
Folklorní tradice udržují i v třineckém DDM
Soubor dlouho vedla Jana Heczková, nedávno ji vystřídala Renata Puczoková

Třinec – Malý Javorový vzni-
kl jako přípravný soubor
folklorního souboru Javoro-
vý, který má na Třinecku
dlouholetou tradici. „Při Do-
mě dětí a mládeže v Třinci za-
čal Malý Javorový působit v
roce 2006 a byl určen jak dě-
tem předškolního věku, tak
dětem z prvních až pátých
tříd,“ vzpomíná Zuzana La-
sotová, která v třineckém
DDM vede oddělení souborů.
Připomněla i to, že dlouhole-
tou vedoucí souboru se stala
Jana Heczková, kterou v le-
tošním školním roce vystří-
dala její svěřenkyně Renata
Puczoková. „Souborek se slib-
ně rozrůstal a děti vystupo-
valy na mnoha folklorních ak-
cích v okolí Třince a také na
akcích, které pořádal folklor-
ní soubor Javorový. Jmenuj-
me například tradiční před-
vánoční Večery u cimbálu. I
dnes děti účinkují na mnoha
akcích pořádných DDM Tři-

nec či jinými kulturními or-
ganizacemi a stále se snaží
udržovat folklorní tradici v
Třinci,“ shrnula Zuzana La-
sotová. „V současné době se
Malý Javorový bohužel potý-
ká s poněkud nižším zájmem
dětí, a proto pokud by někdo
měl zájem o tancování a zpí-
vání v dětském kolektivu, bu-
de srdečně vítán každé úterý
od 16.30 do 17.30 hodin v Do-
mě dětí a mládeže v Třinci. Ne-
váhejte a přijďte mezi nás!“
vyzvala zájemce Zuzana La-
sotová.

Soubor Malý Javorový pod-
le ní dětem nabízí komplexní
rozvoj jak v oblasti pohybo-
vé, tak v oblasti pěveckých do-
vedností. Děti, kterým je od
pěti do dvanácti let, se nená-
silnou formou učí ovládat se-
be, svou osobnost i své tělo.
„Během výuky tance a zpěvu
se seznamují s folklorem,
místní kulturou a nářečím
místního kraje. Nacvičují jed-
noduchá říkadla a písně spo-
lu s choreografií, která je
uzpůsobena jejich věku a
schopnostem,“ naznačila pra-
covnice třineckého DDM. (lew)

DĚTI ze souboru Malý Javorový, který funguje při DDM Třinec, při
jedné z folklorních a tanečních show. Foto: archiv DDM

Zaostřeno
na folklor

Chtěli byste se také pochlubit svým folklorním souborem či
seskupením? Nebo byste rádi zveřejnili tipy na to, kde se v na-
šem kraji konají různé folklorní akce či přehlídky? Posílejte
nám své příspěvky nebo tipy na adresu
tomas.machalek@denik.cz a my je rádi zveřejníme.

MILOVNÍCI FOLKLORU,
pochlubte se svou činností!)

Mladá zpěvačka Markéta Konvičková, které bude zanedlouho dvacet, studuje vysokou školu a říká:

„Je přede mnou rok krásných
koncertů a videoklipů…“
BŘETISLAV UHLÁŘ

Třinec – V květnu bude mít
dvacet. Výrazně na sebe upo-
zornila v soutěži Česko Slo-
venská SuperStar, kde se mezi
jedenácti tisíci uchazeči
umístilanadevátémmístě.Má
už na svém kontě tři cédéčka –
Na šňůře perel, Kafe, bar a ni-
kotýn a Tablo, několik video-
klipů, domácí a zahraniční
vystoupení…

Jak se zdá, pěkně jste se rozjela
ve světě domácího showbyzny-
su. Jak se vám v něm momen-
tálně „dýchá“?

Mně se vždycky dobře dý-
chá nehledě na situaci a akti-
vity. Jenom vtipkuju, samo-
zřejmě vím, jak to myslíte…
Přede mnou je krásný rok pl-
ný koncertů, videoklipů. Mo-
mentálně mohou fanoušci
slyšet můj nový singl z desky
Tablo, a to píseň s názvem Za
ozvěnou. Jaro je za dveřmi
a myslím, že taková pohodová
píseň se hodí...

Ale v současné době studujete
vysokou školu. Opravdu vše po-
ctivě stíháte? A co z vás bude,
až dostudujete?

Studuji Vysokou školu
báňskou – Technickou uni-
verzitu v Ostravě – Ekonomii
a management. Vzhledem
k tomu, že mi agentura vyho-
věla, a já měla během zkouš-
kového naprostý klid, vše se
povedlo. Nemohu říci, že to
byla procházka růžovou za-
hradou. Byla jsem v situaci,
kdy jsem si ve čtyři hodiny
ráno vařila mléko s medem,
abych usnula. Ale nakonec
holka z hotelovky (myslím
tím sebe) zmákla první se-
mestr plný matematiky a mi-
kroekonomie (úsměv na tváři
Markéty Konvičkové).

Pokud vím, v poslední době čas-
to spolupracujete s dalšími
mladými interprety – Elis (Eliš-
kou Mrázovou) a Danielem
Mrózkem…

S Elis spolupracuji od
svých osmnáctin, kdy jsme
spolu nazpívaly duet, který
pro nás Eliška napsala. Je pro
mě fascinující, že slečna
v mém věku si složila svou
první desku, zatímco mě se

zatím nepovedla ani jedna pí-
seň. Ráda spolupracuji s lid-
mi, kteří mě neco naučí a dě-
lají to s vášní a energií. Na to
konto potom Elis napsala trio,
kde si vedle nás zazpíval i Da-
niel. Jsme dobrá parta, kama-
rádi a mám radost, že to zní
jako jeden celek, přestože Dan
je rocker, já romantička a Elis
pěkné…

A co vaše individuální kariéra,
jak pokračuje? Kdo vám píše
nové písně a texty, plánujete
další cédéčko?

Na podzim plánuji desku,
o které tvrdím, že je za odmě-
nu. Nazpívat hity zahranič-
ních interpretů s obrovským
orchestrem, něco do jazzu, to
byl vždy můj sen. Těším se na
to.

A soukromý život – jste singl,
anebo zpěvačka, která má svoji
tajnou lásku a velmi si ji před
veřejnosti střeží?

Je pravda, že svůj soukro-
mý život promítám mezi čtyři
nejbližší lidi a dál to s nikým
nerozebírám… Takže záleží,
jak teď vyzní to, když řeknu,
že jsem sama. Nechci svou ka-
riéru spojovat se soukromím.
Je mi jasné, že to všechny za-
jímá a dnešní společnost je tak
postavená. Je jednoduché ře-

šit cizí problémy, když ne-
mám vyřešené ty svoje.

Chystáte nějaké nové, třeba
mimohudební projekty?

Dostala jsem nabídku stát
se tváří jednoho parfému. Do-
konce jsem teď fotila svatební
šaty. Je příjemné si vyzkoušet
roli modelky. Máte kolem se-
be skvělý tým, nádherné fot-
ky. Je to bombové zpestření
mezi koncerty.

Vyzkoušela jste si už roli mo-
delky, co herectví? Neláká vás
třeba muzikál v divadle, anebo
televize či film?

Upřímně řečeno ani moc
ne. Ráda natáčím klipy. Svým
způsobem tam trošku herečka
být musíte, aby vám lidé věři-
li, o čem vlastně zpíváte. Co se
týká muzikálů a herectví, na
to mám času dost. A navíc ve
zpěvu jsem přece jen jako ry-

ba ve vodě a dělat něco napůl,
když nejsem herečka, to u mě
postrádá smysl.

Některé vaše starší pěvecké
kolegyně už prošly coby model-
ky třeba Playboyem – neláká
vás i tato záležitost?

Záleželo by na okamžiku,
kdy bych takovou nabídku
dostala. Playboy je pro mě jis-
tým způsobem prestiž a do
budoucna? Proč ne. Ale přece
jen, kdybych měla teď a tady
odpovědět, tak nabídku bych
nejspíš nevzala.

Na čem momentálně „ujíždí“
Markéta Konvičková – ale tím
nemyslím typ automobilu?

Ujíždím na dobré náladě,
pozitivní energii a skvělých
lidech kolem sebe. Protože,
jak by řekl pan Jarek Nohavi-
ca: „… ale dokud se zpívá, ješ-
tě se neumřelo.“

MARKÉTA KONVIČKOVÁ, mladá zpěvačka, která zvládá showbyznys i studium na vysoké škole.
Foto: archiv zpěvačky

Rozhovor

MINIVIZITKA

MARKÉTY KONVIČKOVÁ. V květnu jí bude dvacet let. Pochází z Třin-
ce. Poprvé výrazně zazářila v soutěži Česko Slovenská SuperStar, kde
se dostala do finále. Má na svém kontě tři cédéčka Na šňůře perel, Kafe,
bar a nikotin a Tablo. Natočila několik videoklipů, spolupracuje s dalšími
mladými interprety – Elis (Eliška Mrázová) a Danielem Mrózkem, má na
svém kontě už desítky vystoupení doma, ale i v zahraničí. V současné
době studuje na VŠB-TU Ostrava ekonomii a managament. Je zatím
svobodná.

Zvi Hecker, legenda světové
architektur, přijede do Ostravy
Ostrava – Mezinárodní festi-
val Archikultura 2014, který
začíná příští týden v Ostravě,
zahájí legenda světové archi-
tektury Zvi Hecker. Přijede do
Ostravy na zahájení výstavy
svých architektonických pra-
cí. Vernisáž se koná 6. března
v 17 hodin v Kabinetu archi-
tektury ostravského Domu
umění (Galerie výtvarného
uměni v Ostravě).

Kurátoři výstavy Tadeáš
Goryczka a Jaroslav Němec
jsou rovněž organizátory fes-
tivalu Archikultura 2014, kte-
rý se letos koná od 6. března až
do konce dubna v Ostravě, Gli-
vicích, Katovicích a Žilině.

Zvi Hecker se narodil roku
1931 v Krakově, vyrostl v Sa-
markandu, studoval archi-

tekturu na Technionu v Haifě
a malířství na Avni Institute
of Art and Design v Tel Avivu.
V roce 1960 se začal věnovat
praktické činnosti v Tel Avi-
vu a od roku 1991 pracuje v
Berlíně.

K jeho pracím v Izraeli pat-
ří radnice v Bat Yamu v Tel
Avivu a apartmány v Dubine-
rově domě. V Evropě navrhl
židovskou školu Heinze Ga-
linského v Berlíně a památník
se symbolickými řadami lavic
pro bývalou synagogu v ber-
línské Lindenstrasse (spolu s
Eyalem Weizmannem a Mi-
chou Ullmanem), židovské
kulturní centrum v Duisbur-
gu a kasárna královny Máxi-
my na amsterodamském le-
tišti Schiphol. (hla)

Zemřela ostravská herečka
Naděžda Letenská

Ostrava – Ve věku 87 let ze-
mřela ve středu 26. února paní
Naděžda Letenská, emeritní
sólistka činohry někdejšího
Státního divadla v Ostravě.
Oznámilo to ředitelství Ná-
rodního divadla moravsko-
slezského. Její herecká dráha
začala po druhé světové válce,
kdy nastoupila do nově vznik-
lého Těšínského divadla v
Českém Těšíně a odtamtud
přešla do Beskydského diva-
dlavNovémJičíně.Vroce1951
byla angažována do činohry
tehdejšího Státního divadla v
Ostravě (dnes Národní diva-
dlo moravskoslezské) a v tom-
to angažmá setrvala plných
třicet let až do svého odchodu
do důchodu.

Od rolí mladých dívek, v
nichž však zároveň uplatňo-
vala i svůj smysl pro kresbu
humorných stránek jejich
charakterů, přešla po několi-
ka letech do charakterního i
komického oboru. Do zralej-
šího oboru nahlédla poprvé
rolí Cvrčkové ve hře Ze života
hmyzu, pak následovala celá
řada dalších: Paní Hošková ve
Veselých paničkách windsor-
ských, Amélie v Domu doni
Bernardy, Slečna Prismová v
komedii Jak je důležité míti
Filipa, Paní Jordánová v

Molièrově komedii Jeho Uro-
zenost Pan Měšťák, Růženka
Hrušková v Březovského hře
Všechny zvony světa, slečna
Elis ve Filozofské historii. Její
herecké charakteristiky po-
stav byly vždy velmi ostré a
výrazné a pro diváky poutavé
i v dalších, menších rolích,
které jí byly svěřovány. Do dů-
chodu odešla v roce 1981, ale
jako výrazná herecká osob-
nost byla zvána k hostování i
v dalších letech. Její poslední
rolí byla Adelaida Bruckne-
rová v druhém ostravském
nastudování inscenace Kočičí
hra v roce 1997. (bře)

Smutná zpráva

NADĚŽDA LETENSKÁ jako paní
de Rosemonde v Nebezpečných
vztazích z roku 1988.
Foto: archiv NDM

KRÁTCE

„Bez komentáře“ Elišky Deváté
Ostrava – Ve společenském sále Knihovny města Ostravy bude
ve středu 5. března v 17 hodin zahájena výstava malířky Elišky
Deváté, studentky ateliéru malby (Ateliér „F“ – klasická figu-
rativní malba, vedený Carlem Di Racem, AVU v Benátkách),
a jejích hostů – absolventek sochařského ateliéru AVU v Carra-
ře v Itálii Veroniky Priehodové a Radany Čablové ze sochař-
ského ateliéru AVU v Praze. Na vernisáži vystoupí flétnové trio
ve složení Markéta Odleváková, Michala Pešková a Eva Mize-
rová. Výstava potrvá do 30. dubna. (mrš)

Rak a Strejček v Českém rozhlase
Ostrava– V rámci cyklu komorníchkoncertůse ve Studiu1 Čes-
kého rozhlasu Ostrava v Moravské Ostravě uskuteční ve středu
5. března komponovaný pořad s názvem Abychom nezapomněli
milovat. Vystoupí kytarista Štěpán Rak, mluveným slovem bu-
de provázet Alfréd Strejček. Začátek je v 19 hodin. Vstupenky
lze zakoupit v Ostravském informačním servisu v Nádražní uli-
ci nebo hodinu před koncertem přímo v místě konání. (mrš)

Slovenský písničkář Pavol Hammel potěší
fanoušky koncertním Best of tour
Ostrava– Nesmrtelné songy v podání veterána česko-slovenské
hudební scény Pavola Hammela si bude moci již v první polovi-
ně dubna osobně vychutnat hudební publikum hned čtyř čes-
kých a moravských měst. Po dlouhých letech se muzikant, je-
hož poetické písně na pomezí folku a rocku s texty Borise Fila-
na a Kamila Peteraje provází několik generací Čechů a Slová-
ků, postaví před tuzemské fanoušky a představí to nejlepší ze
své takřka padesátileté kariéry. Best of tour odstartuje 9. dubna
v pražské Malostranské Besedě, 10. dubna rozezní notoricky
známé skladby brněnské Metro, následovat bude 11. dubna kon-
cert v Šumperku a závěrečné tóny zazní 12. dubna v ostravském
Parníku. Vstupenky na jednotlivé koncerty bude možné za-
koupit v místech konání. Více informací ke koncertům i novým
koncertním 2LP a 2CD najdou zájemci na www.drhorak.sk a na
www.pavolhammel.sk. (mrš)
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