Štěpán Rak (1945), světový kytarový
virtuos, skladatel a profesor pražské
AMU, oslavil 8. srpna tohoto roku významné životní jubileum, šedesátiny.
Při příležitosti tohoto výročí je světoznámý kytarista zván do řady
zemí Evropy, Asie i Ameriky.
Koncertní turné se však uskutečnilo i v naší republice.
Jeden takový koncert se konal 24. července v hudebním
klubu „U Pigiho“ v Říčních
lázních Radotín. Koncert měl
obrovský úspěch. Připomeňme si proto i my skladatelské,
interpretační a pedagogické
dílo jedné z největších osobností koncertní kytary.
V roce 2000 byl Štěpán Rak
jmenován historicky prvním
vysokoškolským profesorem
hry na kytaru v České republice. Konkrétně se jednalo o
pražskou HAMU, kde před
dvaceti lety založil oddělení
kytary. Titul mu udělil tehdejší prezident republiky Václav
Havel. Před třemi lety přijal
jako první kytarista na světě
pozvání k sólovému vystoupení na slavné moskevské konzervatoři P. I. Čajkovského.
Ohlas koncertu, kterého se
zúčastnily špičky ruského hudebního
života, byl zcela mimořádný a vyústil
v další pozvání. Téhož roku vystoupil
společně s A. Strejčkem v Mexiku
s koncertním projektem k poctě J. A.
Komenského „Vivat Comenius“. Bylo
to již čtvrté společné turné těchto
umělců po americkém kontinentu.
O rok později proběhlo již zmiňované druhé vystoupení na moskevské
konzervatoři a na prestižním světovém festivalu Moskevský podzim.
K třiasedmdesáti zemím, které do té
doby se svou kytarou navštívil, přibylo ještě Japonsko. Společně s Alfredem Strejčkem, se kterým Štěpán Rak
spolupracuje již patnáct let, a Jitkou
Molavcovou vystoupil na koncertu
pro manželky prezidentů členských
států NATO a pro ministryně těchto
zemí. V březnu 2004 se stal hostem
kytarového festivalu Světoví mistři
kytary, který se konal ve Spojených
státech, v Kalifornii, kde se s velikým
ohlasem setkala Rakova celovečerní

V případě, že se chcete zúčastnit
slosování o věcné ceny, zašlete
nebo doneste vyluštěné znění
tajenky vepsané do ústřižku pod
křížovkou. Ústřižek odstřihnete a doručte na adresu redakce:
V. Balého 23, 153 00 Praha Radotín. Na obálku napište
heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní
adresu nebo telefonní číslo.
Do slosování budou zařazeni
pouze úspěšní luštitelé tajenky.
Výherci si svojí výhru mohou
převzít na adrese redakce.
Ústřižky s vyluštěným textem
budou zařazeny do slosování,
pokud dojdou do redakce nejpozději do 5wwww.9.2005.
1. Jana Krisová
Tachovská 1156
Radotín
2. František Nacházel
Ametystová 740/36
Radotín
3. Jarmila Kocourková
Za ovčínem 191
Lochkov

suita pro sólovou kytaru 20 000 mil
pod mořem. Skladba byla věnována
obětem z ponorky Kursk.
Nejen na poli hudebním Štěpán Rak
exceluje. Blízká je mu i činnost literár-

Rozmarné léto je originální naučná
stezka „šitá na míru“ Městské části
Zbraslav. Klade si za cíl nenásilnou
formou posilovat zájem o českou literaturu a české dějiny, připomenout
jména spisovatelů a literárních děl
vztahujících se ke Zbraslavi, oživit
zájem o kulturní hodnoty Zbraslavi,
zatraktivnit městskou část pro vlastní obyvatele i návštěvníky a vytvořit
možnost, jak si snadno ověřit aktuální
stav svých znalostí české historie a
moderní české literatury.
Autorství obsahové stránky patří
týmu učitelek vyučujících dějepis,
českou literaturu a občanskou nauku
na bývalé Základní škole Vladislava
Vančury ve zbraslavské Hauptově
ulici. Program letošního Rozmarného
léta připravil Jiří Ryba s podporou firmy FALCO – REDY spol. s r.o., Praha
5 - Radotín, Výpadová 1335 a Městské
části Zbraslav.

Poslední červnový týden proběhla
v centru Lochkova výstava prací
místní mateřské školy. Vystavené exponáty vznikaly v dílně výtvarného a
keramického studia Praha – Lochkov.

ní. Roku 2003 byla vydána společná
kniha Jaroslavy Urbanové a Štěpána
Raka s názvem: „Kytara, má láska“,
věnovaná zakladateli české kytarové
školy, profesoru Štěpánu Urbanovi.
Autor na otázku, pro koho je kniha
určena, odpověděl: „Především těm,
kteří mají zájem o kytaru a vůbec o
historii tohoto krásného nástroje, ale
vzhledem k tomu, že knížka je velmi
čtivá, i všem, kteří mají zájem seznámit se s další významnou osobností
naší kultury.“
Je řada akcí, o nichž jsme se zde
v souvislosti se jménem Štěpána Raka
nezmínili. Pan profesor je osobností, která si své posluchače podmaní
intenzitou prožitku, interpretačním
mistrovstvím a absolutním splynutím
interpreta a skladatele v jedné osobě
s duší hudby. Budete-li se chtít dozvědět více informací o životě Štěpána
Raka, navštivte webové stránky
www.stepanrak.cz

Park v centru obce se začal hemžil
kocoury, krokodýly a chobotnicemi
důmyslně ukrytými pod keři a stromy. Africké rytmy rozezvučely celou
náves v podobě chřestidel a improvizovaných hliněných bubínků uhnízděných v trávě. Pozadu za keramiky
nezůstávali ani malíři. Vystavované
obrazy by obstály i na renomovaných

V neděli 19. června mohli zájemci
opět po roce vyrazit a otestovat si své
znalosti. Na trať dlouhou přibližně
5 km a obsahující 15 otázek na 5
stanovištích vyrazilo 14 vícečlenných hlídek. Pro vítěze i
všechny ostatní účastníky byl
připraven malý kulturní pořad
Hold tomuto kraji, spojený
s četbou úryvku Zbraslavské
kroniky. Oproti loňsku byla
navíc zařazena Literární poznávací rychlosoutěž, která
díky pečlivé přípravě Jany
Novákové a hudebnímu doprovodu Jiřího Maška sklidila
velký ohlas.
Celá letošní naučná stezka
byla věnována připomenutí

světových výstavách! K vidění byli
tygři, rozkvetlé stromy a pohybliví
ptáci vyrobení různými výtvarnými
technikami. Pravou senzaci vyvolala
pohádka ,,O holčičce Líze, jak šla do
školy“ a ilustrace
k ní, na nichž
se po bř íz á ch p r o h á n ěl
Psokůň čtvereč
kovaný zebrovitý jménem Bych,
aneb vyprávění
na téma „Pozdě
bycha honit“.
Na slavnostním
za hájen í byla
přítomna lochkovská m ístostarostka Eva Filipová, podívat se
přišlo i mnoho
místních občanů.
Úspěšnost výstavy dokazují zápisy
v pamětní knize od rodičů i jejich dětí.
Za všechny uvádíme zápis Terezy: ,,Je
to tady moc hezký a doufám, že příští
rok to bude stejně tak krásný nebo
ještě krásnější. Tak ať vám svítí sluníčko.“ Věříme, že se přání Terezky
vyplní. Za rok nashledanou!

Malý Jeník se dívá z okna a volá na otce: „Tati, chceš se zasmát?“ „Tak se pojď
podívat, jak seMalý
maminka
pokouší
odtlačit
(viz chce
tajenka).
Jeník se dívá
z okna a volá
na otce: Tati,
se zasmát? To ví, e chci. Tak se pojï podívat,
jak se maminka pokouí odtlaèit (viz tajenka).

Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o ceny.

Ceny pro luštitele
křížovky věnoval:

Pomùcka:
cara, dyna Pryskyøice
2. DÍL
giro, lodare stromù
TAJENKY
smil

Vlhèit
slinami

Potom

Jeden
z Nìmcù

Vìtí kus
døeva

Gáza

Ètvereèný
nerost
Kód Saúd.
Arábie

Boxerský
direkt
Arabský
sultanát

Francouzsky pøítel

telefon: 257 810 685
e-mail:
info@ceskyarchivvin.cz
otevřeno: Po - Pá
12.00 - 19.00 hod.

Vyinutí
z vìtné
stavby

Mìkká
mosaz
Èást auta
(2 slova)
Rusky
svìt
Pravosl.
knìz

Popravèí

Biblický
ráj

Italsky
drahá,
milá

Sahat
3. DÍL
TAJENKY
Italsky
obrat
Chycená

Plátìnka

Nosnost
námoøní
èi øíèní
lodi

Archaické
zájmeno

enské
jméno
Pøíjemnì

Anglická
øeka

Zhotovená
litím

Mladé
zelené
obilí

Korý
Vesna

Druh keøe
Nìmecká
prùmysl.
norma
Adolf
Iniciály
hud. skl.
Dvoøáka

Italsky
chválit

jméno...........................................................tel. spojení......................
adresa................................................................................................
znění tajenky......................................................................................

1. DÍL
TAJENKY

Øecké
písmeno
Polské
tance

Asijské
království

Oznaèení
èeských
letadel

Pohonná
smìs

Èeské
mìsto
Píseèná
bylina

Sibiøský
veletok

Znaèka
hliníku

Skrblictví

Proutìné
nádoby
Ostravský
herec

Razítko

Vrážská 73
153 00 Praha 5 - Radotín
(naproti vlakovému
nádraží)

Zájmeno
osobní

Polní
ploná
míra
(sloven.)
Bývalá
jednotka
síly
(zastarale)

700letého výročí úmrtí Václava II. a
byla vlastně takovou malou přípravou na podzimní Slavnosti Elišky
Přemyslovny.

Půvabná obec Dobřichovice
nedaleko jižního okraje Prahy,
uvítá v sobotu 27. srpna vin a ř e , d ovo z ce k v a l i t n í c h
révových vín a v neposlední
řadě všechny milovníky a
přátele vína. Jedná se již o
třetí ročník prodejní výstavy vín
- Dobřichovické vinařské slavnosti. Loňský ročník měl obrovský úspěch. Během jediného
výstavního dne přesáhl oficiální
počet návštěvníků číslo 2800!

Ptáte se, proč se takováto, na
místní poměry velkolepá akce
koná právě v Dobřichovicích?
Nezbývá nám než zapátrat
hluboko v minulosti. Víno a
vinná réva hrály v obci již od
čtrnáctého století zásadní roli.
Na mírně svažité lokalitě mezi
Karlíkem a Dobřichovicemi
byly v minulosti založeny a rozšiřovány vinice místním řádem
křížovníků. Impuls k výsadbě
dal 12.5.1358 císař Karel IV., a
to svým nařízením k zakládání
vinic pro česká města. Víno se
pak nejen v Dobřichovicích,
ale i v blízkém okolí hradu
Karlštejna pěstovalo dalších
600 let. Proč tedy nenavrátit
obci vinohradnickou tradici?
Dobřichovické slavnosti jsou
tu i proto, aby nás, nezkušené
přátele vína, provedly světem
vůní, barev a chutí a usnadnily tak orientaci při výběru
a nákupu vín. Člen organizačního týmu Dobřichovických
vinařských slavností a spolumajitel radotínského Českého
archívu vín, Ing. Petr Marek,
říká: „Dobřichovické vinařské
slavnosti a celý Dobřichovické
zámek je na prahu nové éry,
kdy se hodlá stát vinařským
centrem Prahy a okolí. V úzké
spolupráci s obcí a Rytířským
řádem křížovníků s červenou
hvězdou se nám podařilo získat sklepení Dobřichovického
zámku pro př ipravovaný
projekt - vybudování celoroční degustační galerie vín s
vlastní certifikací a zázemím
po vzoru podobných zařízení u
nás (Valtice) či v Rakousku a
Německu.“
Prostřednictvím vinařských
produktů navštívíme nejen
naši republiku, zavítáme i
do Chile, či do slunné jižní
Francie. Připomínáme, že program slavností začíná v sobotu
27. srpna v 10 hodin otevřením
brány zámku a slavnostním
zahájením. Na zdraví!

