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Vánoãní koncert, konan˘ ve Vald‰tejnském sále o poslední adventní nedûli dne 22. 12. 2013, byl velmi dÛstojn˘m vyvrcholením loÀské nabídky koncertÛ váÏné hudby. Program koncertu
zaujal hned od spontánního nástupu houslového virtuosa Pavla
Burdycha a klavíristky Zuzany Bere‰ové v úvodní skladbû „Z domoviny“. Záhy se k nim pﬁipojila sopranistka Michaela Janãaﬁíková, a na skladby ãesk˘ch klasikÛ Bedﬁicha Smetany a Antonína Dvoﬁáka navázala skvostná dílka svûtov˘ch autorÛ od Johannese Brahmse aÏ po nezbytného W. A. Mozarta. „Rozmil˘ slavíãek“ Jakuba Jana Ryby a Schubertova „Ave Maria“ tvoﬁily pﬁechod k závûreãn˘m svûtov˘m vánoãním písním. Povzná‰ející hudební záÏitek pﬁinesl duchcovskému publiku pohodov˘ pﬁechod
od pﬁedvánoãního shonu do atmosféry vánoãních svátkÛ.
Duchcovské publikum dostalo jedineãnou pﬁíleÏitost vyslechnout trojici pﬁedních souãasn˘ch interpretÛ, jejichÏ osudy spojila
studia na Janáãkovû akademii múzick˘ch umûní v Brnû. âesk˘
houslista Pavel Burdych (1978) spolu se slovenskou klavíristkou Zuzanou Bere‰ovou (1980) zaloÏili jiÏ bûhem studií „âeskoslovenské komorní duo“, pod jehoÏ hlaviãkou dosud úspû‰nû vystupují na ﬁadû evropsk˘ch hudebních festivalÛ i bûhem koncertních turné do vût‰iny evropsk˘ch metropolí. Pozoruhodné je,
Ïe jejich ãesko-slovenské spojení oslovuje rovnûÏ krajany obou
národností po celém svûtû. Potvrzuje je i spolupráce s úspû‰-

FATYM
Vranov nad Dyjí
zve v‰echny zájemce na spoleãné setkání

JAK TO BYLO
NA T¤I KRÁLE
Chtûli bychom Vám touto cestou je‰tû jednou
podûkovat za milé pﬁijetí na‰ich tﬁíkrálov˘ch koledníkÛ a za pﬁispûní do pokladniãek.
Kdy? v úter˘ 18. února 2014 ve 14.30 hodin
Kde? v jídelnû domu s peãovatelskou sluÏbou,
DruÏby 9, Duchcov
Program: Setkání s mlad˘mi koledníky z okolí
Znojma - slovo o. Marka
Dundy a tﬁíkrálové písnû.
Divadelní scénka. Tû‰íme
se na Vás!
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POVZNÁ·EJÍCÍ KONCERT

Umûlci, o kter˘ch je‰tû hodnû usly‰íme: houslov˘ virtuos Pavel
Burdych, klavíristka Zuzana Bere‰ová a sopranistka Michaela
Janãaﬁíková.
nou koncertní pûvkyní Michaelou Janãaﬁíkovou (1984). Absolventka Ïilinské konzervatoﬁe se v souãasné dobû pﬁipravuje na
brnûnské JAMU na svÛj absolventsk˘ koncert, ale i ona má jiÏ
na svém kontû ﬁadu mezinárodních úspûchÛ. Dva roky úspû‰nû
pÛsobila ve Schleswicku-Hollsteinsku a spolu s Bamberskou filharmonií koncertovala po celém Nûmecku.
P. Koukal

Dûti vypráví ...
Moc mû baví fotbal. Bavil by mû i tenis, ale kopanou pﬁímo zboÏÀuju.
Nûkdy trénuji na hﬁi‰ti s trenérem, ná‰ trénink je dobr˘. Je pﬁísn˘, ale
dobr˘. Nesmíme b˘t na sebe hrubí a sprostí. Jinak nás vyhodí. Urãitû je to
správné. Uznávám to.
Já osobnû se chovám slu‰nû a nemám Ïádné problémy. Jsem rád, kdyÏ
mi trenér poradí.
KdyÏ pﬁijdu ze ‰koly domÛ, poloÏím ta‰ku a jdu si zakopat. Taky se rád
na fotbal dívám v televizi. V pokoji mám vylepené plakáty Ronalda a Messiho. KdyÏ zlobím, tak mi máma kopanou zakáÏe. To je pro mû velk˘ trest.
Já se snaÏím v‰e rychle napravit. Uklízím a nûkdy i umyji nádobí. Máma je
pak spokojená a zas mi v‰e dovolí.
vyprávûl Boris, 10 let

Trénink pamûti...
Knihovna v Duchcovû pravidelnû vÏdy v úter˘ v polovinû mûsíce poﬁádá
trénink pamûti od 10 do 12, kter˘ vede Jana Mare‰ová.
Pracovnice knihovny pﬁíjemné prostﬁedí vÏdy vylep‰í obãerstvením
a doba procviãování pomocí rÛzn˘ch testÛ a logick˘ch úvah r ychle
utíká.
Oblíbenost této akce stoupá a poãet Ïen stále pﬁib˘vá. Jen muÏÛm se
sem nechce, proto je zde v˘zva, pﬁidejte se! Úãastnice tréninku by touto cestou chtûly jak Janû Mare‰ové, tak i pracovnicím knihovny podûkovat a popﬁát jim v roce 2014 hodnû dal‰ích úspû‰n˘ch akcí.
Marie Polívková

UÏivatelé Azylového domu v Oseku
dostali jako vánoãní dárek kapra
UÏivatelé Azylového domu v Oseku letos pod stromeãek dostali nejen
dárek ve formû kosmetického balíãku, ale nakonec jim pod stromeãek „pﬁiplul“ i jeden netradiãní dárek. KaÏd˘ z uÏivatelÛ totiÏ dostal Ïivého kapra.
V‰ichni uÏivatelé díky tomu, alespoÀ na chvilku mohli zapomenout na své
starosti a uÏít si vánoãní atmosféru.
Touto cestou bych jménem v‰ech uÏivatelÛ azylového domu chtûla podûkovat Místní organizaci ãeského rybáﬁského svazu Duchcov, zastoupenou Mgr. J. Kulhav˘m za poskytnut˘ sponzorsk˘ dar v podobû Ïiv˘ch kaprÛ.
V‰em uÏivatelÛm udûlali velkou radost.
Za Oblastní charitu Most,
Bc. Lucie ·vandrlíková sociální pracovník ADO
DUCHCOVSKÉ NOVINY
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