě podrobnějších a čtivých článků. V klidu a teple svých domovů tak můžete vybírat, co zajímá právě Vás. Dozvíte se tu
o chystaných adventních i vánočních akcích ve městě i v Echu,
koncertech, divadelních představeních, výstavách, také besedách, bálech a tanečních kurzech. V neposlední řadě přinášíme
i termíny příměstských táborů, kterých pořádáme od vánoc do jara hned několik. Přejeme Vám příjemné počtení a krásné a pohodové zimní dny třeba s kulturou, která se koná pod hlavičkou SVČ.
Za tým pořadatelů
Jana Kašpárková

Advent v Lipníku nabídne koncerty i divadla
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Advent v Lipníku nad Bečvou odstartuje v neděli 3. prosince v 17 hodin na náměstí koncertem Pavla Nováka. V tento den
dojde k žehnání adventního věnce, jenž ozdobí mariánský sloup, zapálíme na něm první svíci a společně s představiteli
města slavnostně rozsvítíme vánoční strom. Další neděle 10. prosince bude patřit vystoupení Tupých Šídel a farního souboru Josefky pod vedením Gabriely Němčákové, třetí neděli 17. prosince rozezvučí náměstí pěvecký sbor Markéty Poláchové. Také tyto dva koncerty začínají v 17 hodin. Čtvrtá neděle adventní vychází tentokrát na Štědrý den. Z věže kostela svatého Jakuba zazní od 16 hodin koledy v podání trubačů Pavla Mikeše. Více se dočtete na str. 3.

Vánoční koncert v Echu letos odzpívá Zuzana Stirská z divadla Semafor
Společně se svým souborem Fine Gospel Times vystoupí Zuzana Stirská v pořadu
Bez toho nejsou Vánoce v úterý 19. prosince v 19 hodin. Vstupenky stojí v předprodeji 290 Kč, na místě budou za 340 Kč.
Kdo je Zuzana Stirská?
Už jako jedenáctileté děvče účinkovala v pořadech a hrách Jiřího Suchého – Ten
pes je váš?, „Čarodějky”, „Kytice”, „Plakala panna, plakala..” Po šestiletém působení na
scéně divadla Semafor začala zpívat s Jiřím Helekalem, skupinami „Kroky” Františka
Janečka, „Maximum” Petra Hanniga, country skupinou „Teskar” a dalšími. S hercem Jaromírem Hanzlíkem nazpívala úspěšnou desku „Milenci”, absolvovala turné po SSSR,
Kubě, SRN, Polsku. Odmaturovala na gymnáziu, absolvovala sólový zpěv na Lidové
konzervatoři u prof. Löbla, dokončila nástavbové studium angličtiny a v r. 1981 emigrovala do Německa.
V německém Göttingenu vystudovala hudební vědu a anglistiku a poté, co se u nás
poměry změnily, se přestěhovala s manželem i dětmi zpátky do Prahy.
„Gospel songs” jsou podle encyklopedie duchovní písně severoamerických černochů na texty Nového zákona. Byly (a jsou) zpívány v křesťanských kostelech, kde sólového zpěváka doprovázeli účastníci bohoslužeb jako početný sbor. Tímto specifickým
hudebním žánrem se inspirovala zkušená a hlasově skvěle disponovaná zpěvačka
Zuzana Stirská a po svém návratu z emigrace (1981–95) se dlouhou dobu věnovala přípravě svého záměru. Byla pro to i teoreticky dobře vybavená (vystudovala mimo jiné
hudební vědy na univerzitě v Göttingenu). Postupně si s energií sobě vlastní vytvořila
nezbytné zázemí, sestavila smíšený dvacetičlenný sbor a v r. 1999 vystoupila na prknech SEMAFORU v pořadu Zuzana se vrací se svým GOSPEL TIMEM.
Dokončení článku na straně 4

Vánoční koncert v Echu se ponese v duchu gospelů. Zazní v podání zpěvačky Zuzany Stirské známé z divadla Semafor a Fine Gospel Times. Čas si udělejte v úterý 19. prosince v 19
hodin. Vánoční jarmark na náměstí T. G. Masaryka připadá na pátek 15. prosince. Po vystoupení dětí z místních škol se na pódiu předvedou muzikanti z kapely Homebwoyrasta,
večer završí ohňostroj.
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Konírnu v listopadu zaplní staré promítačky
Staré promítací přístroje, mezi nimiž nebudou chybět ani ty z bývalého lipenského kina, představí v galerii Konírna interaktivní výstava Kinematograf, kterou zahájí ve čtvrtek 2. listopadu v 16 hodin vernisáž. Desítky exponátů ze soukromé sbírky Romana Prokeše zahrnují optické hračky, promítací přístroje z 19. i 20. století.
Výstava je přehlídkou historických promítacích přístrojů, kamer a optických hraček, jež samy vypráví historii kinematografie. Mnohé z přístrojů nejen z prehistorické éry kinematografie sám vyrobil nebo znovu zprovoznil autor výstavy a majitel exponátů Roman Prokeš. Výstava návštěvníkům představí přístroje jako laterna magica, zoetrop,
thaumatrop, promítací přístroje na kliku, projektory z počátku 20. století, ale připomene i ty z 2. poloviny 20. století, jejichž vrčení si mnozí pamatují z kamenných kin či filmových klubů. Na výstavě si návštěvníci budou moci sami rozpohybovat první film od Eadwearda Muybridge a připravený bude i doprovodný program pro děti i dospělé. Výstava v Konírně potrvá do 7. ledna 2018.

Václav Koubek přijede do Lipníka V listopadu v Echu zahraje
divadlo Devítka komedii Mayday
koncertovat i s kapelou
Říká se o něm, že jeho projev je zrovna tak prostý jako vesnická hospoda a zrovna
tak hluboký jako duše člověka. Václav Koubek je český písničkář a harmonikář, spisovatel, herec a režisér a kdo už ho někdy zažil na pódiu nebo v klubu ví, že z jeho představení odejde nabitý dobrou energií z laskavého humoru umělce. Do Lipníka přijede
Koubek i s celou kapelou ve čtvrtek 9. listopadu. Koncert v KD Echo začne v 19 hodin.
Vstupné stojí v předprodeji 210, na místě 260 korun.

Vyučil se v oboru jako tiskař, poté studoval na vysoké škole strojní v Liberci, kterou úspěšně
ukončil v roce 1981 (Ing.). Jako strojní inženýr se podílel na standardizované konstrukci tzv.
eurolahve. Působil také jako zemědělský pracovník, kdy pásl skot, což je legendární kapitola jeho života, o které velice rád vypráví. V následujících letech byl asistentem střihu v Československé televizi a asistentem střihu ve filmovém studiu Barrandov. Od roku 1980 do roku 1983 byl zaměstnán v Hanáckém divadle v Prostějově, dále pak v Ústředním loutkovém
divadle v Praze (1984–1987), kde působil jako herec, scenárista a autor hudby. Poté působil
i v mnoha dalších divadelních spolcích a uměleckých uskupeních. Natočil i několik autorských filmů. Zdroj: www.wikipedie.cz

Hvězdné mapy představí v Echu
astronom Karel Trutnovský
Do kavárny Echa přijede v pondělí 13. listopadu astronom Karel Trutnovský z prostějovské hvězdárny. Pro zájemce o astronomii vybral téma o hvězdných mapách.
Přednáška začne v 16.30 hodin. Po jejím skončení následuje v případě dobrého počasí pozorování hvězdné oblohy astronomickým dalekohledem. „Prohlédneme si mlhoviny, dvojhvězdy, hvězdokupy a naše putování hvězdnou oblohou zakončíme u vzdálené galaxie,“ slíbil.
Obloha provází lidstvo odjakživa, už asi od chvíle kdy se lidé stali lidmi. Přenesli jsme
si na nebesa svá božstva a své mýty, sledovali po tisíciletí pozoruhodné nebeské úkazy.
Hvězdy se nám staly kalendářem a kompasem, ale nalezli jsme zde i harmonii, krásu, duchovní útěchu a jednu z mála jistot našeho bytí. Způsob znázornění hvězdné oblohy vypovídal pak o pokročilosti různých lidských kultur, o jejich technické dovednosti a ochotě přijímat nové poznatky i o jejich nahlížení na svět a vesmír jako takový. Hvězdné mapy podávají svědectví o vývoji lidské civilizace během několika posledních tisíciletí. A velice
důležitou stopu v oboru hvězdné kartografie zanechali také naši astronomové.

Ve čtvrtek 16. listopadu má kulturní dům Echo na programu další divadlo. Tentokrát předvede ostravský divadelní soubor Devítka komedii Mayday, která pojednává
o tom, jak jeden nedodržený harmonogram může změnit nejeden lidský život. Vstupné v předprodeji stojí 90, na místě 140 korun.
Hra režiséra Petra Rady pojednává o londýnském taxikáři Johnu Brownovi, kterému se díky přísně dodržovanému harmonogramu daří tajit skutečnost, že má
dvě manželky. Jednoho dne se mu však vinou malé nehody vše zhroutí a stane se
předmětem horlivého zájmu místních policistů a novinářů. Rozjíždí se velký kolotoč lží…
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Vánoční strom a první svíci rozsvítíme s Pavlem Novákem.
Druhá a třetí se na adventním věnci rozhoří s koncerty dětí
Po velkém loňském úspěchu i letošní Advent v Lipníku
odstartuje v neděli 3. prosince v 17 hodin na náměstí koncertem Pavla Nováka. V tento den dojde k žehnání adventního věnce, jenž ozdobí mariánský sloup, zapálíme
na něm první svíci a společně s představiteli města slavnostně rozsvítíme vánoční strom. Další neděle 10. prosince bude patřit vystoupení Tupých Šídel a farního souboru
Josefky, které spolu se svými svěřenci připraví Gabriela
Němčáková. Třetí neděli 17. prosince rozezvučí náměstí
pěvecký sbor Markéty Poláchové. Oba dva koncerty začínají v 17 hodin. Čtvrtá neděle adventní vychází tentokrát
na Štědrý den. Z věže kostela svatého Jakuba zazní od 16
hodin koledy v podání trubačů Pavla Mikeše. Na náměstí
nebude po celou dobu Adventu chybět stejně jako vloni
dřevěná zvonička splněných přání.

V kavárně Echa se dozvíte o hudebním géniovi
Josefu Myslivečkovi
Životu a dílu hudebního skladatele Josefa Myslivečka se bude tentokrát věnovat ve své přednášce 11. prosince muzikoložka Martina Havlasová. Beseda i s ukázkou hudby začne v kavárně KD Echo v 16.30 hodin. Mysliveček je považován za nejvýznamnějšího českého skladatele
18. století a důležitého představitele evropské hudby předklasicistického období. Jeho tvorbu vysoce oceňoval i W. A. Mozart, s nímž po seznámení se v italské Bologni udržoval Mysliveček přátelské styky. Narodil se 9. března roku 1737 v Praze jako nejstarší syn v rodině mlynáře (nájemce vltavských Sovových mlýnů). Zemřel v naprosté chudobě v pouhých 44 letech. Jaký byl život tohoto hudebního génia, jehož smrt je stále zahalena rouškou tajemství?

Na vánočním jarmarku se pohoupeme v rytmu reggae
Vánoční jarmark připadá na pátek 15. prosince. Kromě stánkového prodeje zboží, punčů a dobrot lákají pořadatelé i na kulturní program. Program na pódiu, jenž se každoročně stává součástí předvánočního lipenského náměstí, završíme tentokrát s olomouckou kapelou Homebwoyrasta. Poněkud netradičně a zvesela, aby se lidé v té zimě zahřáli nejen punčem nebo svařeným vínem, ale třeba i tancem. Energická kapela dredatých muzikantů z Olomouce zaměřená na reggae nehraje v Lipníku poprvé. Své fanoušky si získala například na loňských hodových slavnostech i jinde v okolí a podle recenzí patří již „pár“ let k absolutní české reggae špičce. Koncert začne v 17 hodin. Od 15 hodin mu budou předcházet vystoupení žáků lipenských škol. Akci završí slavnostní ohňostroj, jenž ozáří nebe přesně v 18 hodin. V tento den bude otevřena také zvonice
s hodinovým strojem, na kterou se dostanete od 16 do 17.45 hodin.

Příměstské tábory v SVČ: Co chystáme do jara?
Příměstské tábory v SVČ se už dávno osvědčily a získaly oblibu u dětí i rodičů, kteří jim často kvůli zaměstnání
nemohou věnovat tolik času či vyhledávají pro své ratolesti zajímavý program. Mnohé děti jsou u nás už jako
doma a těší se na aktivity, které jim vedoucí vždy s pečlivostí a láskou připraví. Co jsme připravili tentokrát?
Ježíškova dílna: neděle 17. 12., cena: 300 Kč, od 8 do
16 hod. vánoční tvoření dekorací, pečení a zdobení perníčků, hraní her. Cena zahrnuje oběd, pitný režim, pro-

gramová vydání. Více informací získáte u Veroniky Zimmerové, vzimmerova@svclipnik.cz
Pololetní prázdniny: Hrajeme si tancem
pátek 2. 2. 2018, cena: 200 Kč
Budeme hlavně tancovat, ale zahrajeme si
i spoustu tanečních her.
Pro děti od 6 do 14 let. Program od 8:00 do 16:00 hod.
Hlásit se můžete do 29. 1. 2018
na e-mail: vzimmerova@svclipnik.cz

Jarní prázdniny: Vědecký tábor
12.–16. 2. 2018, cena: 200 Kč/den, 1000 Kč/týden
Pro děti od 6 do 12 let. Program od 8:00 do 16:00 hod.
Hlásit se můžete do 5. 2. 2018 na
e-mail: kunetkova@svclipnik.cz
Velikonoční tvořivý tábor:
čtvrtek 29. 3. 2018, cena: 200 Kč. Program od 8:00
do 16:00 hod. Hlásit se můžete do 23. 3. 2018
na e-mail: vzimmerova@svclipnik.cz
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V kostele sv. Františka se uskuteční koncert kněžské gregoriánské scholy
Během letošního adventního období vystoupí se svým
programem u sv. Františka kněžská gregoriánská schola.
Stane se to v sobotu 16. prosince před třetí nedělí adventní, koncert začne v 17 hodin.
Vystoupení je umožněno díky grantu Města Lipník
nad Bečvou, vstupné je dobrovolné. Organizátor Pavel
Tomáš položil uměleckému vedoucímu souboru P. Aleši
Písařovicovi několik otázek.
Přibližte nám, co to znamená gregoriánská schola?
Gregoriánský chorál je jednohlasý latinský zpěv bez
doprovodu nástrojů užívaný při obřadech římskokatolické církve.
Podle tradice název „gregoriánský” pochází od jména
papeže Řehoře Velikého (kolem 540–604), který dosavadní existující církevní zpěvy uspořádal. Jedná se o nejstarší hudební formu, jež se až dodnes uchovala beze
změn. Autoři hudby jsou anonymní a jejich díla v této hudební formě vznikají i v pozdějších dobách až hluboko
do středověku.
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HOU SHALT SPRINKLE ME, Lord, with
hyssop and I shall be cleansed: thou shalt
wash me and I shall be whiter than snow.
(Ps 50: 3) Have mercy on me, O God, for thou art ever
rich in mercy. —Transl. F ulton J. S heen M iSSal (1961)

ASPÉRGES ME, Dómine, hyssó
po, et mundábor: lavábis me, et
super nivem dealbábor. (Ps 50: 3)
Miserére mei, Deus, secúndum
magnam misericórdiam tuam.
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for
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great
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&

now,

Repeat the
Antiphon
“Aspérges
me.”

Amen.

ON PASSION SUNDAY and Palm Sunday, the Gloria Patri is not
said; but “Asperges me” is repeated immediately after the Psalm verse.

CCWATERSHED.ORG/CAMPION

• The only congregational hymnal for the Latin Mass.

Noty, ze kterých zpíváte, jsou poněkud jiného
tvaru než notový materiál, na nějž jsme zvyklí z hudební školy.
Ano, je to tak. Původně se zpěv chorálu tradoval pouze prostřednictvím paměti. Mniši, kteří byli především
nositeli tradice chorálního zpěvu, se učili celé pasáže nazpaměť a trávili tím mnoho času. Zapsaný byl pouze
text, melodie se musela učit.
Posléze došlo k tomu, že se nad text začaly zapisovat
značky vyjadřující, nebo spíše imitující pohyb ruky dirigenta při zpěvu. Jednalo se o tzv. neumy. Až Guido z Arez-

Prayers following the Asperges Me
“Simple Tone” • Page 101, Liber Usualis ©1961
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Osténde nobis, Dómine, mi-se-ricórdi- am tu-am. A. Et sa lu-

  



  

      

 

táre tu-um da nobis. Dómine, exáudi ora-ti- ónem me-am.

  

      

     

A. Et clamor me-us ad te véni- at. Dóminus vobíscum.

 

           

A. Et cum spí-ri-tu tu-o.

     

<
<

  <

Orémus. Exáudi nos, Dómine

            <

sancte, Pater omnípotens, aetérne De-us, et míttere digné-ris

  

   

  

     <

sanctum Ánge-lum tu-um de coelis, qui custódi- at, fóve-at,

                 <
prótegat, ví-si-tet, atque de féndat omnes habi-tántes in hoc

      

 

 

 

  

habi-táculo. Per Christum Dóminum nostrum. A. A men.

C C WA T E R S H E D . O R G

CCWATERSHED.ORG/CAMPION

• The only congregational hymnal for the Latin Mass.

za vynalezl čtyřlinkový notový systém, kde bylo možno
zapisovat také výšky tónů a odtud vznikla tzv. kvadrátní
notace, která se používá při zpěvu chorálu dodnes.
A jak vzniklo vaše hudební seskupení?
Kněžská schola se začala formovat v arcibiskupském
kněžském semináři v Olomouci v letech 2006–2009. Prvotní iniciativa přichází prostřednictvím několika jednotlivců z řad bohoslovců (dnes již kněží) a souvisí s nácvikem
chorálních zpěvů na latinské bohoslužby sloužené pravidelně každý týden v seminární kapli sv. Cyrila a Metoděje.

Od roku 2010 zpívá schola také mimo oficiální akce pořádané kněžským seminářem a jezdí několikrát ročně po farnostech napříč diecézemi celé Moravy (Olomouc, Kroměříž,
Zlín, Valašské Klobouky, Kravaře, Ostrava, Hodonín, Opava,
Frýdek-Místek, Třebíč aj.). Vznikají tak koncertní hudební
pásma se snahou prohloubit povědomí veřejnosti o základech evropské hudební kultury, které tvoří gregoriánský
chorál. Členové scholy pocházejí výhradně z řad kněží (případně jáhnů a bohoslovců), jejichž cílem není do všech detailů propracovaná semiologická interpretace gregoriánského chorálu, jako spíše snaha poukázat na jeho duchovní
dimenzi skrytou v latinských textech, jež chorální melodie
nese a dává v určitém smyslu i teologický výklad.
Členové scholy:
P. Vojtěch Janšta – administrátor farnosti
Bohuslavice u Hlučína
P. Jaroslav Rašovský – farní vikář v Brně
(farnost sv. Jakuba)
P. Jan Zelenka – farní vikář v Kravařích
P. Pavel Marek – farní vikář v Ostravě-Porubě
P. Jakub Vavrečka – farní vikář v Kopřivnici
P. Jiří Janalík – farní vikář v Brně
(farnost při katedrále sv. Petra a Pavla)
Ondřej Talaš – bohoslovec 5. ročníku
P. Aleš Písařovic – um. vedoucí a farní vikář v Opavě
(farnost Nanebevzetí Panny Marie)
Připravil Pavel Tomáš

Prosincová akademie s kinematografy v Konírně
Předvánoční setkání členů Akademie se tentokrát uskuteční v galerii Konírna.
Uskuteční se v pondělí 18. prosince v 16.30 hodin. U příležitosti právě probíhající výstavy Kinematograf pro ně připraví její autoři Roman Prokeš a Pavlína Wolfová speciální program.
A co konkrétně návštěvníkům galerie v tento den slibují?
„Nahlédneme do pařížské kavárny Grand Café roku 1895 a uzříme první veřejně
promítané celuloidové krásky a jiné hvězdy tehdejšího filmového průmyslu. Na
programu bude dokumentární hit bratrů Lumiérů Odchod dělníků z továrny, v doprovodu lechtivého polibku filmového magnáta T. A. Edisona a také nebe přesahující Cesta na Měsíc J. Meliese. Slibujeme, že návštěvník nezůstane užasle stát.
Naopak, z mnohosti koleček a kliček, bude popouzen k pohybu a činnosti, může si
rozpohybovat kreslený pás v zootropu nebo si nakreslit animaci do fenakistiskopu. Podrobit zkoušce vlastní zrak při hře s thaumatropem a vyrobit si optickou
hračku.“
Přijít může kdokoliv, vstupné pro nečleny činí 50 korun.

Vánoční koncert v Echu letos odzpívá Zuzana Stirská z divadla Semafor
Dokončení ze strany 1
Pořad byl nadšeně přijat, a proto následovaly (opět v tomto divadle,
kde Zuzana začínala jako dvanáctiletá po boku Jiřího Suchého) pravidelné Gospel Time Party. Repertoár vycházející z klasického gospelu byl zásluhou textařů Josefa Fouska, Jiřího Suchého či dokonce Ivana Mládka
pochopitelně „zesvětštěn” (stejně jak to známe u spirituálů, které gospelu předcházely), Zuzana si tradiční gospely sama upravila a doplnila je
i několika vhodnými písněmi domácí provenience. Dokladem je průřezové CD nazvané Vám, jen vám... s podtitulem Gospely tradičně i netradičně (producent Karel Vágner, 2002).
V té době už bylo zřejmé, že se na naší hudební scéně objevila novinka, která nemá konkurenci. Muzikálně zvládnout početný sbor a sladit
jej se sólovým projevem tak, aby jej vhodně doplňoval, podbarvoval či
dokresloval, je jistě náročné. Výsledkem je ovšem specifické vyznění

každého vystoupení založeného na zřejmé kolektivní radosti ze zpívání.
Tedy něco, na co nejsme běžně zvyklí.
Pěvecká kariéra Zuzany Stirské je pestrá a bohatá. Po už zmíněném
začátku v SEMAFORU po boku Jiřího Suchého zpívala s různými skupinami a orchestry a záhy prorazila i v zahraničí. V průběhu emigrace vystupovala spolu s Mikem Oldfieldem, Jamesem Lastem a dalšími světovými hvězdami a sjezdila téměř celý svět.
Po návratu do vlasti vykročila v jejích šlépějích dcera Viki, která rovněž začínala po boku Jiřího Suchého a dnes je členkou Gospel Timu.
Na koncertech se Zuzanou někdy vystupují také další dvě ratolesti, talentovaný zpěvák a trumpetista Rafík (Rafael) a Sany, která se už představila v dětských rolích před televizními kamerami a na jevišti Národního divadla. Vyhledávané jsou tradiční vánoční koncerty Zuzany Stirské a Gospel Timu, v nichž nechybějí zajímavá aranžmá českých i světových koled.
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Šou jednoho pianisty a dvou náruživých múz předvedou v Echu Pogodová s Dolinovou
Ve čtvrtek 18. ledna přijďte do Echa na divadlo. Sandra Pogodová, Michaela Dolinová a Václav Tobrman se v
19 hodin představí v inscenaci Už zase miluji. Vstupenky
prodáváme za 230 Kč v předprodeji, za 280 Kč na místě.
Akademici platí polovic.
Máme tu dvě herečky.
Herečky, které zpívají.
Zpěvačky, které hrají?
V čem jsou lepší?
Rozhodně v tom, jak poradit dalšímu. Muži, umělci, pianistovi, skladateli.
Poradit? To ženy umí nejlépe. Ale běda, když je neposlechneš. Navíc když to jsou múzy. Ty nevěru neodpustí.
Uměleckou nevěru. To se pak stěhují jinam. Jinak radí držet
se svých starostí a úzkostí. Tyto negativní emoce dávají pocítit, že umělec žije a tvoří.
Ale zpět na začátek.
Máme tu dvě herečky...
Herečky, které rády zpívají.
Ale proč z toho hned dělat představení?
Michaela: Během své cesty divadly, kabarety a muzikálovými produkcemi jsem se sblížila s některými písněmi tak, že jsem si je nechala. V srdci i ve své tónině. Na
někdy, na příště. To někdy je teď. I múzy si chtějí splnit
svůj sen. A když už mám i příběh a mocného pianistu
a o něco lepší zpěvačku, než jsem já... to bych byla blázen, abych si to s nimi neužila. A vy taky. Užijte si to s náma − múzama.

Michaela Dolinová:
Začínala v Divadle Kladno, Karlínském hudebním divadle. V současné době ji můžeme vidět v Semaforu či
Metru (Domaci@stesti.hned, Coco Chanel), v divadlech
Hybernia a Broadway. 12 let působila jako moderátorka
v TV Nova, v seriálech Ulice, Ordinace v růžové zahradě.
Vrátila se i k počasí − na TV Barrandov.
Sandra Pogodová
Čtyři roky účinkovala v muzikálu Jesus Christ Superstar. Prošla několika divadly, až před 10 lety zakotvila v Divadle Na Fidlovačce. Točila filmy s J. Jakubiskem, M. Poledňákovou, J. Herzem, V. Drhou, J. Soukupem, Z. Troškou... V televizi NOVA hrála hlavní roli v sitcomu Helena,
byla Bohunou v Doktorech z Počátků a nesmíme zapomenout na Stáňu z Rodinných pout.
Václav Tobrman
Multiinstrumentalista, zpěvák a příležitostný herec
působící v několika hudebních tělesech. Pochází z Rakovníka, kde v roce 2004 zabodoval v anketě Forte
(1. místo v kategorii Piano). V Praze vedly jeho cesty pianisty a zpěváka přes bary, kavárny, restaurace a hotely
až do Divadla Na Fidlovačce, Státní opery Praha a Mezinárodní konzervatoře Praha, ve které byl korepetitorem
na Muzikálovém a Jazzovém oddělení. V roce 2013 získal
třetí místo v soutěži Pianista roku, v roce 2014 získal druhé místo v téže soutěži. Jako herec se objevil v seriálech
Svatby v Benátkách a Ohnivé kuře.

V únoru zajděte na Manželský čtyřúhelník
Divadelní inscenaci Manželský čtyřúhelník předvedou ve čtvrtek 15. února v 19 hodin
v Echu herci Dana Homolová, Michaela Badinková, Daniel Rous a Martin Kraus. Hru napsal
a zrežíroval Jakub Zindulka. Vstupenky v předprodeji koupíte za 330, na místě za 380 Kč.
O čem to je?
Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve
stejné mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry ve stejném výrobním podniku. Proto
není divu, že se jako každý rok chystají společně oslavit Silvestra. Alkohol teče proudem,
a tak vtipkování žen o tom, jak jsou muži neschopní, negalantní, líní, a jak se s nimi nedá
žít, a stesky mužů o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí ve furiantskou sázku, která vede k neobvyklé výměně manželů. Jak to dopadne…..?!?!
A něco o hercích?
Dana Homolová
Po studiu herectví na DAMU nastoupila angažmá v Divadle Jaroslava Průchy v Kladně,
kde vytvořila desítky hlavních rolí, převážně komediálních. Hostovala v HDK, v ABC, v Ypsilonce, v Divadle J. K. Tyla. Objevila se v muzikálech (Chicago, Pomáda), vystupuje často
v zábavných TV pořadech. Hrála např. ve filmech Mravenci nesou smrt, Playgirls, Watterloo po česku či Bestiář. Je majitelkou Fanny Agentury.
Daniel Rous
Po Státní konzervatoři v Praze hrál ve VČD v Pardubicích, pak v Černém divadle Jiřího
Srnce a v Činoherním klubu. Hostoval v HDK, v Kalichu, v Rokoku nebo ABC. Má trvalejší
zázemí v Divadle na Fidlovačce (Tramvaj do stanice Touha, Eva tropí hlouposti...). Je stálým hostem MD v Mostě. Má na kontě řadu TV seriálů (Pojišťovna štěstí, Ordinace v růžové zahradě, Kriminálka Anděl...). Věnuje se také dabingu.

Michaela Badinková
Absolvovala herectví na Státní konzervatoři v Bratislavě a na DAMU. Hrát začínala v Divadle Andreje Bagára v Nitře a v Loutkovém divadle v Žilině. Po angažmá v muzikálu Pomáda přesídlila do Prahy a v nyní hraje v Divadle Na Fidlovačce. Role ve filmu Jak básníci
neztrácejí naději byla výrazným obratem v její umělecké kariéře. Učitelku Lenku Drápalovou ztvárňuje v TV seriálu Ulice od roku 2005.
Martin Kraus
Vystudoval JAMU v Brně. Byl členem činohry Divadla na Vinohradech, spolupracuje
s divadlem v Řeznické. Kromě divadelních prken jej můžete vidět v mnoha filmech (Dračí doupě, Kouzla králů, Kanadská noc, Duch nad zlato...) a TV seriálech (Ulice, Vyprávěj,
Cesty domů, Ach, ty vraždy!, Svatby v Benátkách...)

Plný uši muziky budou mít milovníci folku z dvojkoncertu eMBéček a Darebandu
Trampfolková eMBéčka z Lipníka a lidově folková kapela Dareband z Valašska připraví hudební zážitek svým příznivcům na tradičním akustickém dvojkoncertu Plný
uši muziky. Stane se to ve čtvrtek 1. února v 19 hodin v kulturním domě Echo.
Domácí eMBéčka hrají v hudebních klubech i na mnoha festivalech po celé republice. Písničky jsou převážně z dílny Blanky Prudilové, držitelky mezinárodní autorské Porty 2007 za píseň „Cyklistická”. Křestní jmena pěti muzikantů začínají výhradně na písmena M a B, proto název kapely eMBéčka. „Familyband“ tvoří manželé Prudilovi Blanka
(zpěv, rytmika) a Milan Miša (kontrabas, tanec) se synem Matějem (trubka, zpěv) a jejich kamarád Michal Odložilík (kytara, zpěv) s neteří Marií Košnárovou (příčná flétna).

V případě Darebandu prý nelze říci, že se jedná o folklór, spíše jde o písničky inspirované tradicí valašských hudců a muzik a tradičních písniček. Jednoduché zpěvné melodie
jsou opatřeny texty veskrze popisujícími někdy těžký, někdy veselý život Valachů.
V současné době vystupuje kapela Dareband v sestavě Jiří „Dareba“ Václavík
(akordeon, zpěv), Martin Mrlina (akustická kytara, zpěv), Daniel Káčer (kontrabas,
píšťalky, zpěv), Katka Minarčíková (grumle, zvonečky, zpěv) a Michal Burda (housle,
zpěv). V tomto složení zahrál Dareband na několika festivalech (Starý dobrý western,
Pulčínský Amfolkfest, Olšovecký rybníček, Valašský nákyp, Gošafest) i menších kulturních, či soukromých akcích.
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Plesová sezóna v Echu začne v únoru. Znáte termíny?
Plesy sportovců, města či základní umělecké školy lákají pravidelně milovníky společenských událostí v Lipníku a tancechtivé páry a patří k tradičním akcím, jež se v únoru
konají v kulturním domě Echo. Ples sportovců vychází na sobotu 3. února, reprezentační ples města na pátek 9. února. V doprovodném programu na něm vystoupí flamencová tanečnice Petra Pšenicová. Hudební doprovod obstará oblíbená přerovská kapela Blue Band Company a chybět nebude ani bohatá tombola. Vstupenky na ples města jsou
v předprodeji za 200 korun. Bál ZUŠ Antonína Dvořáka se koná v pátek 9. března.

Ve středu 28. 2. rozjíždí Filip Swětík taneční kurzy (nejen) pro deváťáky.
Nezapomeňte se přihlásit
Kurz lektora Filipa Swětíka a jeho partnerky pro deváťáky začne od 28. února, už
nyní se ale můžete hlásit. Pokud chcete umět hezky tančit standardní a latinskoamerické tance, ale také poznat základy společenského chování, pak neváhejte. A i když
jsou kurzy zejména pro deváťáky, přihlásit se do nich může kdokoliv.
Taneční odstartují 28. února a potrvají do 2. května. Kurz zahrnuje celkem 10 lekcí,
které završí závěrečná tančírna, ta je v plán v pátek 4. května. Uskuteční se každou
středu vždy od 16.30 do 18 hodin v KD Echo, jejich cena činí 1600 Kč. Částka zahrnuje
mzdu tanečních mistrů, ale také poplatky za provoz sálu, ochrannému svazu autorskému, náklady na závěrečnou tabuli, květinovou výzdobu, hudbu, propagaci, informační materiály atd. Není požadován zcela společenský oděv. Dívkám postačí sukně a halenka či šaty, chlapci mohou přijít v košili a společenských kalhotách. Podmínkou je ale společenská obuv.
Filip Swětík je ostravský vrcholový tanečník mezinárodní třídy, špička ve svém oboru, vicemistr ČR v showdance 2014 a semifinalista MS v showdance 2015, reprezentant
na mistrovství Evropy a mistrovství světa.  Zájemci o jeho kurz se mohou hlásit do
23. 2. 2018 na e-mailu sulakova@svclipnik.cz. Uvádět mají své jméno, telefonní
kontakt a e-mailovou adresu. Více informací naleznete na www.dance-art.cz.

Máte rádi víno? Tak přijďte koštovat v sobotu 17. března do Echa
Kvalitní vína, ale třeba i sýry či uzeniny a k tomu ještě výborná cimbálovka – to vše slibuje již tradiční Lipenský košt. Tentokrát se můžete těšit i na zajímavé propojení vína
s čokoládovými výrobky Martiny Brandové. Organizátoři akci v kulturním domě Echo naplánovali na sobotu 17. března. Koštovat se začne v 17 hodin. Návštěvníci mohou
ochutnávat vína z nabídky lipenské vinotéky U Františka, o hudební doprovod se postará cimbálová muzika Okybača. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji za 80 korun
v kancelářích SVČ nebo TIC, rezervace je možná i přes e-mail rezervace@echolipnik.cz.

Spirituál Kvintet chystá v březnu koncert v Echu
Spirituál Kvintet vstupuje už do 58. sezóny svého
působení na hudební scéně. V pátek 23. března zavítá i do Lipníka. Koncert se uskuteční v 19 hodin v KD
Echo. A vstupenky si můžete koupit už nyní. V předprodeji stojí 330, na místě budou za 380 korun. Že
by tip na vánoční dárek?
Spirituál Kvintet je jedna z prvních českých folkových
skupin, vznikla v roce 1960. Během své existence vystoupila na pódiu spolu s americkým folkovým zpěvákem a politickým aktivistou Pete Seegerem a 17. listopadu 1990 hrála při setkání prezidentů Václava Havla
s G. H. W. Bushem na Václavském náměstí, jindy zase
pro prezidenta Billa Clintona a první dámy mnoha států
při jejich návštěvách v Česku.
Při svém 50. výročí o sobě kapela na svých webových stránkách napsala: „Myslíme, že je to číslo, kterého jsme dosáhli jako první kapela svého druhu u nás

a jistě ani jinde to podobnými výročími nehýří. Samozřejmě si považujeme toho, že – řečeno s obrozenci –
nás „velebné kmety“ osobně (nebo u mladších členů
služebně) pořád hraní a zpívání baví, živí naše rodiny
a umožňuje nám setkávání s vámi, našimi posluchači.
Víme, že hrát padesát let samo o sobě není žádná velká
zásluha a také se opravdu snažíme, abychom nežili
z podstaty a donekonečna neomílali písničky, které se
líbily kdysi. Někdy musíme dokonce zklamat ty z vás,
kteří naše staré písně žádáte. Nezlobte se, my ale
opravdu chceme pro sebe i vás vyhledávat a tvořit další, nové a jak věříme stejně pěkné písničky, jako byly ty,
které si můžete dokolečka poslouchat z našich starých
nahrávek.“
Aktuálně kapela vystupuje ve složení Zdenka Tichotová, Veronika Součková, Jiří Holoubek, Dušan Vančura,
Jiří Cerha, Jiří Tichota a Pavel Peroutka.

O probuzení půvabu a zdravé sebedůvěry v životě ženy s Annou Lukšovou
Beseda s Annou Lukšovou o zdravém ženském sebevědomí a pravém půvabu se koná v kavárně Echa 15. ledna v 16.30. Společně se budeme zabývat sebedůvěrou versus vztahy, tím, co všechno mohou ovlivnit. Jak si vytvořit zdravou sebedůvěru a probudit svůj půvab bez ohledu na věk. „Podíváme se na sebedůvěru také
očima východní indické kultury. Zaměříme se společně i na to, proč je tolik důležitá a v několika krocích vám prozradím, jak ji v sobě probudit, protože krása ženy
kvete v každém věku. Podělím se s vámi také o své zážitky a zkušenosti ze studijního pobytu v jižní Indii,“ vzkazuje psycholožka Anna, která působí jako mentor
a konzultant pro ženy. „Mou vizí je vidět ženy šťastné (nejen) po boku svých mužů,“ je její heslo. Více najdete i na webových stránkách www.neodolatelnazena.cz.
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