
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVĚ  V  NERATOVĚ 
KVĚTEN  2018 www.neratov.cz 

Koncert pěveckých sborů nadchl posluchače 

Jsem rád, že mohu být součástí Neratova, kde nás učí 

pracovat v chráněných dílnách. Pracuji Na Kopečku 

jako keramik.  Vyrábím odlitou a točenou keramiku. 

Mám rád, když si  mohu vymýšlet jak  

Poděkování 

 

Wioletta Latocha 

 

 
Podařilo se 
 

 

 

 

Po Vánocích a Velikonocích prožíváme období Letnic 

 

Výtvarný Nerato  

Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc.  

Velikonoce i letnice mají prapůvod v oslavách přírody: Velikonoce byly původně svátky jara, letnice oslavou začátku sklizně. Pro 

Židy i pro křesťany však oba tyto svátky znamenají mnohem víc. Židé si o Velikonocích připomínají historickou událost zázračného 

vyvedení Bohem vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích si pak připomínají další důležitou událost - darování Desatera 

Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a letnice jsou svátkem seslání 

Ducha svatého, svátkem skutečné plnosti života. Jde tedy o nesmírně veliké věci s obrovským dopadem na život každého člověka... 
                                                                                                                                                           red. jh (převzato z Vira.cz – se svolením autorů) 

 

Děkujeme firmě LIMES Litomyšl za podporu naší chráněné dílny 

Zahradnictví v Žamberku. Firma nám poskytla slevu na montáž 

skleníku. Odbornou pomoc si vyžádal fakt, že jsme se rozhodli pro 

kvalitnější variantu skleníků. Nákladově jsme tím překročili částku, 

kterou jsme získali na Burze filantropie pro stavbu dvou skleníků. 

Na montáž skleníků tím nezbyly finance. Firma Limes vyslyšela 

naší prosbu a skleníky smontovala sponzorsky! Moc Vám děkuje-

me!  Skleníky umožní rozšířit nabídku sortimentu a naši zaměst-

nanci se naučí nové dovednosti spojené s pěstováním zeleniny ve 

skleníku. Navíc zvýšíme zaměstnanost a rozšíříme sortiment pěsto-

vané zeleniny. Velký význam má také zlepšení pracovních podmí-

nek pro naše zaměstnance. Proto opakovaně - velký dík firmě Li-

mes Litomyšl!                                                          Marzena Peťovská               

 

 

 Provoz občerstvení v žamberském Albertinu doznal významné 

změny. Týká se skladu nápojů. Před instalací nových regálů jsme se 

rozhodli  pro důkladnou renovaci celého prostoru.  Proto jsme se     

14. dubna pustili do práce. Nejprve jsme sklad vyklidili a provedli 

jsme důkladnou očistu. Poté jsme všechny prostory vymalovali.  Ná-

sledovalo nastěhování nových regálů a přehledné umístění zásob. 

Vylepšili jsme tím i naše pracovní prostředí a hlavně přehlednost 

skladovaného zboží.  Za celý kolektiv Občerstvení v Albertinu děkuji 

tímto především dobrovolným pomocnicím z úřadu práce. 

                                                                               Klára Hubálková 

 

 

Za zdařilý lze k naší radosti označit projekt vytvoření chráněné dílny v Králikách. Třetího dubna uplynul rok od zahájení provozu. 

Hlavním smyslem tohoto projektu je pracovní příležitost pro hendikepované.  Dnes je zde zaměstnáno téměř 40 pracovníků a další 

mají zájem – jinde hledají práci s obtížemi. Naše chráněná dílna jim nabízí uplatnění v pozicích, které zvládnou.  Můžou se tak zařa-

dit do společnosti a vytvářet pro ni hodnoty. I když spousta z nich pobírá invalidní důchod, mají zájem na tom, aby jejich život byl 

plnohodnotný. Chráněná dílna jim to umožňuje.  Zaměstnanci jsou na svou práci hrdí. Na pracovišti se vytváří rodinný kolektiv díky 

Sdružení Neratov.  Příště budeme informovat blíže a přidáme foto.                                                                        Petr Mahel - kronikář 

 

Po Velikonocích prožíváme letnice……. 

 

Srdečné poděkování patří panu Ivanu Holému. Svůj volný čas věnoval pomocným a údržbovým pracím  v Neratově. Především pro-

řezával přebytečné porosty a natíral lavičky. 

Rovněž velké poděkování paní Rollerové a jejím kamarádkám. Pomáhaly při velkém úklidu Chaty Neratov a účastnily se také akce 

při úklidu skladu a instalaci regálů  v Žamberku.                                                           

 

Občerstvení v Albertinu  v čistotě a novém pořádku 
 

 

 

 



 
 

Okénko do umění 
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Pěvecké sbory nadchly posluchače 

Výtvarný Nerato  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Pozvánka 
 

 

 

 

Povedlo se  

Jiří Jílek: Pax tecum, 1997, detail, kolorované lipové dřevo 

 

„Okénko“ připravila redakce NvN  

ve spolupráci s Pavlem Herynkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program k pouťovým oslavám v Orlickém Záhoří a k 10. výročí vysvěce-

ní kapličky ve dnech 23. a 24. června, zveřejníme v příštím NvN.  

Koncert dětských pěveckých 

sborů byl skutečným vyvrchole-

ním akcí pořádaných ve veliko-

nočním období. Již poněkolikáté 

se setkali ke společnému vystou-

pení děti ze sboru CORO CALI-

CANTUS ze švýcarského Locar-

na a MOTÝLI ze Šumperka.   

Tentokrát to bylo 4. dubna 

v neratovském kostele a kdo 

přijel či přišel, ten nelitoval. Již 

odpoledne směřovaly kroky mla-

dých členů sborů do kostela 

k nazkoušení vystoupení.   Mnozí 

náhodní poutníci, kteří byli odpo-

ledne v kostele, se zaujetím pozo-

rovali nácvik celého představení.  

Byl jsem mezi nimi - ačkoliv ne 

náhodně. Sledovat organizační 

práci vedoucích souborů - sbor-

mistrů – to byl zážitek. A když 

kostelem zazněly první tóny 

zpěvů, bylo všem jasné, že se 

připravuje výjimečný zážitek. 

Pořídil jsem několik fotografií 

z nácviku a do kostela jsem se 

vrátil těsně před začátkem  

 

Jiří Jílek  (1925  Praha – 1981 Sobotín) 

 

Sochař, malíř a básník žil a tvořil v ústraní v severo-

moravském Sobotíně, kam po absolvování Akademie 

výtvarných umění v Praze odešel v r. 1949.  Jeho dílo 

je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek 

včetně Národní galerie. 

Šumperská Galerie Jiřího Jílka prezentuje stálou ex-

pozici jeho sochařských a malířských prací. 

Více na www.galerie-sumperk.cz 

koncertu – to už byl kostel zapl-

něn posluchači. Už samotný 

nástup sborů byl velmi působivý 

– i vzhledem k prostředí kostela. 

Když jsem později usedl 

k napsání článku o této akci, 

pochopil jsem, že nemohu čtená-

řům NvN kvalifikovaně popsat 

průběh koncertu. Proto jsem 

požádal o pomoc přímo mana-

žerku šumperských Motýlů, paní 

magistru Ivu Žůrkovou.  Nabídla 

mi čerpání informací z článku 

pana Tomáše Motýla, syna za-

kladatele Motýlů, pana Aloise 

Motýla. Poměrně rozsáhlý do-

kument je určen pro časopis 

Cantus. Rozhodl jsem se poskyt-

nout vám článek v celém rozsa-

hu.  Až si ho přečtete, určitě se na 

další koncert dětských sborů 

vypravíte také. Paní Žůrkové 

děkuji za spolupráci a souhlas se 

zveřejněním článku v našem 

NvN.  Článek je samostatnou 

přílohou na str. 4.                                                                                     
              Text i foto Jiří Herynek, red. 
 

 

 
Úvodní slovo 
patřilo  panu 

Tomáši Motýlovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.galerie-sumperk.cz/


 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za čarodějnicemi na Potštejn 

Den před naším pálením čarodějnic jsme se 

s děvčaty z chráněného bydlení rozhodli zajet 

podívat na opravdové čarodějnice na zámek Pot-

štejn. Po příjezdu do Potštejna jsme nejprve zavítali 

do místní cukrárny, kde jsme nabrali potřebnou 

energii na prohlídku zámku. Předzvěst většího 

počtu čarodějnic totiž v některých z nás vzbuzovala 

lehkou obavu. Před samotnou prohlídkou jsme se 

ještě prošli zámeckým parkem, kde jsme viděli 

rozkvetlé květiny a také tři malá roztomilá prasát-

ka. Potom jsme už vstoupili do zámku, kde jsme se 

seznámili s dvojčaty Tejnou a Tejnou z Potšejna. 

Byly to dvě čarodějnice, které ale byly pyšné a 

hloupé. Ostatní čarodějnice je mezi sebou kvůli 

tomu nechtěly. Aby se Tejna a Tejna napravily, 

musely se vydat na cestu poznání. Na cestu nás 

vzaly s sebou. Putovali jsme po zámku a potkali 

jsme se s mnohými čarodějnicemi, které byly milé, 

hodné a vtipné. Každá z nich nás při cestě za po-

znáním naučila něco jiného. Na konci cesty jsme se 

dozvěděli, že k tomu, aby se čarodějnice (a vlastně 

nejen ony) staly lepšími, musí věřit v naději,  přá-

telství a lásku a je třeba aby se stále učily novým 

věcem, ale hlavně je potřeba, aby měly víru v lepší 

budoucnost. I my jsme tedy spolu s Tejnou a Tej-

nou došli k poznání. Při tom jsme se hodně smáli, 
ale někteří z nás i trochu báli.        Klára Kadlecová 

 Po čarodějnicích na výlet 

Letošní čarodějnice jsme slavili v chráněném byd-

lení u Sedmikrásek. Čarodějnický klobouk a koště 

překvapivě slušel  všem.  

Velice zdařilý byl i náš výlet. Do malebného lá-

zeňského města Kudova Zdroj v Polsku jsme se 

vypravili s Lubošem, Hankou, Renčou a Evou 

z chráněného bydlení.  Prohlédli jsme si město a 

navštívil skalnaté bludiště. K naší radosti se 

v úzkých stezkách mezi skalami nikdo nezasekl…. 

                                                      Wioletta Latocha 

 

 
 

 

Vuřty chutnaly                          
Také k letošnímu pálení čarodějnic 

jsme se s dětmi vypravili do ma-

teřské školky, kam nás pozvali 

k tradičnímu opékání vuřtů a pále-

ní čarodějnic.  Prožili jsme velice 

příjemné a krásné dopoledne. A 

odměnou pro všechny byly tváře 

dětí plné spokojenosti  a radosti. 

                                       Petr Žitný 

Setkání plná radosti, opékání vuřtů, výlety = letošní „kouzelné“ čarodějnice 

Jeden datum a hned několik příspěvků pro NvN! Vzácný jev v mé dosavadní redakční činnosti.  Ale jsem za to rád. Vždyť letošní 

třicátý duben, den čarodějnic, přinesl mnoho radosti a spokojenosti našim dětem, uživatelům  a mnoha dalším. Svědčí o tom pří-

spěvky Wioletty, Kláry a Petra. A zcela jistě na tuto stránku časopisu patří velké poděkování všem neratovským kolegům, kteří     

se  o radost našich bližních zasloužili.                                                                                                                                           jh red. 

 

Měsíčník Nově v Neratově vydává Sdruženi Neratov, z. s., Bartošovice v Orlických horách  84 

Šířeno elektronicky a zdarma, nepodléhá registraci.  Vydáváno od července roku 2010 

Příspěvky posílejte elektronicky na jiri.herynek@neratov.cz – příští uzávěrka je ke dni 31.5. 2018  

Kontakt a přihlášení odběru: tel.: 494 530 058, e-mail: nove@neratov.cz ,  archiv měsíčníku na www.neratov.cz.        www.neratov.cz 

                                                                                                                                                                                                       

Zajímavost od Petra Žitného – „Čarodky“ 2017 a 2018 ve stejném datu a na stejném místě 

 

mailto:jiri.herynek@neratov.cz
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Článek sbormistra Tomáše Motýla pro časopis Cantus  (plné znění) 

-    Koncert dětských pěveckých sborů v Neratově 2018 

V souladu s režijním záměrem se teď pod klenbou chrámu ro-

zeznívá zpěv z Lounského graduálu Jana Táborského A na zemi upoko-

jení. Zpívajíce, oba sbory si pomalou chůzí vymění místa a vystoupení 

hostů začíná. Od počátku je patrná značná dávka „jižního“ tempera-

mentu, s nímž se Calicantus ujímá svého programu. Sbor zaujme živým 

výrazem a expresívním pojetím skladeb. Vyspělá hlasová kultura 

umožňující zvládat náročné repertoárové tituly jde ruku v ruce 

s přesvědčivou interpretací, a tak Coro Calicantus vtahuje posluchače 

od prvního okamžiku. Po úvodním Cantate Domino Hanse Lea Hassle-

ra přichází ke slovu „dvorní“ skladatel Calicantu Ivo Antognini a jeho 

O filii et filiae s citlivým doprovodem klavíristky Simony Crociani i 

violoncella Remího Fontany. Následující trojice acapellových skladeb 

(David MacIntyre - Ave Maria, Ivo Antognini – Dormi Jesu, Ola Gjeilo 

– Ubi caritas) dokládá mistrovství hostujícího sboru i jeho schopnost 

zprostředkovat náročný repertoár laickému publiku přesvědčivým 

způsobem. Odlehčení programového toku nabízí skladba arménského 

skladatele Arama Satiana Farewell to school s názvuky tendenčních 

mládežnických písní své doby. Provedení další dvojice opět tají dech 

přítomných, nejdříve Veljo Tormis – Lauliku Lapsepoli v níž vynikající 

sólistku přednášející nedlouhou melodii o mnoha slokách postupně halí 

rozvíjející se mnohohlasý doprovod sboru, jenž po dosažení vrcholu 

pozvolna odchází, až do ticha končí sólový hlas svou poslední frází. 

Grigorij Lwovski – Heruvimskaja pesen. Sbor rozmístěn po obvodu 

chrámu čaruje s dynamikou sotva slyšitelných pianissim pozvolna 

přecházejících do plného zvuku, aby opět ustoupil a zanechal publikum 

v okouzlení.  

Poslední titul již zcela míjí chrámové prostředí, je jím svěže provedená 

skladba Homeward bound dvojice Simon & Garfunkel s kytarovým 

doprovodem sbormistra Maria Fontany. Vystoupení hostujícího sboru 

opět vyvolá nadšení přítomných a společná závěrečná skladba (Ivo 

Antognini – This Song) publikum zvedne ze sedadel a sbory odmění 

dlouhotrvajícími „standing ovation“.  

    Výjimečné místo, výjimečné sbory, zážitky přetrvávající. V titulu je 

ale řeč o třech koncertech. Také o nich platí vše, co již bylo řečeno. 

Čtvrteční dopolední koncert pro děti navštívili studenti nižšího gymná-

zia a pozvání přijaly i dětské sbory působící v regionu. Oba sbory mají 

bohaté zkušenosti s koncerty pro děti a program je vždy sestaven tak, 

aby zaujal a přiměl dětské publikum poslouchat. I tentokrát se podařilo 

měrou vrchovatou. Ač program přesáhl obvyklý rozsah vyučovací 

hodiny, sál soustředěně sledoval a také míra potlesku, jímž mládež 

obvykle šetří, překročila obvyklou intenzitu. 

    Závěrečný koncert, stejně jako předchozí dopolední, proběhl 

v klášterním kostele Zvěstování Panny Marie v Šumperku. Kostel je 

dnes světským prostorem, program, oproti Neratovu, bylo tedy možno 

osvěžit dalšími tituly. Šumperští tedy zařadili lotyšskou v úpravě Laury 

Jekabsone Menestinis nakti brauca, populární úpravu Nicka Page srb-

ské lidové Niška Banja a na závěr „pecku“ Alberta Hernandéze Goza 

mi calipso – obě poslední v živém pohybovém ztvárnění. Calicantus 

zvolil další titul Iva Antogniniho Pardon, j’ai pas bien compris, s tex-

tem kladoucím otázky na výsost aktuální. Půvabná lidová z Ticina La 

bella la va al fosso, již pro Calicantus upravil Milan Uherek a v závěru 

ještě Lennon-McCartney Ticket to ride. Netřeba popisovat atmosféru 

koncertu. Publikum, jemuž nepochybně utkvěly dojmy také z dřívějších 

společných koncertů (v minulosti i s libereckým Severáčkem), zaplnilo 

Klášterní kostel opravdu nadoraz, a nešetříc projevy přízně, spolu 

s oběma sbory povznášelo ovzduší výjimečného zážitku do výše 

opravdu sváteční. Koncerty i další společně prožité chvíle opět přinesly 

velikou radost i dychtivé očekávání dalšího, již třináctého společného 

setkání.  

 

 

Je to taková pěkná příhoda. Motýli kdysi dávno, již čtvrt století tomu, 

koncertovali v Locarnu 

Po koncertě přišel mladík, že prý má ve škole malou skupinku dětí, 

sedávají s kytarou a prozpěvují si. Po dnešním koncertě by ale chtěl 

mít takový sbor. A zda by mohl dostat nějaké noty. Noty dostal a brzy 

začal jezdit do Šumperka na rozumy. Mario Fontana už není mladík, 

ale jeho Coro Calicantus je sbor, na který může být pyšný. Po Veliko-

nocích přijeli do Šumperka a bylo to již dvanácté setkání. Šest 

v Locarnu, šest v Šumperku, za pětadvacet let, která švýcarský sbor 

letos slaví. 

        Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově se stal dějiš-

těm prvního koncertu ve středu 4. dubna 2018. Počáteční starost, jak 

přivést na odlehlé místo publikum, byla zcela lichá. Podmanivé místo i 

nezasuté dojmy z předchozích společných koncertů přilákaly dva 

autobusy šumperských posluchačů, kteří spolu s další stovkou míst-

ních, okolních i zdaleka přispěchavších nevšední prostor zcela zaplnili.  

    Majíce v paměti loňské květnové koncerty v Locarnu, ponechali 

sbormistři osvědčené schéma: Příchod obou sborů do širokého oválu 

po obvodu chrámové lodi s unisonem Boleslavského Když jsi v štěstí, 

jež později rozkvete do působivého čtyřhlasu. Poté oba sbory, již na 

stupních, zahájí koncert provedením Ave Regina coelorum italské 

skladatelky 17. století Isabelly Leonardy. Publikum, vbrzku zcela 

zaujaté, nadále věnuje pozornost hostitelskému sboru.  

Motýli Šumperk pod vedením Heleny Stojaníkové a 

s klavírním doprovodem Petra Vočky zahájí samostatný blok. Po 

energickém úvodním Gloria Antonia Vivaldiho se dále rozvíjí suve-

rénní výkon lahodně znějících hlasů, jimž je vlastní lehkost a uvolně-

nost, s níž si dovedou poradit v celém dynamickém rozpětí, a to bez 

ohledu na nároky hlasového rozsahu i náročných technických detailů. 

Zde je znát přesně zacílený záměr, s nímž sbormistryně dokáže ucho-

pit nastudování skladby od prvních tónů v dělených zkouškách. Vý-

sledkem je technicky precizně připravený program, jehož provedení 

mají zpěváci zcela pod kontrolou, takže nenacházíme místa, kde by 

přílišné chtění převážilo nad možnostmi sboru. To je situace, v níž pak 

děti dokáží skladby obdařit uvěřitelnou emocí, jež posluchači potvrdí, 

že jeho rozhodnutí navštívit koncert bylo opravdu na místě. 

Helena Stojaníková vede sbor přesným, sdělným a příjemným 

gestem, na něž sbor citlivě reaguje. Je patrné naprosté vzájemné poro-

zumění, exponovaná místa jsou podnícena jen nepatrným zpřesněním 

gesta, častěji upoutá ladnost pohybu, z níž sbor bezpečně odečítá celou 

poetiku svého projevu. Ta naplno vyniká hned v následující skladbě 

Pabla Casalse Nigra sum. Jméno švýcarského skladatele Iva Antogni-

niho se v programu koncertu objeví vícekrát.  

Ivo Antognini žije v Locarnu a se zdejším sborem je úzce 

spjat. Coro Calicantus způsobil, že se začal věnovat sborovým kompo-

zicím, na něž prý původně vůbec nepomýšlel. Těsná spolupráce 

s Mariem Fontanou podnítila vznik mnoha skladeb, jež upoutají cha-

rakteristickou podobou, vycházejí z podrobné znalosti možností pě-

veckého sboru a ve stále větší míře si získávají oblibu v Evropě i 

v zámoří.  

Jeho Agnus Dei, jež v programu následuje, upoutá průzračnos-

tí kompoziční i interpretační a publikum okamžitě osloví. Následující 

Pater noster soudobého baskického skladatele Xabiera Sarasoly je 

titulem ověřeným a v našem prostředí hojně rozšířeným. Sbor, podpo-

řený muzikálním a skvěle připraveným Petrem Vočkou u klavíru, si se 

skladbou pohrává a dokáže její poetiku rozehrát s veškerou hloubkou, 

ale také uměřeností. Přicházejí tři části Truvérské mše Petra Ebena. I 

zde sbor potvrzuje, že skladatel také do velmi snadných kompozic 

začaroval mnohé ze svého génia.  To ovšem v dosud vymrzlém kostele 

nemohly vzít na vědomí zobcové flétny, jež přes veškerou snahu 

interpretek ne a ne dosáhnout kýžené intonační hladiny. Studeně zava-

nulo ze Severu ve skladbě norského skladatele Frode Fjellheima - 

Eatnemen Vuelie, již sbor nastudoval jako součást přípravy k účasti na 

mezinárodní soutěži v Bergenu. Dívky, které před poslední skladbou 

zmizely ze sestavy sboru, již stojí pod kůrem v kostýmech 

s folklórním náznakem a Petr Vočka rozeznívá Janáčkův klavírní part 

k výběru čtyř písní z cyklu Královničky. Pásmo, jež scénickým námě-

tem opatřila Helena Stojaníková, choreograficky ztvárnily sborové 

dívky a nyní spolu se sborem a sólistou v závěru vystoupení okouzlu-

jícím způsobem provádějí. 

Tomáš Motýl, autor článku. 

 
Syn zakladatele Motýlů, pana 

Aloise Motýla, který sbor založil 

již v roce 1962.  
V současnosti vede sbor autor 

článku spolu  

s paní Helenou Stojaníkovou.   
 

Více na www.motyli-sumperk.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


