pozvánky

Otvírání studánek ve Vlčkově se vrací
Když na začátku 80. let zastavil v malinké vesnici
Vlčkov u Litomyšle autobus s obdivovateli díla Bohuslava Martinů, aby v místě zrodu lidové tradice jarního čištění studánek vzdali hold Mistrovi a spolu
s ním i místnímu učiteli Josefu Karlovi, který kdysi
pečlivě zaznamenal ten místní zvyk, málokdo tušil,
že se rodí obdivuhodná akce. Z dýchánku pro zasvěcené se totiž postupem času stala vpravdě velkolepá
slavnost jara, oslava kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek a klasické hudby.
Poslední květnovou sobotu se do vesnice s necelými
dvěma stovkami obyvatel sjížděli lidé z blízka i z dáli
osobními auty, na kolech, veřejnými dopravními prostředky i zvláštními autobusy. „Putování za studánkami“ – to byl pojem přesahující hranice okresu
i kraje. Muzikolog Jan Kapusta spolu s vlčkovskými
nadšenci stvořil něco vpravdě mimořádného: Přesvědčil stovky lidí, aby na vesnické návsi dobrovolně
poslouchali hudbu zvanou vážná. Vystupovali tu
slavné pěvecké sbory, výjimeční instrumentalisté,
recitovali herci významných divadel včetně Národního. Průvod poutníků vedený doktorem Kapustou
obcházel za doprovodu pěveckých sborů studánky
v nedalekém lese, protože otvírání studánek nezna-

menalo jen symbolické vyčištění pramene na návsi.
Ke klasické hudbě se postupně přidávaly i jiné umělecké žánry. Zněla cimbálovka i dechovka, folk i rock,
konalo se divadlo či tanec. Vlčkovské ženy celou noc
před slavností pekly vyhlášené koláče, víno a pivo
tekly proudem, prase na rožni vonělo do dáli a klobásek nikdy nebylo dost.
Jenže s novým tisíciletím se objevila konkurence. Ve
Vlčkově generace tvůrců Putování za studánkami zestárla a pro mladé bylo najednou všude kolem tolik lákadel! Když doktor Kapusta zemřel, obecní
zastupitelstvo odhlasovalo konec tradice a umístilo
z piety do kamenného výklenku u studánky na návsi
keramický hrníček s nápisem Jendův.
Ale hudbu hrníčkem nenahradíš. Nenahradíš jím něco,
co Jan Kapusta s přáteli tolik let pěstoval jako vzácnou květinu, která mu pod rukama vykvetla do neobyčejné krásy.
To si dobře uvědomil hned po svém nástupu do
funkce nový ředitel litomyšlského Smetanova domu
Leoš Krejčí, který se rozhodl tradici Putování za studánkami obnovit. Za podpory místních pěveckých
sborů, přátel a známých, města Litomyšl, nakonec
i občanů Vlčkova vrací Bohuslava Martinů na výsluní.

Máte doma památku?

Máte doma památku ze dřeva či starý obraz po babičce? Přemýšlíte, jak se správně postarat o rodinnou bibli, která se dědí z generace na generaci?
Právě pro vás fakulta restaurování spolu s občanským sdružením Generace 89 a Centrem pro restaurování a památkovou péči , o.p.s. v uplynulých
měsících nejen pro litomyšlskou veřejnost organizovala v rámci projektu ARC – Ars Regio Civitas Občanské vzděláváni pro kulturu, region a demokracii (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.217) prakticky zaměřené workshopy, jejichž cílem bylo seznámit laiky
s tím, jak se dobře postarat o drobné památky z různých materiálů.
V úvodním workshopu „Jak se dobře postarat o nemovitou památku aneb historická budova z hlediska
praxe“ se zájemci seznámili s možnostmi čerpání dotací na opravy historických budov a zároveň se učili
najít informace o konkrétní památce prostřednictvím nejrůznějších odborných webových aplikací.
Následovaly praktické workshopy „Jak pečovat
o staré kamenné sochy“ a „Jak pečovat o obrazy
aneb Umělecké dílo aneb víte, co máte?“, kde se
účastníci měli možnost podívat do ateliérů, seznámili se se základními technikami restaurátorské
práce a odnesli si konkrétní tipy, jak se o památky
doma starat. Velký úspěch měl workshop „Jak pečovat o staré knihy a grafiky“, kde si zájemci mohli
sami vyzkoušet techniky čištění a dolévání strat pa-

pírové podložky papírovou suspenzí. V průběhu
března proběhly další dva workshopy „Jak pečovat
o drobné památky z textilu a usně“ a „Jak pečovat
o drobné památky ze dřeva“, odkud si účastníci odnesli cenné rady, jak drobné památky z těchto materiálů čistit, uchovávat a opatrně ošetřovat.
Že jste o možnosti zdarma se praktických workshopů zúčastnit nevěděli, nebo se vám nehodil termín? Máme pro vás dobrou zprávu, všechny
workshopy se budou s většími či menšími obměnami
konat ještě jednou. (Bližší informace můžete najít
na našich webových stránkách www.ars-regio-civitas.cz.)
V měsíci květnu pro vás připravujeme:
Jak pečovat o drobné památky z textilu a usně
Workshop povedou zkušené pracovnice Národního
muzea Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D a Bc. Veronika
Šulcová. Účastníci workshopu se seznámí s problematikou základní péče o drobné předměty z textilu
a usně a také s nejběžnějšími způsoby jejich poškození, s vhodným způsobem zacházení, ošetření
a uložení. Na vybraných příkladech, jako je lidový
oděv, bytový textil, historický oděv a oděvní doplňky, budou prezentovány jednotlivé restaurátorské postupy pro useň a textil. Vybrané dílčí úkony,
jako např. čištění či tukování, si zájemci sami vyzkouší. Workshop proběhne v sobotu 18. května
2013 od 9.00 do 14.00 hod. v budově fakulty restaurování v Litomyšli.
Jak pečovat o drobné památky ze dřeva
Praktickým workshopem vás provede litomyšlský restaurátor - pan Jiří Věneček. Účastníci workshopu
se seznámí s problematikou základní péče o drobné
předměty ze dřeva a dozví se, jak s nimi zacházet
a jak o ně pečovat. V druhé části se zájemci mohou
těšit na praktické ukázky různých restaurátorských
postupů a bude prostor i na doplňující dotazy. Proběhne v sobotu 25. května 2013 od 9.00 do 14.00
hod v budově fakulty restaurování v Litomyšli.
Účast na všech akcích je zdarma. Svou účast, prosím, potvrďte na: eva.novotna@upce.cz tel. +420
737 111 507. Těšíme se na vás!
Text a foto Eva Novotná

V sobotu 1. června po několika letech opět u studýnky zazní slavná kantáta Otvírání studánek na
slova Miloslava Bureše. A nejen ona.
Zveme tedy do Vlčkova pamětníky nejlepších let Putování za studánkami i ty, kteří zatím vůbec netuší,
o jakou tradici tady jde. Vezměte přátele, známé, děti
i psy a vyrazte. Nebudete litovat. Putování začíná od
13.00 hodin, ve 14.30 hodin pak zazní koncert smíšených sborů.
Dagmar Burdová

Výstava bonsají
v Lubné
Bonsai klub Skalka v Lubné pořádá ve dnech 18. 19. 5. již čtvrtou výstavu bonsají. V letošním roce
nám přislíbili zapůjčit bonsaje přední čeští bonsajisté ze širokého okolí. Součástí letošní výstavy bude
jako již tradičně ukázka tvarování bonsají, kde nám
představí své umění vítěz soutěže Talent roku 2011
a reprezentant ČBU na evropské soutěži Jan Culek.
Dalším lákadlem je cestovatelská přednáška „Čína
křížem krážem“, kterou nám představí průvodkyně
cestovní kanceláře China Tours.
Na výstavě si můžete bonsaje nejen prohlédnout, ale
také zakoupit. Koupit si budete moci také nářadí,
misky na bonsaje a rostliny do zahrady.
Výstava se koná v kulturním domě Skalka v Lubné
v sobotu od 10.00 do 19.00 hodin a v neděli od 8.00
do 17.00 hodin. Přednáška o Číně bude v sobotu
v 17.00 hodin a ukázka tvarování v neděli v 9.30
hodin. Na výstavu vás jménem pořadatelů zve
Karel Haupt

Hotel Zlatá Hvězda Vás v měsíci květnu
srdečně zve na tyto akce
1. května

NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK

Přijďte posedět do naší restaurace,
kde pro Vás máme připraven nový
výběr jídel z tradiční české
i minutkové kuchyně.
1. května

OTEVŘENÍ LETNÍ TERASY
přímo v centru města s výhledem
na historické náměstí.
6. – 19. května

GASTRONOMICKÉ SLAVNOSTI
M. D. RETTIGOVÉ
– prezentace vybraných restaurací
na Smetanově náměstí,
soutěž „O nejlepší svíčkovou“
23. – 26. května

SPECIALITY
Z ČERSTVÉHO CHŘESTU
Více informací na
www.zlatahvezda.com
Rezervace na tel 461 615 338
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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