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Kateřinský jarmark dýchal vánoční atmosférou
Ze čtyř kilogramů mouky valašskobystřické ženy upekly a nazdobily perníčky pro
Kateřinský jarmark. Téměř všechny se prodaly hned první jarmareční den, stejně
jako kremrole, slané tyčinky, vanilkové rohlíčky a další cukroví.
Na svátek Kateřiny si ve Společenském domě U Pernických ve Valašské
Bystřici daly dostaveníčko téměř tři
desítky výrobců nejrůznějšího zboží.
Návštěvníci tak mohli obdivovat
šikovnost svých spoluobčanů a jejich
výrobky si i zakoupit. A bylo z čeho
vybírat.
Například se hodně líbily krásné a originální adventní věnce, svícny a další
výrobky Evy Goláňové a její dcery.
V nabídce zaujaly i nápadité kulaté

baňky vyrobené z perníku. Nechyběly
tradiční háčkované zvonečky a hvězdičky Jarmily Goláňové a také Květy
Ponklové, která se tentokrát zaměřila rovněž na ručně vyrobené kruhy
s vánoční tematikou, jež se zavěšují do
oken.
Stanislava Vrablová spolu s dalšími
ženami nabízela rozmanitou bižuterii,
Lada Rydlová ušila spoustu dětských
pestrobarevných polštářků a hraček,
Blanka Polášková představila nej-

různější dekorativní svíce v lákavých
barevných kombinacích, Veronika
Fröhlichová zaplnila svůj prodejní pultík nápaditými keramickými hrníčky
a Marta Válková upletla poutavé
zvonky různých velikostí pro interiérovou i venkovní dekoraci. Školák Jirka
Machýček se radoval, že jdou na odbyt
jeho svíčky z vosku, jeho spolužáci
zase prodávali dózy od malých výtvarníků z Dětského domova ze Zašové.
Truhlář Bořek Obšivač nabízel malé
i velké trakaře, hrábě, žebříňáková kola
a také klasické dřevěné solničky, které
v domácnostech používaly hospodyňky
už v minulém století.

Pozvánka
" Koncert cimbálové muziky primášky
Anny Adamcové společně s valašským
souborem Troják se uskuteční v sobotu
8. prosince 2012 v 17 hodin ve Společenském domě U Pernických ve Valašské Bystřici. Při této příležitosti Troják představí
a pokřtí své nové CD A pastýřé nemeškali.
Většina písní pochází z odkazu staříčka
Jana Stavinohy, jejich významného sběratele z Valašské Bystřice. Na předvánočním
koncertu Trojáku jistě potěší příznivce
lidové muziky také cimbálová muzika
Javořina s adventními písněmi z barokních
kancionálů a ženský pěvecký sbor Polajka,
který si pro tuto příležitost připravil repertoár vánočních koled.
-MTA-

Přáníčka z pergamenu
Na Kateřinském jarmarku nechyběly malované pohlednice Evy Ponklové a dalších místních výtvarnic.
Na stojanu s přáníčky nás mimo jiné
zaujala dílka Kateřiny Švancarové,
která se specializuje na sice náročnou,
ale pozoruhodnou a ve světě stále
více populární techniku Pergameno.
Objevila ji na internetu loni v létě,
kdy byla upoutána na lůžko a hledala
nějakou zábavu. Název je odvozen od
slova pergamen, který sehrál důležitou
roli již ve starověku jako informační
médium. Kateřina Švancarová na
bílém pergamenovém papíru pomocí
špendlíku vytváří nádherné krajkové
motivy s vánoční tematikou. Je to
i pěkný dárek k narozeninám a jiným
svátečním příležitostem. Můžete si ho
koupit ve valašskobystřickém informačním centru.
-MTANáštěvníci Kateřinského jarmarku si koupili od Kláry Farkašové (na snímku) 200
vánočních hvězd a sponzorsky tak přispěli
15 tisíci korunami Šanci – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky
nemocných dětí (www.sancecz.org). Organizátoři jarmarku k této částce ještě přidali tři tisíce korun, což byl výtěžek z dobrovolného vstupného.

SPEKTRUM ROŽNOVSKA 24/2012

Zkušený odborník oslovil provozovatele menších kin s nabídkou jejich
digitalizace prostřednictvím projektu
E-cinema. V těchto dnech dokončuje
jeho realizaci v zuberském Klubu.
Zeptali jsme se Zbyňka Štefky na
hlavní přínos této změny: „Především
se uspoří finanční prostředky. Systém
E-cinema vznikl ještě před nástupem
D-cinemy a umožňuje digitální projekci z různých zdrojů. Data, dodávaná
na optických nosičích DVD a Blu-rey,
jsou pomocí přehrávače přenášena
do projektoru. Blu-rey disky přitom
vytvářejí obraz na plátně ve srovnatelné kvalitě jako u D-cinemy. Je však
nutné podotknout, že projektory mají
sice vysoké rozlišení, ale menší svítivost. E-cinema, jejíž cena včetně realizace kvalitního prostorového zvuku
se pohybuje kolem 300 tisíc korun, se
proto hodí do sálů s maximální kapacitou pro 200 diváků,“ uvedl Zbyněk
Štefka a použil následující příklad: „E-cinemu lze přirovnat ke všem běžným
dostupným automobilům s výjimkou
Mercedesu. Nesplňuje totiž podmínky
DCI, tj. normu stanovující minimální
parametry pro obraz a zvuk, která je
vázána pro digitalizovanou D-cinemu
a jejíž realizace přijde zhruba na dva
miliony korun.“
Jak Spektru Rožnovska potvrdila
Lenka Přečková, vedoucí odboru kultury města Zubří, nový projekt umožní
také on-line promítání televizního vysílání. Navíc lze E-cinemu využívat i pro
přednášky, besedy apod.

V současné době příznivci menších
kin, kde již E-cinemu mají nebo se ji
chystají zprovoznit, rozvířili v odbor-

ných kruzích kinematografie diskusi
a žádají, aby se ve větší míře kopírovaly
filmové premiéry na DVD a Blu-rey
disky. I Zbyněk Štefka se zdráhá v tuto
chvíli odhadnout, jak se situce vyvine
a jak dlouho budou kina s instalovanou
E-cinemou na filmové novinky čekat.
To ukáže až praxe...
-MTA-

Krátce
" Soutěž o nejpěknějšího namalovaného čerta uspořádala valašskobystřická
knihovna pro své dětské čtenáře. Uzávěrka je 12. prosince.
-PF-

Originální blahopřání lze koupit ve valašskobystřickém informačním centru.

Prodej divadelního předplatného zahájen
Bravurní herecký výkon Karla Rodena a Jany Krausové ukončil úspěšnou letošní
divadelní sezonou v Zubří. Pro rok 2013 je připraveno šest představení a jejich protagonisté je odehrají na nově rekonstruovaném jevišti velkého sálu Klubu Zubří.
Na co se mohou diváci těšit?

25. leden • Komediomat
Brněnská improvizační show, založená na
řadě nápaditých, originálních her a scének,
je obdobou televizní Partičky. Účinkující
herci neznají dopředu konkrétní zadání
a musí proto v průběhu večera pohotově
reagovat. Režisérem a uvaděčem je Ladislav Cmíral.

1. únor • Rukojmí

15. březen • Interview s upírem
Autorskou komedii režiséra Jakuba Nvoty
herecky zdobí Bára Munzarová, Radim
Novák a Martin Trnavský z divadelního
spolku Frída. Emoce a vtip provázejí noční
příběh, v němž se osamělý hlídač skladu
elesktrospotřebičů začne měnit v upíra.

12. duben • Ženitba
Komedie Ženitba patří spolu s Revizorem
k vrcholným Gogolovým dílům. Veselohra o nepodařených námluvách, kdy se
o jednu nevěstu uchází několik svérázných
ženichů, se stále vrací na repertoár divadel, protože se v ní mísí smích se slzami.
V Zubří se s Ženitbou představí členové
Těšínského divadla, kteří v roce 2012

Pozvánka
Modernizace kina v Zubří byla spojena i s rekonstrukcí jeviště, z něhož vyjíždí promítací plátno. Jako první si nově opravené pódium v pátek 23. listopadu otestovala
skupina Čechomor. Na snímku člen kapely Karel Holas. Foto: Lenka Přečková
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Situační komedii Alaina Reynaud-Fourtona v překladu Jaromíra Janečka nastudovali členové divadelního souboru Chaos
ve Valašské Bystřici. Hlavním protagonistou hry je spisovatel Marc Besson, který
píše nekonečný seriál z kategorie Červené
knihovny. Je znechucen pokleslostí žánru,
který ho však dobře živí, a rozhodne se
skoncovat se svým stereotypním a prázdným životem. Návštěva věrného kamaráda Luce však děj překvapivě zvrátí.

O čem se diskutuje
Otázkou však zůstává, jak dlouho
budou muset zuberští filmoví fanoušci
čekat na nově distribuované filmy,
které mají digitální kina k dispozici
ihned po obdržení elektronického klíče
ke speciálnímu dekodéru.

Nové CD Trojáku stojí 200 korun a lze
si ho koupit přímo na koncertu dne
8. prosince nebo v informačních centrech ve Valašské Bystřici, Rožnově pod
Radhoštěm, Vsetíně, Zvonici Soláň
a v rožnovském N-knihkupectví.

ZUBŘÍ

Modernizace klubového kina a jeviště
Zbyněk Štefka z Kašavy na Zlínsku se třicet let věnuje servisu promítací techniky. Podporuje digitalizaci, není mu však lhostejný osud malých a středních kin, které na zavedení této moderní technologie nemají finanční prostředky. Jak pomoci? Vždyť staré
osvědčené filmové „pětatřicítky“ končí a do budoucna se už nebudou vyrábět.

Kateřina Švancarová se svým pergamenovým přáníčkem.

" Vánoční jarmak se koná v pátek 7. prosince od 10 hodin v prostorách Klubu Zubří
i kolem něj. Kulturní program zahájí ve 14
hodin Dechová hudba Zubřanka.
-LP-

okouzlili místní divadelní příznivce Shakespearovým Zkrocením zlé ženy.

20. září • Nájemníci
Návrat herců Slováckého divadla z Uherského Hradiště na scénu Klubu Zubří poté,
co si získali srdce diváků například legendárními Rychlými šípy, komedií 2+1=6 a dalšími. Pro novou divadelní sezonu nastudovali brilantní komedii Michaela Cooneyho,
kterého britská kritika považuje za jednoho
z největších objevů současného anglického
dramatu. Ve hře Nájemníci vypráví trochu
ztřeštěnou anekdotu, na jejímž počátku přijde hlavní hrdina Erik Swan na vychytralý
způsob, jak pohodlně žít z podvodně získaných sociálních dávek.

15. listopad • Baronky
Filmový i divadelní autor a režisér Michael
Mackenzie ve své napínavé hře uhrančivě
stopuje nenápadné, dojímavé, a přece
kruté jednání baronky k oddané a zanedbané služce. Baronka svou zdánlivou
dobrotou zastírá vlastní pocity nenaplněnosti, prázdného života a neustálého
ponižování ze strany záletného barona.
Herecký koncert Evy Holubové a Zuzany
Bydžovské skrývá mnohá překvapení i fascinující zvraty. Autorem úpravy, režisérem
a scénografem je přední český divadelník
Šimon Caban.

Informace o prodeji předplatného
Začátek všech představení je stanoven na
18. hodinu. Prodej předplatného byl zahájen v kanceláři odboru kultury Městského
úřadu Zubří v budově Klubu. Blišží informace lze získat i na telefonu 571 659 447
nebo na kultura@mesto-zubri.cz.
-LP-
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