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OLOMOUC (ČTK) Pět koncertů špič-
kových interpretů z tuzemska i za-
hraničí. To je program letošního
43. ročníku Mezinárodního var-
hanního festivalu v Olomouci, kte-
rý se koná od 5. do 19. září. Kromě
klasické varhanní hudby se ná-
vštěvníci mohou těšit například
i na jazz. Novinkou podle ředitele
pořádající Moravské filharmonie
Olomouc Vladislava Kvapila bu-
dou komentované prohlídky uni-
kátních barokních varhan Michae-
la Englera v kostele svatého Moři-
ce.

„Pokračujeme v linii zakladatele
festivalu Antonína Schindlera, kte-
rý loni zesnul. Chceme vybírat vy-
nikající interprety a kvalitní var-
hanní hudbu. To ale neznamená,
že bychom se bránili novinkám,“
uvedl nový dramaturg festivalu Ka-
rel Martínek.

O úvod festivalu se postará
v pondělí jeden z nejvýznamněj-
ších českých varhaníků Aleš Bárta,
koncert bude věnovaný převážně
italské tvorbě pro varhany. „Kro-
mě sólových skladeb pro varhany
představí i skladby pro varhany
a orchestr, doprovodí ho Morav-
ská filharmonie Olomouc,“ podo-
tkl Martínek. Na dalších třech kon-
certech se představí zahraniční
hosté – německý varhaník Johan-
nes Gebhart, Georgij Kurkov
z Ukrajiny a původně slovenská
varhanistka žijící v Rakousku Zuza-
na Ferjenčíková. Závěrečný kon-
cert bude patřit Karlu Martínkovi,

který je sám varhaníkem. Hudební-
ci mimo jiné připomenou 200. vý-
ročí narození Franze Liszta.

Koncerty se uskuteční v koste-
le svatého Mořice, který rozeznějí
proslulé Englerovy varhany. Mar-
tínek připustil, že se blíží doba,
kdy bude nutné barokní nástroj
rekonstruovat. „Varhany mají sta-
rou barokní část a novou část
z druhé poloviny 20. století. Stará
mechanická část funguje, zatím-
co nová část plná elektroniky

a citlivých systémů, které v pro-
středí kostela trpí, bude muset
projít obnovou. Přemýšlíme s pro-
boštem kostela, jaké řešení zvo-
lit,“ uvedl. Kromě poslechu hudby
mohou letos zájemci využít i na-
bídky prohlídky varhan. Uskuteční
se 13. září, účastníci například vy-
slechnou výklad o historii nástroje
a jeho konstrukci.

Mezinárodní varhanní festival
Moravská filharmonie pořádá od
roku 1969.

OLOMOUC (taš) Fotbálek s hráči
olomoucké Sigmy, vystoupení zpě-
vačky Markéty Konvičkové a kou-
zelníka, dětská show Míši Růžičko-
vé či populární hanácký rock kape-
ly Stracené ráj. To vše čeká už tuto
neděli na děti z deseti dětských do-
movů a další posluchače v olo-
mouckém lanovém centru Proud.
Na atraktivní program v rámci
akce Jeden dětský den nestačí zve
děti i rodiče Nadace Malý Noe.

„Cílem akce je umožnit dětem
z dětských domovů společné setká-
ní s dalšími dětmi a veřejností –
a zvýšit tak vědomí sounáležitosti
s nimi,“ nastínil hlavní myšlenku

Jaroslav Strejček z Nadace Malý
Noe. Malí návštěvníci se mohou tě-
šit i na bohatý program, chybět ne-
budou sportovní hry, koncert ani
ukázky bojových sportů.

„Pro děti jsou připravené nafu-
kovací atrakce a také řada vědo-
mostních, pohybových a zábav-
ných soutěží a aktivit v lanovém
centru i okolí. Novinkou je napří-
klad možnost vyzkoušet si veslař-
ské trenažéry či ukázky letů minivr-
tulníků,“ vyjmenoval mluvčí nada-
ce Pavel Vysloužil.

Vstupné na akci, která začíná
v deset hodin dopoledne, je dobro-
volné.

OLOMOUC Jubilejní, už desátý roč-
ník oslavy významného českého
vojevůdce a někdejšího velitele olo-
moucké pevnosti – polního maršá-
la Radeckého hostí ode dneška
Olomouc. Až do neděle se v centru
a městském parku představí vojen-
ské hudby a soubory mažoretek
z Česka i okolních zemí.

„Legenda maršála přes mnoho
proměn žije dále a je vhodné si ji
ve městě, ve kterém velmi rád po-
býval, slavnostně připomínat,“
uvedl Libor Gašparovič z pořada-
telské agentury Galia.

Dnešní program Oslav maršála
Radeckého začíná dvě hodiny po
poledni mezinárodní přehlídkou
souborů mažoretek, pokračuje
koncertem duchovní hudby v chrá-
mu sv. Mořice a končí až pozdě ve-

čer ohňostrojem. Zítra přijede na
náměstí „sám“ maršál Radecký
a císařovna Marie Terezie, aby od-
startovali maraton koncertů vojen-
ských souborů. Oslavy zakončí až
v neděli promenádní
koncert ve Smetano-
vých sadech.

Josefa Václav Radec-
ký z Radče velel Hlavní
zemské pevnosti Olo-
mouc před 180 lety.
Bylo mu už víc než še-
desát let a moc se tu
od něj nečekalo. Byl
mír a maršál tu měl prožít vojen-
ský důchod – na starosti měl jen
běžnou agendu a společenské
akce. Nakonec ale starého vojáka
s aureolou hrdiny povinnost povo-
lala k jeho další hvězdné hodině.

„Na italském bojišti dvakrát slavně
porazil mnohem silnějšího nepříte-
le. V bouřlivých letech zachránil
monarchii a stal se nejslavnějším
vojevůdcem mnohonárodní říše

19. století. Olomouc
byla na jeho výkony
také patřičně hrdá,“
uvedl Gašparovič.

Maršál Radecký byl
jedním z nejlepších vo-
jevůdců 19. století, byl
považován za geniální-
ho stratéga. V bitvě
u Lipska v roce 1813

dokázal porazit i Napoleona. K nej-
vyšším poctám se ale Radecký pro-
pracovával dlouho. Po předcích
zdědil titul hrabě, což mu kariéru
neusnadnilo. Vytouženou vojen-
skou dráhu nastoupil na vlastní ná-

klady, i když pro ni nebyl lékaři ze
zdravotních důvodů doporučen.
Mezi jeho vzory a učitele patřil i ge-
nerál Gideon Laudon.

V Olomouci Radecký působil
v době, kdy se v Evropě zvedala dal-
ší vlna revolučních válek vyvolaná
sílícím nacionalismem. Když byl
roku 1830 znovu povolán z olo-
moucké pevnosti do pole, bylo
mu už 64 let. Tažení v Itálii vítěz-
ně absolvoval ve věku 82 let. Ze-
mřel jako dvaadevadesátiletý
muž a sám císař František Josef
I. šel na pohřbu před jeho rakví.

Petra Klimková

OLOMOUC

Uzavírka ulice
se odkládá na později
Úplná uzavírka v ulici Zolova v Olo-
mouci-Slavoníně, která měla začít
v pondělí 5. září, se zatím odkládá.
Olomoucká radnice nyní čeká na
nezbytnou přeložku elektrického
vedení, kterou bude zajišťovat spo-
lečnost ČEZ. „Pro stavební povole-
ní neuběhly ještě všechny úřední
lhůty. Začneme proto pouze s pří-
pravnými pracemi v areálu základ-
ní školy a Zolova ulice nebude za-
tím uzavřena,“ uvedla mluvčí olo-
moucké radnice Jana Doleželová.
Termín zahájení uzavírky město
upřesní později. (pk)

OLOMOUC

Taneční škola
pořádá nábor
Vyznavači moderního tance mo-
hou zkusit udělat taneční kariéru
v olomoucké taneční škole Lola´s
dance. Studio ověnčené mnoha
medailemi na soutěžích po celém
světě pořádá příští týden konkurz
na nové tanečníky. Nábor se koná
v úterý a ve čtvrtek vždy v 17 hodin
pro děti od 3 do 14 let a v 18 hodin
pro 15leté a starší do kategorie
street dance a všechny v jakémkoli
věku do break dance. Podrobné in-
formace zájemci najdou na webo-
vých stránkách taneční školy
www.eLOLA.cz. (pk)

Legenda slavného
vojevůdce ožívá. Oslavy

maršála Radeckého
v Olomouci, na kterých

vystoupí vojenské hudby
i mažoretky, začínají dnes

a skončí v neděli. Zítra
přijede na náměstí

dokonce „sám“ maršál
Radecký s Marií Terezií.

Mezi kužely Ve Smetanových
sadech brusle nazuli dospělí i děti.
Jízdu těch největších borců diváci

kvitovali potleskem.

MF DNES vyhlašuje soutěž o vstupen-
ky na Litovelské slavnosti.
Těm bude patřit příští pátek a sobota.
Vystoupí na nich například kapela Kryš-
tof či zpěvák Michal David, zažít může-
te muzejní noc anebo farmářské trhy.
Vstupenky můžete získat také v naší
soutěži. K účasti v ní vám stačí odpově-
dět na otázku:
Na slavnostech si můžete zahrát i ša-
chovou simultánku. S kým?
Své odpovědi posílejte na adresu re-
dakce redolo@mfdnes.cz, a to do stře-
dy 6. září. Výherce zveřejníme následu-
jící den.

Krátce

Freestyle na bruslích Minulou sobotu se v prostorách
Letní scény Výstaviště Flora ve Smetanových sadech
v Olomouci konalo Mistrovství ČR ve freestyle bruslení.

dnes
Horní náměstí
14.00 Mezinárodní přehlídka

souborů mažoretek
Chrám sv. Mořice
18.00 Vojenská hudba Olomouc,

Česká republika –
koncert duchovní hudby

Horní náměstí
20.00 Ústřední hudba Armády Čes-

ké republiky se sólisty,

jako host vystoupí
Helena Vondráčková

21.30 Ohňostroj

zítra
Horní náměstí
10.00 Slavnostní zahájení,

přivítání maršála Radeckého
a císařovny Marie Terezie

10.30 Čestná stráž
Armády České republiky

Praha – ukázka výcviku
10.50 Vystoupení hudeb:

Vojenská hudba
z Polské republiky

Vojenská hudba Sankt Pölten,
Rakouská republika

Vojenská hudba MEHTER,
Turecká republika

Vojenská hudba Olomouc,
Česká republika

12.15 Společný koncert

Horní náměstí
12.30 Závěrečné defilé
13.30 Promenádní koncert –Vojen-

ská hudba
z Polské republiky

14.30 Slavnostní zahájení
odpoledního programu,

přivítání maršála Radeckého
a císařovny Marie Terezie

15.00 Čestná stráž Armády
České republiky Praha

– ukázka výcviku
15.20 Vystoupení hudeb:

Vojenská hudba z Polské republiky
Vojenská hudba Sankt Pölten,

Rakouská republika
Vojenská hudba MEHTER,

Turecká republika
Vojenská hudba Olomouc,

Česká republika
16.45 Společný koncert
17.00 Závěrečné defilé

17.15 Promenádní koncert –
Vojenská hudba Olomouc,

Česká republika

neděle
Smetanovy sady
15.00 Promenádní koncert

Žesťový kvintet Ústřední hudby
Armády České republiky

Zdroj: www.radecky.eu

PROGRAM

Mezinárodní varhanní
festival v Olomouci
5. 9.

Aleš Bárta (ČR)
Moravská filharmonie Olomouc,
dirigent Alfonso Scarano
zahajovací koncert.
8. 9.

Johannes Gebhardt (Německo)
Spoluúčinkuje Jan Přibil – trubka
koncert klasiky i jazzu.
12. 9.

Georgij Kurkov (Ukrajina)
15. 9.

Zuzana Ferjenčíková (Rakousko)
Lisztova symfonická díla v úpravě
pro varhany a Patetická sonáta
L. van Beethovena.
19. 9.

Karel Martínek (ČR)
Moravská filharmonie Olomouc
závěrečný koncert.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Petře Klimkové
(petra.klimkova@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 1258, 583 808 225)
a redaktorovi Michalu Poláčkovi
(michal.polacek@mfdnes.cz,
tel.: 734 520 598).
» Inzertní poradkyní pro vaši oblast
je Jarmila Zamykalová
(jarmila.zamykalova@mafra.cz,
tel.: 606 657 474 a 583 808 310).

Program Oslavy maršála Radeckého, pátek 2. – neděle 4. září 2011, Olomouc

Na festivalu loni hrála Kateřina
Chroboková. Foto: MF DNESVystavte fotografie

na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si založte
zadarmo účet.

Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Vyhrajte vstupenky
na Litovelské slavnosti

Děti si zkusí veslování,
uvidí i lety minivrtulníků

pondělí: Litovel, Šternberk, Uničov,
Zábřeh, Mohelnice, Moravský Beroun

úterý: Přerov, Hranice, Lipník nad
Bečvou, Kojetín

středa: Prostějov, Konice,
Plumlov

čtvrtek: Šumperk, Jeseník, Loštice,
Zlaté Hory, Štíty

pátek: Olomouc
(městské čtvrti)

Špičkoví umělci na festivalu
rozezní proslulé Englerovy varhany

Maršál Radecký v Olomouci

Vaším objektivem Události z kraje na snímcích Jiřího Novotného

Kaskadérské kousky
Freestylisté předvedli
například skok přes překážky.
3x foto: ricchie.rajce.net

Litovelské slavnosti

Soutěž o lístky

Zprávy z měst

„Stal se
nejslavnějším
vojevůdcem
mnohonárodní říše
19. století. Na jeho
výkony byla
Olomouc hrdá.“

Porazil i Napoleona
Maršál Radecký bodoval v bitvě

u Lipska v roce 1813. Foto: MF DNES


