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Milí čtenáři,

v rukou držíte dubnové číslo magazínu 
KULT*, se kterým otevíráme jeho novou 
kapitolu. Novou éru začínají i nové webové 
stránky Kult.cz. Magazín i web jsme sjed-
notili do stejného designu a vzájemně je 
více provázali.

Změny by nenastaly, kdyby neexisto-
val jeden člověk a jeho tým, který nám se 
vším výrazně pomohl. Hovořím o Michaelu  
Pokorném a lidech z jeho firmy Koncepto. 
Bez nich by KULT* nevstal z popela.  Všem 
jim patří velké díky.

Dali jsme si závazek, že vám budeme 
přinášet exkluzivní rozhovory, užitečné 
recenze, zajímavé články, spolehlivá do-
poručení a kvalitní tipy z dění na kulturní  
a společenské scéně v Brně a na jižní Mo-
ravě. V dubnovém čísle jsem se podívali na 
zoubek kultuře po covidu, v jakém stavu se 
momentálně nachází a kam má namířeno.

Navazujeme na nejúspěšnější období  
KULTu z let 2008 a 2009. KULT* je nyní srd-
covkou celého týmu kulturních nadšenců 
a já si přeji, aby byl opět nejčtenějším ma-
gazínem o kultuře a společenském dění  
v Brně, středobodem a hybatelem kulturní 
scény.

Nový KULT* bude zářící hvězdou na 
nebi společenského života jižní Moravy.

Buďte s námi v obraze.

Radek Holík

Jana Tichá Janulíková 
V těchto dnech máme v plném proudu 
přípravy letní sezony. 

Malý princ 
Hudební projekt na motivy jednoho  
z nejznámějších příběhů.

Zeď 
Divadelní adaptace kultovního rakouského 
románu.

Zubaté ostří 
Historický román z období napoleonských 
válek a restaurace Bourbonů.

Kult Cafe 
Rozhovor s majitelem brněnské kavárny 
Kult Cafe.

Lom Hády 
Objevte nejkrásnější výhled na Brno.

Černobyl na kolečkách 
Ani na vozíku život nekončí!

Emerich Rath
V Krkonoších se marně snažil zachránit 
zmrzlého Hanče.

Horizon Forbidden West 
Naplnil očekávání a kandiduje na hru roku.

Pán prstenů 
Kooperativní karetní hra, ve které se dosta-
nete do světa Středozemě.

Pavel Tesař 
Pavel Tesař si zřídil v Minské ulici první „poli-
stopadový“ rockový hudební klub v Brně.

Jiří Poláček 
Rozhovor s literárním kritikem a historikem.

Batman 
Nová verze komiksového filmu o netopýřím 
muži s Robertem Pattinsonem v hlavní roli.

Poslední závod 
Rozhovor s Tomášem Hodanem, režisérem 
filmu Poslední závod a hercem Markem 
Adamczykem.

Jakub Slabák 
Rozhovor s produkčním v největší  
castingové agentuře na jižní Moravě.

10 KULTURA PO COVIDU

25 DIVADLO

28 KNIHY

32 JÍDLO A PITÍ

38 CESTOVÁNÍ

42 SPORT

44 ZÁBAVA

14 FILMY

Předplaťte si magazín KULT*
a získejte exkluzivní tričko  
s novým logem

11x ročně přímo do vaší poštovní schránky

+ další výhody

objednávejte na kult.cz

Ze všech nových předplatitelů vylosujeme 10 výherců, kteří získají 

tričko s novým logem KULT*. Jména výherců zveřejníme 5. 12. 2022 

na web stránkách kult.cz.
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Jaká je v kultuře / u vás situace po 
ústupu covidové pandemie?
Zeptali jsme se kulturně významných osobností města Brna.

Stanislav Moša
Městské divadlo Brno

Všichni jsou rádi, že mohou sedět v divadle bez 

roušek. To je však to jediné, co se změnilo, protože 

jsme byli zcela vyprodáni v období před 14. březnem 

stejně jako teď. Diváci jsou rádi, že si mohou bez 

omezení užívat divadelních představení. Současně si 

právě nyní mohou pořídit i nové předplatné na nad-

cházející sezónu, která bude plná nádherných titulů.

Jiří Dušek
Hvězdárna a planetárium Brno

Nečekaně dobrá. Máme plno na projekcích  

v digitáriu, na přednáškách i večerních seancích pod 

hvězdnou oblohou. Chystáme nová představení, pilu-

jeme nové projekty. Je to pro mě osobně radostné, 

pro naše pracovníky bezesporu velmi motivující, pro 

naše návštěvníky snad nesmírně vesmírně krásné.

Marek Fišer
radní pro oblast kultury

Pandemie se zdá být na 

ústupu, nicméně do časů před 

rokem 2020 má dnešní situ-

ace daleko. Krizi covidovou 

ze dne na den vystřídala krize 

válečná. Rád bych poděkoval 

všem, co pomáhají lidem, kteří 

prchají před Putinem. Jsem hrdý na brněnskou kul-

turní scénu, jakým způsobem se opět dokázala se-

mknout a pomáhat, přestože sama dva roky covidu 

přežila dost na hraně.

Jana Janulíková
TIC BRNO

V současné době jsou v plném proudu přípravy 

letní sezóny. Náš přístup se změnil. Za pochodu jsme 

sledovali a vyhodnocovali covidovou a postcovidovou 

realitu a to, jak ovlivnila zvyklosti lidí v oblasti kon-

zumace kultury a volnočasových aktivit. Za poslední 

dva roky jsme se tak naučili rychle reagovat na to, co 

je třeba a co dává smysl. Dnes je nemyslitelné a ne-

smyslné dlouhodobě plánovat, musíme nabízet to, po 

čem je poptávka právě teď. Turismus jako takový se 

ocitl v novém paradigmatu, které vykazuje některé 

zcela nové charakteristiky. Aktuální realita rozsáh-

lého válečného konfliktu, jež navázala na pandemii, 

nás jen upevňuje v přesvědčení, že je třeba být tady  

a teď, nabízet rychlá a funkční řešení. Zároveň to kla-

Martin Glaser
Národní divadlo Brno

Všechny tři soubory aktuálně finišují přípravu 

nových inscenací – Miroslav Krobot zkouší v opeře 

Kouzelnou flétnu, činohra chystá nečekaně aktuální 

Čapkovu Matku a Brechtův Kavkazský křídový kruh a 

v baletu je to rodinné představení Popelka. Diváci 

se pomalu vracejí, ubývá představení rušených ze 

dne na den kvůli karanténám nebo nemoci. Tíží nás 

enormně rychle rostoucí náklady, stejně jako koho-

koli v naší zemi. Ale věříme, že to zvládneme a diváci 

budou mít zase chuť chodit pravidelně do divadla. 

Ostatně čerstvě zveřejněné plány na příští sezónu 

nabízej spoustu zajímavých novinek.

Marie Kučerová
Filharmonie Brno

Filharmonie Brno nepřerušeně hraje už od loň-

ského léta. Nyní po ústupu pandemie a zrušení opat-

ření naštěstí v daleko příjemnějších podmínkách pro 

své publikum. To prokázalo svou loajalitu ochotným 

prokazováním očkování i poctivým nošením roušek 

při koncertech, nyní si již může vychutnávat hudbu 

naplno a svobodně.

de enormní nároky na schopnost rychle vyhodnoco-

vat aktuální data a trendy, které přináší doslova každý 

nový den.

Jak se to dotkne Brna? Rozhodli jsme se opřít 

o silné a stabilní projekty, na kterých je nyní třeba  

s mnohem větší naléhavostí stavět a které je třeba 

rozvíjet a budovat. Moc bych si přála, abychom moh-

li zrealizovat celý fantastický program, který máme 

pro letošní sezonu připravený. Brno obstálo i v minu-

lých dvou letních sezonách, kdy se většina velkých 

měst potýkala s drastickým úbytkem lidí. Lidé z Brna 

a z regionu nám oplatili to, že na ně dlouhodobě my-

slíme. Že neotročíme jen turistům, ale letní nabídku 

akcí a projektů koncipujeme také pro nás, co tu žije-

me. A to se vyplatilo a ukázalo jako velmi strategický 

přístup. Vzpomínám na období hojnosti a rekordního 

výkonu turismu v době těsně předcovidové, kde se to 

některým kritikům jevilo jako málo ambiciózní a vý-

konné. Čas ukázal, že se mýlili.

Brno je městem kultury a kulturních lidí. V Brně 

bude opět i v této sezoně stát za to žít i jen na nějakou 

chvíli pobýt. Všichni lidé dobré vůle, kteří si chcete 

být blízko v zážitcích z města, které je velké i malé zá-

roveň a které nikam nespěchá, jste tu srdečně vítáni. 

Brněnské centrum, jež sem opakovaně láká kulturní 

geeky i gurmány a další typy rozličných cestovatelů, 

vás dostane a nepustí. Ta atmosféra pohody a kultury 

na každém kroku a skvělého jídla a pití je návyková. 

A letos si rezervujte hlavně prodloužené víkendy.  

A který konkrétně? Nejlépe všechny. V Brně totiž ni-

kdy nevíš.

Kultura po covidu

Rozervaná kultura
Kultura se jako Popelka snaží přijmout dva roky 

degradace z výšin uměleckého nebe do zákulisí  

a vzpamatovává se z omezení, která ji postihla. Je 

schopná nabrat sílu? Nebát se alternativ, které se 

kvůli pandemii začaly rodit jako houby po dešti? Může 

se těšit, že bude opět středem pozornosti a dění?  

V jakém stavu je brněnská kultura a jakou má před 

sebou budoucnost? Na to jsme se zeptali význam-

ných brněnských osobností. Všeobecně panuje opti-

mismus až nadšení, že kulturní stánky znovu jedou na 

plné pecky a lidé do nich mohou chodit bez omezení  

i bez roušek. Je cítit hlad po sociálním kontaktu. 

Jsem rád, že lidé na Popelku nezapomněli.

Kultura ve městech je na tom podstatně lépe 

než na perifériích Jihomoravského kraje. Městská 

kultura totiž těží z aglomerace a do normálu se vra-

cí rychleji. Brno má navíc značnou výhodu, že vět-

šina akcí zajímavých pro turisty neopomíjí Brňany.  

Více na straně 5.

Dotace nebo život
O dotacích a jejich kladech i záporech už se toho 

namluvilo dost. S Pavlem Tesařem, majitelem býva-

lého věhlasného klubu Mersey, jsme se na toto téma 

podívali novou optikou. Dle jeho mínění dotace křiví 

nejen kulturní trh, nejraději by byl, kdyby do kultury 

žádné dotace neplynuly. Zároveň je jasné, že některé 

žánry a projekty by zřejmě bez dotací zanikly. Byla by 

to škoda? Každopádně bez dotací by se prosadili nej-

cílevědomější podnikavci vybavení špetkou obchod-

ního umění a odvahou jít do rizika. Je to zcela přírodní 

model. Jsi silný a zdatný? Přežiješ. Slabé kusy nemají 

šanci. Více o pohledu na brněnskou kulturu očima 

Pavla Tesaře na straně 11.

Podpora a propagace kultury
Dotýkáme se také dalšího zásadního tématu 

podpory a propagace kultury. Rozervaná Popelka 

vyčerpaná covidem si nejen zaslouží, ale přímo po-

třebuje podporu nejen od návštěvníků a milovníků 

kultury, ale i od státní správy, od města, kraje. Na-

příklad při propagaci různých aktivit a akcí. Jedním 

z kanálů, pro který by něco takového mělo být sa-

mozřejmostí, je časopis KAM vydávaný Turistickým 

informačním centrem Brna. Pokud je financován 

nemalými prostředky z rozpočtu města, potažmo 

daňovými poplatníky, neměl by poskytovat inzertní  

a redakční prostor všem institucím, spolkům a dal-

ším subjektům z kulturní sféry zcela zdarma? Jakou 

má logiku z pohledu finančního toku, aby si v něm 

kulturní instituce platily inzerci a vracely tak peníze 

zpět městu?

Mám dojem, že se nabízí možnost jednoho je-

diného brněnského magazínu, ve kterém by bylo 

všechno – samozřejmě včetně kultury. Kdoví, jak to 

nakonec s tištěnými periodiky vzhledem k rostoucím 

výrobním nákladům bude. 

* Radek Holík

V únoru se dala na ústup pandemie nemoci covid-19. Většina omezení skončila a my jsme se mohli konečně nadechnout 
čerstvého vzduchu. Omezení přestala postupně platit i v kultuře. Opět se mohla roztočit kola kulturních múz. Vytahovala se 
díla z šuplíku, kde se v době přerušení hromadila. Dveře se otevřely možnostem dělat radost, kultivovat a kulturně povznášet 
své obecenstvo. Tuto euforii přibrzdil válečný konflikt na Ukrajině, který zapříčinil růst cen pohonných hmot a dalších energií, 
snížení životní úrovně a ekonomickou krizi. Tomu, jak si stojí kultura po covidu a jaké má plány, jsme se rozhodli věnovat dub-
nové číslo KULTu.
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Zdeněk Svěrák: Brněnské 
publikum je spolehlivé a vděčné

Ve čtvrtek 10. března měl premiéru jeden z nejočekávanějších českých snímků letošního roku 
Betlémské světlo. Jedná se o další autorskou spolupráci otce a syna Svěrákových. Zdeněk Svěrák 

napsal povídky, na jejichž základě vznikl scénář k filmu, a hraje v něm rovněž hlavní roli.  
KULTuposkytl ještě před uvedením Betlémského světla do kin exkluzivní rozhovor.

Fotokredit: Tomáš Teglý

Betlémské světlo vypráví o spisovateli, který je konfrontován 
s postavami vzniklými v jeho fantazii. Stává se vám jako 
autorovi, že se s některými fiktivními charaktery takříkajíc 
perete více než s jinými?

Většinou se u mě nejedná o zápas. Mám své postavy rád, těší mě dostávat 

je do humorných situací. Jen v povídce Betlémské světlo, která dala filmu název, 

to bylo obtížnější. Její hlavní postavou je Vojta, chlapec s Downovým syndromem. 

Musel jsem s ním zacházet opatrně. Ačkoli jsou jeho repliky někdy docela vtipné, 

neměl by být směšný, měli bychom ho mít rádi (podobnou zkušenost jsem měl už 

se závozníkem Otíkem ve filmu Vesničko má středisková). V  Betlémském světle 

si Vojtu s velkou chutí zahrál chlapec s tímto syndromem. Při filmování jsme ho 

všichni milovali. Zejména Jitka Čvančarová a Vladimír Javorský, kteří představují 

jeho rodiče. Doufám, že bude stejně sympatický i divákům.  

Distributor na film láká s poukazem na prvky magického 
realismu. Co přesně si pod tímto uměleckým pojmem před-
stavujete vy? Máte třeba rád romány Michaila Bulgakova 
nebo Gabriela Garcíi Marquéze?

Ano, vybral jste dva, kteří ten způsob psaní reprezentují. V  našem filmu se 

ta magičnost projevuje zejména ve snových sekvencích. Natáčelo se ve starých 

garážích proměněných v pohřební ústav. Spisovatel Šejnoha, kterého hraju, má na 

sobě jen hrubý rubáš a chodí po mastné dlažbě bos. Nebylo to příjemné, byl jsem 

rád, když jsme to pochmurné prostředí opustili, ale černému humoru se tam daři-

lo. Postavy pohřebních zřízenců si s chutí zahráli Miroslav Táborský a Jan Budař.    

Fotokredit: Tomáš Teglý
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Zdeněk Svěrák (* 1936) je divadelník, filmový 
herec, scenárista, textař a spisovatel, přičemž 
ve většině těchto oborů patří dlouhá léta mezi 

absolutní českou špičku. Svou tvorbou baví 
dospělé i jejich děti. V oblasti filmu pravidelně 

spolupracuje se svým synem Janem.

Jste spokojen s tím, jak s vašimi povíd-
kami syn Jan jakožto režisér i scenáris-
ta naložil?

Jsem. Jako scenárista dokázal husarský kou-

sek: odvyprávět všechny tři povídky zároveň a pro-

pojit jejich postavy. Jako režisér vykouzlil ve spojení 

s geniálním kameramanem Vladimírem Smutným su-

gestivní atmosféru a záběry, na kterých si filmoví gur- 

máni pochutnají. Neskromně si dokonce myslím, že 

milostné setkání fotografa Mária a magistry Venduly 

(Vojta Kotek a Tereza Ramba) se zařadí mezi nejpů-

vabnější erotické sekvence českého filmu.

Jaký je váš vztah k Brnu? Málo se ví, 
že premiéra hry Dobytí severního 
pólu Čechem Karlem Němcem se na 
podzim roku 1985 uskutečnila právě 
tady. Jak k tomu tehdy došlo?

Do Brna jezdím rád. Divadlo Járy Cimrmana tu 

hostuje dlouhá léta. Nejdřív nás pozvaly studentské 

kluby a pak jsme se natrvalo usadili v  Divadle Bolka 

Polívky. Když ještě existoval krásný hotel U Jakuba, 

bydleli jsme zásadně tam, takže jsme to měli na je-

viště doslova pár kroků. První představení nové ko-

medie jsme vždycky odehráli před mimopražským 

publikem, protože bývalo spolehlivější a vděčnější 

než domácí. V  Brně takové publikum vždycky bylo  

a dosud je.       

Dlouhá řada hlášek z vašich filmů  
a her zlidověla. Zaznamenal jste někdy 
použití některé z nich v kontextu, který 
vám nepřipadal vhodný?

Nemám rád například výraz „eurohujer“. Uvě-

domuji si při tom, jak to musí být nepříjemné lidem, 

kteří toto příjmení nosí. Asi jsme si měli s  Ladisla-

vem Smoljakem vymyslet pro postavu toho snaživce 

z filmu Marečku, podejte mi pero nějaké neexistují-

cí jméno. Také mi není milé, když si poslanec, jehož 

názory nesdílím, vypůjčí sousloví „sprostý podezřelý“ 

ze hry Vražda v salonním coupé. Naproti tomu jsem 

ocenil, když se kdysi při projevu republikána Sládka 

z davu ozvalo „Nejhorší ze všeho jsou trpaslíci!“.

* Ivo Michalík

Fotokredit: Tomáš Teglý
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Díky covidu se lépe chápeme
Už je tomu sedm let, co pozici ředitelky TIC BRNO zastává 
Jana Janulíková. Vzhledem k zastřešujícímu tématu tohoto 
čísla KULTu jsme se jí nemohli nezeptat, jaké změny přinesla 
covidová pandemie do fungování brněnské kultury. Následu-
jící rozhovor se však netočí pouze kolem toho, co bylo.

V jakém stavu je brněnská kultura po covidové pandemii?
Brno je kulturní metropole, kde je v těchto složitých dobách na čem stavět. 

Máme tu silné a stabilní projekty, které můžeme rozvíjet a budovat. Brno ob-

stálo i v minulých dvou letních sezonách, kdy se většina velkých měst potýkala  

s drastickým úbytkem návštěvníků. Lidé z  Brna a regionu nám oplatili to, že na 

ně dlouhodobě myslíme. Že neotročíme jen turistům, ale nabídku akcí a projektů 

koncipujeme zejména pro nás, co tu žijeme nebo pracujeme. Jsem přesvědčená, 

že město, které milují jeho obyvatelé, se stane časem neodolatelné i pro návštěv-

níky. Tento názor dnes vyslovují kapacity v oblasti cestovního ruchu, do popředí se 

konečně dostává fenomén „localhoodu“. Prezentujete se hostům takoví, jací jste. 

Co může být víc než poznat specifika místa, kam jste přijeli trávit čas a objevovat! 

Pojem udržitelnosti, který se dnes skloňuje ve všech oborech, vysvětlím úplně jed-

noduše. Turismus je pro město hodnotou pouze do momentu, kdy mu jeho přínosy 

pomáhají se rozvíjet a vzkvétat. Vzpomeňme na to, co tlaky na výkon turistické 

návštěvnosti přinesly Praze nebo Českému Krumlovu. V  zahraničí bychom našli 

negativních příkladů celou řadu. Brno je na tom dobře a dokáže se s dopady pan-

demie i dalších aktuálních událostí vyrovnávat.

Od roku 2015 jste ředitelkou Turistického informačního cen-
tra Brno. Bylo obtížné tuto organizaci pozvednout a uvést do 
života hodně nových projektů?

A víte, že už si vybavím jenom ty hezké okamžiky? Nechci kritizovat, co bylo. 

Pro mě je důležité, že když se podívám za sebe na těch předcházejících sedm let, 

vidím skvělou práci mého týmu a jsem na ni hrdá. Dnes už se neveršuje TIC NIC, 

ale spíš TIC VÍC (smích). TIC BRNO je nyní úplně jinou institucí, než do které jsem 

nastoupila. Stalo se významnou městskou agenturou, od níž se jiná města učí, jak 

realizovat složité a rozsáhlé projekty a jež nastavuje trendy v destinačním marke-

tingu. Festivaly jako Brněnské Vánoce, projekty typu Gourmet Brno nebo měsíčník 

KAM v  Brně jsou nejen v  republikovém měřítku na špici. Dostáváme pravidelně 

ocenění od odborníků a také skvělou zpětnou vazbu od návštěvníků města. Vrátím 

se ale k  vaší otázce, jestli to bylo obtížné. V  podstatě téměř celý první rok, kdy 

jsem v TIC BRNO byla, jsme řešili vnitřní transformaci, tvořili nové týmy, budovali 

renomé organizace. Vsadili jsme na autentický přístup k marketingu města, sem 

tam jsme se dostali až na – podle některých možná za – hranu (mám na mysli sérii 

Autentických průvodců), ale našli jsme si svůj styl, který předznamenal trendy ně-

kolik let před tím, než se začaly prosazovat globálně. Ale pořád se díváme dopředu 

a nebojíme se zkoušet nové věci. Brno je skvělé město, baví nás a chceme, aby 

bavilo i vás!

Čemu bude muset TIC BRNO a brněnská kultura obecně v 
nejbližší době čelit?

V těchto dnech máme v plném proudu přípravy letní sezony. Moc bych si přála, 

abychom mohli zrealizovat celý fantastický program, který máme pro letošek při-

pravený. Poslední dva zběsilé roky byly pro pořadatele nekonečnou sérií plánování, 

změn a rušení. Lidé změnili své zvyklosti při konzumaci kultury a volnočasových 

nabídek, sledujeme také poměrně významné změny v  cestovatelském chování.  

A my na to musíme umět reagovat. Dnes je nemyslitelné a nesmyslné dlouhodobě 

plánovat, musíme nabízet to, po čem je poptávka právě teď. Konkrétně turismus 

jako takový se ocitl ve zcela novém paradigmatu a vypadá to, že nezůstane kámen 

na kameni. Zároveň musíme za pochodu vyhodnocovat aktuální data a sledovat 

nové trendy, abychom na ně uměli efektivně reagovat. Covid nás paradoxně posu-

nul v krizovém řízení. Více než kdy dříve spolu mluvíme, nejen kulturní producenti, 

ale také kreativci, provozovatelé památek, gastronomická scéna nebo municipali-

ta. Umíme se lépe pochopit a vyjít si vstříc. A tak se snad můžeme těšit na synergie 

jako Brno! 

Co nejraději děláte ve svém volném čase?
Uklidím, uvařím jako správná hospodyňka a hned potom vezmu rodinu a ka-

marády a jdeme si užívat kulturu a cestování. Mám ohromné štěstí, že to, co mě 

živí, mě i moc baví.

* Radek Holík

Jana Janulíková je ředitelkou TIC BRNO  
od 1. 4. 2015. Vystudovala Konzervatoř  
P. J. Vejvanovského v Kroměříži v oboru Var- 
hany, dále hudební vědu, filmovou vědu  
a teorii audiovizuálních médií na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně a mar-
ketingové a sociální komunikace na Univer-
zitě Tomáše Bati ve Zlíně. Věnuje se zejména 
strategickému marketingu a brandingu  
v kultuře a cestovním ruchu. Mimo jiné působí 
také jako nezávislá kulturní producentka  
a konzultantka. Je iniciátorkou, realizátorkou  
a podporovatelkou řady kulturních aktivit ve 
veřejném prostoru města Brna.

Fotokredit: Jiří Hloušek

Proč jste činnost Mersey ukončil?
Klub jsme naštěstí uzavřeli těsně před přícho-

dem covidu, a to z  důvodu, že jsme nebyli schopni 

konkurovat centru města, kam se přesunulo veškeré 

dění. Lidé jsou raději v centru dění, než aby chodili do 

klubů. Není takový hlad po clubbingu jako v devade-

sátých letech. 

Jaké byly „devadesátky“ z pohledu 
Mersey?

Byla to velmi zajímavá doba, všechno bylo nové, 

kapitalismus a svoboda, ale ten duch už je nenávrat-

ně pryč. Na počátku divokých porevolučních let jsme 

společně s Faválem, dalším brněnským klubem, byli 

na klubové scéně snad jediní a společně jsem posbí-

rali lidi z  celého Brna. Dalo by se říct, že do Mersey 

tehdy chodilo celé město. Vše se změnilo po roce 

2000, kdy vzniklo hodně nových klubů: Fléda, Metro, 

nový Kabinet Múz. Zkrátka přibyla konkurence, které 

jsme přestávali stačit.

Jaká je situace v brněnské kultuře po 
ústupu covidové pandemie?

Vnímám zlepšení, protože se lépe prodáva-

jí vstupenky a lidé opět začali chodit na koncerty. 

Oproti loňsku, kdy byl tak třetinový zájem, je to letos 

mnohem veselejší. Přesunuli jsme většinu koncertů 

na letošní rok s tím, že více jak polovina vstupenek na 

ně se prodala na přelomu let 2019 a 2020. Čekáme, 

jak to dopadne. Jsem optimista a myslím si, že by se 

situace v kultuře mohla do dvou let vrátit do normálu, 

ale uvidíme.

S festivalem elektronické hudby 
Creamfields došlo k rozšíření vaší čin-
nosti. Proč tomu tak bylo?

Na posledním ročníku Creamfields jsme kvůli 

nepříznivému počasí prodělali hodně peněz. Museli 

jsme tehdy založit divizi Brnokoncert, která se za-

měřila na pořádání ziskových komerčních koncertů, 

abychom ztrátu z festivalu pokryli. A u tohoto záměru 

jsme zůstali doteď. Produkujeme vánoční koncert 

Lucie Bílé, adventní gospely na Petrově, dojíždí-

me poctu Aznavourovi, chystáme vystoupení Jana 

Smigmatora i koncert bratří Ebenů. Většinu akcí 

pořádáme v Sono Centru, což je unikátní prostor, 

který předběhl dobu. Sono má nejlepší sál v Česku, 

nejlepší zvuk, design i management. S troškou nad-

sázky můžu říct, že se nechodí na daného interpreta, 

ale že se chodí do Sona. Na naše akce lze ale zajít  

i v jiných městech, třeba do pražské Lucerny nebo do 

ostravského Gongu. Koncert skupiny The Dire Straits 

Experience pořádáme letos i v rakouském Linci a ve 

Vídni. Z nostalgie děláme ještě vzpomínkový festival 

Mersey Gathering na Střeláku.

Jaký je váš pohled na brněnskou  
kulturu v souvislosti s dotacemi?

Nebudu nikoho jmenovat, abych se nikoho ne-

dotkl. Byl bych totiž nerad, aby to vyznělo zle nebo 

závistivě, ale v Brně existují projekty, které dostávají 

přemrštěné dotace. Když se podívám na jejich dra-

maturgii a počet akcí, tak by se takový projekt dal 

udělat se čtvrtinovým rozpočtem. Nechápu, kam ty 

peníze plynou. V Brně se rozmohl i další nešvar, kdy 

některé kluby dostávají dotace, a některé ne. Často 

proto, že někdo chodí na pivo se členy komise, která 

dotace rozděluje, a někdo ne. Hodnocení projektů 

probíhá dle podivných kritérií a samotné vyúčtování 

dotace je těžké a krkolomné. K tomu všemu projekty 

nemůžou být ziskové. Kdo ale dnes bude dělat i do-

tovanou akci bez toho, aby na ní něco málo vydělal? 

Myslím si, že dotace tak křiví kulturní trh. Osobně 

bych byl nejraději, kdyby žádné nebyly. Bez dotací se 

musíte hodně snažit a otáčet, abyste koncert zapla-

tili jen ze vstupného. Z vlastní zkušenosti ovšem vím, 

že to jde.

Ještě jedna věc mi velmi vadí. Jde o vystupo-

vání komerčních kapel a umělců na brněnských ná-

městích zadarmo. Ubližuje to klubům. Jak pak mají 

prodávat vstupenky na stejného interpreta ve svých 

prostorách? Jaký smysl má takové vystoupení pro 

kolemjdoucí lidi s igelitkami? Považuji to za urážku  

a degradaci kultury. Nepřipadá mi to jako dobrá 

cesta.

Bez dotací by ale některé typy umění  
a kulturní projekty neměly šanci na 
život a zřejmě by zanikly, nemyslíte?

Těžko říct, toto nedokážu posoudit. Myslím si 

ale, že hodně dotovaných projektů nemá pro Brno vý-

znam, nic mu nepřinášejí. Mám pocit, že tyto události 

se často dělají především pro sponzory. Mnohem lep-

ší by bylo, kdyby taková akce vytvářela nějakou stá-

lou scénu, například jazzovou nebo literární. Mohl by 

vzniknout nějaký prostor, kde by se minimálně jed-

nou týdně konal jazzový koncert a kolem by se utvá-

řela komunita fanoušků. Podobná scéna by vznikala 

přirozenou cestou. Toto by mi dávalo větší smysl než 

projekt či festival jednou za rok. Každopádně proč 

vlastně něco dotovat, když náš stát má dluhy?

TIC Brno vydává bezplatný časopis 
KAM o brněnské kultuře. Dostávají 
vaše koncerty nějaký bezplatný pros-
tor v KAMu?

Bezplatný prostor nedostáváme, musíme jej za-

platit. Například zánik Mersey nikoho z KAMu nezají-

mal bez placené inzerce. Inzerce u nich stojí podobné 

peníze jako u vás, rozdíl je v tom, že KAM navíc do-

stává dotace z města ve výši několika milionů korun.

Jaký koncert dle svého vkusu byste 
chtěl v Brně uspořádat?

Mojí oblíbenou americkou kapelou je Sonycause, 

která ale bohužel už neexistuje. Možná bych rád zase 

uspořádal koncert The Duke Ellington Orchestra, což 

je slavný jazzový orchestr, ale teď na to není příhodná 

doba. Jedeme na jistotu.

* Radek Holík

V dnešní době jedeme na jistotu
V Le Petit Café v Minské ulici, přímo naproti bývalému klubu 
Mersey, jsem si povídal s jeho majitelem Pavlem Tesařem.  
Řeč přišla na historii Mersey, „devadesátky“ nebo na brněnskou 
kulturu a dotace. Víte, jaký koncert by Pavel Tesař v Brně  
rád uspořádal?

Pavel Tesař
Je majitelem agentury Brnokoncert a 
bývalého věhlasného klubu Mersey. Ten vznikl 
v roce 1993 jako jeden z vůbec prvních ve 
městě. Pavel Tesař stojí i za festivaly Cream-
fields, Hradhouse nebo Henry Lee Fest.
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Být prorokem v kultuře je těžké
Zdálo se, že díky postupnému odeznívání potíží spojených s pandemií covidu-19 se začíná 
blýskat na lepší časy. Jenže kvůli ruské invazi na Ukrajinu řeší celý svět další celospolečenský 
problém. Rozhovor s literárním kritikem a historikem Jiřím Poláčkem otevírá polemiku  
o budoucnosti kultury i vzpomínky na časy minulé.
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Tématem dubnového čísla magazínu KULT* je kultura po 
covidu. Pandemii momentálně zastínil válečný konflikt na 
Ukrajině. Jak na tom kultura za současné situace bude?

Válečné dění s nejistými výhledy samozřejmě ovlivní všechny oblasti našeho 

života. Sféra kultury může čelit různým omezením, jaká jsme už zažili kvůli covidu, 

ale mohou se zvýraznit skutečné hodnoty a to, co má v dnešní situaci smysl. Být 

prorokem je tu věru těžké!

Po sametové revoluci jste byl u zrodu brněnského kulturního 
časopisu ROK. Mohl byste čtenářům přiblížit jeho obsah  
a dobu existence? 

Ve druhé polovině osmdesátých let se v okruhu kolem Jana Skácela začal při-

pravovat časopis, který měl navazovat na Hosta do domu. Začal však vycházet až 

v roce 1990 pod názvem „revue otevřené kultury“ ROK a jeho historie se uzavřela na 

počátku roku 1993 číslem věnovaným Ludvíku Kunderovi; Jan Skácel už se tedy 

jeho vydání nedožil. Čtenáři v  něm mohli číst příspěvky věnované problematice 

literatury, divadla, filmu, výtvarného umění či historie, přičemž jeho stránky dopl-

ňovaly četné fotografie a kresby.     

  

ROK zanikl kvůli nedostatku finančních prostředků.  
Jak složité je vydávat kulturní časopis v dnešní době? 

Pro vydávání kulturního časopisu jsou pochopitelně důležité peníze, které lze 

získat z různých grantů, ale často už nezbývají na honoráře, ba někdy ani na odmě-

ny pro redaktory. Dnes však vidím ještě jiný problém: je jím pokles zájmu o tištěná 

periodika. Vídám to i ve studovnách, v nichž se čtou již velice málo.

Jako literární historik a kritik se systematicky zabýváte 
českým písemnictvím 20. století. Ve vašem hledáčku se ocitli 
takoví velikáni české literatury, jako byli Jiří Mahen, Vladislav 
Vančura nebo bratři Čapkové. Který z nich je vám nejbližší?

Je to Vladislav Vančura, jehož próze – přesněji řečeno jejímu dobovému 

ohlasu – jsem věnoval už svoji diplomovou práci na brněnské filozofické fakultě 

a pak o něm napsal mnoho dalších prací. Je mi blízký jako velká osobnost i svou 

jedinečnou tvorbou. 

V roce 2020 jste sestavil bibliografii svých čapkovských 
prací. Čím vás uchvátili Čapkové? 

Je toho více. Z tvorby Karla Čapka mohu uvést třeba jeho rané povídky, cesto-

pisy nebo publicistické texty, z děl Josefa Čapka jsou to jeho osobité a velmi různé 

knížky; nadto mě uchvacují jeho obrazy či knižní ilustrace. Proto též působím ve 

Společnosti bratří Čapků. 

Nedávno jsme si připomněli sto let od narození už zmíněného 
brněnského básníka Jana Skácela. Jak na něj vzpomínáte? 

Jana Skácela jsem poznal v osmdesátých letech jako účastník úterních se-

tkání, která se konala v již zaniklé restauraci Bellevue. Vzpomínám na něj jako na 

muže vyhraněných názorů a velkého básníka. Byl jsem pak členem výboru Společ-

nosti Jana Skácela, jež však dnes už de facto neexistuje.  

V roce 2021 vám byla udělena Cena Jihomoravského kraje 
za přispění k věhlasu a dobrému jménu Jihomoravského 
kraje. Jaký význam pro vás toto ocenění má? 

Velmi si jej vážím. Přemýšlím, zda moje kulturní aktivity byly až tak významné, 

ale zcela nicotné snad taky nebyly.

* Radek Holík

Doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Od roku 1994 působí na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity. Jako literární historik 
a kritik se systematicky zabývá českým 
písemnictvím 20. století. Je předsedou 
Společnosti Jiřího Mahena a spolurediguje její 
zpravodaj Milíř.
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„Atmosféra krkonošských 
hřebenů je nenahraditelná,“ 

popisuje natáčení Posledního 
závodu režisér Tomáš Hodan

Do kin právě vstupuje dlouho očekávaný snímek Poslední závod, který vypráví 
o tragickém úmrtí lyžařů Hanče a Vrbaty v roce 1913. Poněkud v pozadí dosud 

zůstával třetí hrdina tohoto historického příběhu – Němec Emerich Rath. Film se 
to snaží napravit. O natáčení si s námi povídali režisér Tomáš Hodan 

a herec Marek Adamczyk.

Poslední závod je pro vás, pane 
Hodane, celovečerním režijním de-
butem. Co vás motivovalo k tomu, že 
jste se rozhodl zaměřit právě na tuto 
tragickou událost? 

Tomáš Hodan: Já pořád vymýšlím nějaké filmy, 

to je neustálý proces. Každý den mě něco napadá. 

Konkrétně Poslední závod mě napadl při tradičním 

přechodu Krkonoš, který chodíme na památku ka-

maráda Honzy Bouchala, který před lety zahynul na 

bicyklu pod koly auta. Přešli jsme velkou část Krko-

noš, večer si promrzlí vařili čaj na boudě a tam ležel 

časopis, ze kterého jsme si začali nahlas předčítat 

příběh Hanče, Vrbaty a Ratha. Hned jsem si říkal, že 

by to byl dobrý film. Letos je to devět let. 

Příběh Hanče, Vrbaty a Ratha byl zpra-
cován v roce 1956 ve snímku Synové 
hor. Jak vás tento film ovlivnil při psaní 
scénáře a při natáčení?

Tomáš Hodan: Myslím, že nijak, ačkoli jsem ho 

samozřejmě znal. Ale když jsem sepsal námět a zača-

li jsme s producentem Ondrou Beránkem chodit po 

institucích a shánět peníze, tak jsme na hodně mís-

tech slýchali, že už to bylo jednou natočené a nemá 

cenu to dělat znovu. Bylo poměrně složité lidem od 

filmu vysvětlovat, že se dá látka zpracovat jinak. Tak-

že Synové hor ovlivnili paradoxně více financování 

než tvůrčí proces. 

Tomáš Hodan
Vystudoval Vyšší odbornou školu filmovou 
ve Zlíně a dosud se věnoval hlavně režii 
a natáčení dokumentárních snímků. Točil 
mimo jiné v Angole, v Afghánistánu a na 
Zakarpatské Ukrajině. Jeho posledním 
celovečerním dokumentem byl snímek z roku 
2015 Filmový dobrodruh Karel Zeman. Kromě 
toho pracuje i jako scenárista (např. seriálu 
Kancelář Blaník).

Marek Adamczyk
Je absolventem pražské DAMU a působí 
především jako divadelní a seriálový herec. 
Do své první filmové role byl obsazen již 
v roce 2011, jednalo se o snímek Lidice. 
V současnosti ho diváci mohou znát ze seriá-
lu Kukačky nebo z televizní pohádky Jak si 
nevzít princeznu, kde ztvárnil hlavní roli prince 
Leopolda.

Poslední závod se více soustředí na 
postavu Emericha Ratha, kterého hraje 
Marek Adamczyk. Co vás na osudu 
Emericha Ratha nejvíce zaujalo?

Marek Adamczyk: Asi ta houževnatost, s jakou 

procházel životem. Mám z něj pocit takového celo-

životního optimismu, se kterým zvládal všechno, co 

na něj osud nastražil. Myslím, že tenhle jeho přístup 

zaujal i Tomáše a ve filmu to je docela vidět.

Co pro vás bylo nejobtížnější při 
natáčení v exteriérech? Museli herci 
nejprve absolvovat nějakou speciální 
fyzickou přípravu?

Tomáš Hodan: Nejsložitější je, že se nedá nic 

plánovat a berete na sebe veliké riziko, že vám do 

toho počasí hodí vidle. A když nemáte finanční rezer-

vu, je to opravdu velký risk. Málokterý producent by 

to povolil. Já jsem ten film naštěstí od začátku při-

pravoval s Ondřejem a od začátku jsem jasně říkal, že 

ho chci točit na místech, kde se ten příběh opravdu 

stal, protože atmosféra krkonošských hřebenů je 

nenahraditelná. Samozřejmě je to náročné i fyzicky, 

ale to mi nevadí. Mně je při fyzickém výkonu dobře. 

Daleko větší utrpení než měsíc v mrazu na hřebenech 

je pro mě třeba jeden den strávený na workshopu. To 

je teď oblíbená filmařská kratochvíle.

Marek Adamczyk: Snažili jsme se dostat do for-

my, otužovali jsme se, seznamovali se s historickými 

lyžemi. Nebyla to vysloveně povinnost, ale zaprvé 

jsme věděli, že nám to při natáčení pomůže, a zadru-

hé to byla docela sranda. Takové malé teambuildingy 

jsme si dělali.

Objevili jste při natáčení nějaká nová 
zákoutí Krkonoš, která jste předtím 
neznali? A máte tam nějaká oblíbená 
místa?

Tomáš Hodan: Několik let jsem se věnoval pří-

pravám, takže kromě psaní a studia dobových ma-

teriálů jsem samozřejmě všechna místa několikrát 

obešel. Při natáčení jsem tedy už nic neobjevil, nebyl 

na to čas. Ale během příprav jsem jednou ráno vyrazil 

od domku Bohumila Hanče v Hrabačově a šel pěšky 

na hřebeny. Cestou, kterou zřejmě chodil i on. Byl 

hustý mlžný opar a za celou dobu jsem potkal snad 

jenom tři lidi, z toho jeden byla pošťačka. To mělo 

opravdu magickou atmosféru. Velký kontrast k lyžař-

ským střediskům, kde řve rádio a na každém sloupu 

je dvacet reklam. 

Film vypráví mimo jiné o lidech, kteří se 
ocitají na hranici mezi životem a smrtí. 
Zažili jste někdy podobně nebezpečné 
situace?

Tomáš Hodan: Jezdil jsem jeden čas točit do 

válek, ale na rozdíl od svých kolegů jsem se nikdy 

nedostal pod přímou palbu. Ostřelovali základny, kde 

jsme spali, ale Tálibán neměl moc dobrou techniku, 

takže člověk vždycky stihl utéct do krytu. Do Posled-

ního závodu jsem spíš promítal své běžecké zkuše-

nosti, přičemž několikrát jsem se samozřejmě ocitl 

na hranici vyčerpání a překonával krizi. 

Marek Adamczyk: Takhle extrémní nikdy. Asi 

nejvíce jsem se tomu přiblížil, když jsme se při sjíž-

dění jedné italské řeky vyklopili v takových prudkých 

peřejích. Najednou se váš horizont událostí smrskne 

na nejbližší vteřiny, snažíte se zachovat klid a zároveň 

co nejrychleji najít způsob, jak se nadechnout, vyma-

nit se z proudu a dostat se na břeh. Nic příjemného 

to nebylo.

Máte nějaký oblíbený český nebo 
zahraniční sportovní film?

Tomáš Hodan: Já jsem dítě videa. Takže mám 

z dětství nakoukané některé filmy, které zkrátka byly 

doma na kazetách. Měli jsme doma Hráče z  Indiany, 

k  tomu filmu mám nostalgický vztah, je to klasické, 

výborně udělané sportovní drama. A miloval jsem 

také Přežít, o ragbyovém týmu, který ztroskotá v An-

dách, podle skutečné události. Tyto dva filmy jsou ve 

mně usazené a Poslední závod zřejmě ovlivnily. 

Marek Adamczyk: Těch bude asi docela dost. 

Například v dětství jsem viděl nesčetněkrát Kokosy 

na sněhu – ten se mi asi vybaví jako první. Pak do-

kument Pásky z Nagana – výborně udělaný a pro mě 

také trochu návrat do dětství. Dále například Rivalo-

vé, Moneyball, Zuřící býk a z českých určitě Zátopek 

a Fair play.

* Luboš Brabenec
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Zdařilý Poslední závod v závěru 
ztrácí tempo
V posledních letech se čeští filmaři stále více věnují filmům 
se sportovní tematikou. Nyní vstupuje do kin Poslední závod, 
který popisuje tragický osud lyžařů Hanče a Vrbaty. Režisér 
Tomáš Hodan se rozhodl na celý příběh podívat z neob-
vyklého úhlu a hlavním hrdinou se v něm stává neprávem 
zapomenutý sportovec Emerich Rath. 

Již úvodní dynamicky a rytmicky sestříhaná sekvence prozrazuje, že příběh 

bude vyprávěn ve dvou navzájem se prolínajících časových liniích. V roce 1959 při-

chází stárnoucí Emerich Rath pracovat na Labskou boudu jako topič. Stále hou-

ževnatě trénuje a sní o tom, že se ještě naposledy podívá na olympiádu. Zároveň 

se v jeho vzpomínkách dostáváme do osudového roku 1913. 

Ústředním tématem snímku se díky Rathově postavě stává rivalita mezi Če-

chy a Němci. Pražský Němec Rath nacionalistické půtky zpovzdálí sleduje, lapený 

mezi dvěma nesmiřitelnými tábory. V  paměti utkví především skvělá scéna, ve 

které odchází znechuceně z lokálu, kde se skupinka Čechů a Němců snaží navzá-

jem přehlušit zpěvem horalských písní. Ani Rathův přítel Bohumil Hanč, který jako 

ochotník hraje v naivních vlasteneckých kusech, už se nechce nesmyslných sporů 

účastnit. Přestože by se raději věnoval rodině, ostatní ho přemluví, aby opět nazul 

lyže a naposledy bojoval „za čest českého národa“.

Scény z tréninku i z lyžařských závodů jsou natočeny velmi sugestivně. Spo-

lečně s  postavami prožíváme vzepětí sil, bolest a vyčerpání. Momenty, při nichž 

bičuje hrdiny vichřice, pociťuje divák téměř na vlastní kůži. To všechno umožňu-

je nejen skvělá kamera, ale i práce se zvukem a originální použití minimalistické 

elektronické hudby. Je také třeba ocenit, že snímek vznikal v autentických loka-

cích, velmi dobré jsou i použité historické kostýmy. 

Poslední závod je hvězdně obsazený. Zaujme především herecký výkon Kryš-

tofa Hádka v roli zarputilého a životem unaveného Bohumila Hanče. Prosazuje se 

také Oldřich Kaiser coby stárnoucí Emerich Rath, potažmo Marek Adamczyk jako 

jeho mladá „verze“. Trochu zamrzí, že naopak Vladimír Javorský, Judita Bárdos 

nebo Jaroslav Plesl dostali příliš málo prostoru. 

Mezi slabé stránky Posledního závodu patří paradoxně hlavně to, že se klíčový 

tragický lyžařský souboj snaží věrně zrekonstruovat do nejmenších podrobností. 

Kvůli tomu se některé scény v závěru mohou jevit jako příliš dlouhé, snímek ztrácí 

v těchto pasážích spád. Celkově se však jedná o zdařilý režijní debut, který se ur-

čitě vyplatí vidět.

* Luboš Brabenec

Poslední závod
Tomáš Hodan
Premiéra 24. března 2022
www.bontonfilm.cz

Hodnocení: 
Kult 75 %
ČSFD 80 %

Svěrák ironicky komentuje úbytek 
vlastních sil

Fotokredit: Tomáš Teglý

Betlémské Světlo
Jan Svěrák
Premiéra 10. března 2022
www.bioscop.cz

Hodnocení:
Kult 55 %
ČSFD 62 %

Betlémské světlo je již devátým sním-
kem, na kterém pracoval Jan Svěrák 
společně se Zdeňkem Svěrákem. Toto 
tvůrčí duo otec-syn má na svém kontě 
celou řadu vynikajících filmů. V pos-
ledních letech je však možné sledovat 
postupný pokles jejich kvality. Podařilo 
se Betlémskému světlu tento trend 
zvrátit? 

Silně sebereflexivní scénář vznikl podle krát-

kých povídek Zdeňka Svěráka a vypráví o stárnoucím 

spisovateli Šejnohovi, kterému se zjevují postavy 

z  jeho tří nedokončených příběhů. Koláž snových 

výjevů se pak proplétá s  všednodenními scénami 

z manželského života. Spisovatel, který neustále uni-

ká do světa fantazie, se víc a víc vzdaluje své ženě. 

Díky nešťastné nehodě si však uvědomí, co pro něj 

manželka znamená, a snaží se vše napravit.

Pozorný divák si všimne celé řady témat, zná-

mých i z přechozích Svěrákových snímků. Stárnoucí 

manžele, kteří se navzájem odcizili, jsme mohli vidět 

například ve Vratných lahvích. Bohužel v Betlémském 

světle nedostává Daniela Kolářová tolik prostoru 

a vztah obou protagonistů není tak propracovaný. 

Snímku z roku 2007 se novinka podobá také erotic-

ko-snovými scénami. Na někoho mohou působit po-

někud samoúčelně a nevkusně, sám Svěrák si to však 

uvědomuje a ironicky to glosuje. 

Oproti předchozím snímkům je zde podstatně 

více akcentováno téma smrti a vyrovnání se s ní. Již 

v  úvodní scéně uléhá spisovatel Šejnoha do rakve  

a zkouší si, jak pohodlně se mu v ní bude ležet. Také 

otázky víry a spirituality se tu objevují ve větší míře 

než dřív. I když k tomuto tématu přistupuje Betlém-

ské světlo s lehkým skepticismem, snaží se o smířlivé 

stanovisko. 

Z  formálního hlediska jde o jedno z nejvíce ex-

perimentálních děl obou autorů. V  mnoha scénách 

si nejde nevzpomenout na skvělého Akumulátora  

1. Efekty zpomalování a zrychlování, scény běžící po-

zpátku. Také použité pastelové barvy jsou poněkud 

neobvyklé, jsou však použity velmi jemně. Nejedná se 

tedy o natolik radikální vizuální styl, jako se objevuje 

například ve filmech Wese Andersona.

Přestože je Betlémské světlo v mnoha směrech 

originální, jako celek je snímek značně průměrný. 

Bezradně tápe od jednoho motivu ke druhému, bez 

jasného příběhového oblouku. Některé z  vyprávě-

cích linií nemají jasné vyústění, například povídka  

o automechanikovi-léčiteli. Nebo povídka o fotogra-

fovi je ukončena příliš uspěchaně a její závěr značně 

kontrastuje se zbytkem filmu. Sám Svěrák senior 

si vlastní limity i úbytek tvůrčích sil uvědomuje a ve 

filmu to opět ironicky komentuje. Betlémské světlo 

tedy ukazuje, že je Zdeněk Svěrák již dávno za svým 

vrcholem, je však třeba ocenit, že ani tak se nebojí 

nadále tvořit.

* Luboš Brabenec
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„Nejmasovější scéna? Asi 250 
komparzistů,“ říká Jakub Slabák, 
produkční brněnské castingové 

agentury

Jakub Slabák vede jednu z největších mimopražských castingových agentur v Česku. Díky 
němu jsou filmoví tvůrci schopni zaplnit nejen plesy na zámcích, ale i vojenská bojiště 

nebo sirotčinec. V několika menších rolích se sám objevil před kamerou a jako produkční 
se podílel na natáčení dokumentárního filmu o hokejovém klubu Kometa Brno.

Foto: Archiv Jakub Slabák

Jakub Slabák
Narodil se v roce 1987. Vystudoval obor 
Teorie a dějiny umění a kultury na Masarykově 
univerzitě. Pracuje jako vedoucí castingu 
v castingové agentuře Komparz Brno, která je 
zaštítěna agenturou Pixels Production. Dále 
pracuje jako fotograf, grafik a produkční.

Foto: Archiv Jakub Slabák

Už asi osm let hledáte pro filmaře lidi do komparzu.  
Jak jste se k této práci dostal?

Vlastně náhodou. Coby student jsem se sám účastnil natáčení jako komparzi-

sta. Získáváním kontaktů jsem se dostal k situaci, kdy na natáčení v Brně chyběla 

spousta lidí do davového komparzu v historickém filmu. Obsadil jsem tam tehdy 

kolegy a kamarády od šermu, larpu a divadla, a tak jsem se postupně dostal k na-

bídkám, zda nechci dělat v Brně casting. 

Na natáčení kterých snímků se momentálně podílíte? 
Na filmovém průmyslu se značně podepsal covid, řada projektů byla odložena 

nebo zrušena. Na Moravě se několik měsíců nenatáčelo. V poslední době jsme se 

podíleli na menším filmu Ledová trhlina z produkce FAMU, několika televizních po-

řadech a připravujeme spolupráci na sitcomu z produkce České televize. 

Jaká byla nejmasovější filmová scéna, kterou vaše agentura 
pomáhala zajistit? Kolik se jí přibližně zúčastnilo kompar-
zistů?

Několikrát jsme plnili diváky Mahenovo divadlo, kde se sešlo kolem 250 kom-

parzistů. Bylo to jak pro české seriály, tak pro zahraniční filmy. Dále to jsou třeba 

plesy v pohádkách, tam se nám sešlo kolem stovky lidí, a v neposlední řadě davové 

scény v minisérii Marie Terezie, kde bylo v těch největších kolem 150 komparzistů.

Můžete porovnat, v čem se liší spolupráce se zahraniční 
produkcí od té české?

Největší rozdíl je v  rozpočtu. Natáčení zahraničních projektů má pomalejší 

tempo a je časově velmi náročné. Vyrovnává to však absolutně profesionální a or-

ganizovaný přístup, početný štáb a kvalitní zázemí. 

V několika epizodních rolích jste se sám objevil před  
kamerou. Na které natáčení nejraději vzpomínáte?

Diváci mě mohli spatřit v řadě seriálů, historických filmů a několika televiz-

ních pořadech. Nejraději vzpomínám na norskou pohádku Cesta za vánoční hvěz-

dou, kriminální seriál Labyrint, film Můj strýček Archimedes a na Marii Terezii. 

Vaše agentura se často podílí na tvorbě historických snímků. 
Která historická období máte rád vy sám a proč?

Osobně jsem vždy obdivoval evropskou gotiku, kde mě nejvíce táhly hrady, 

zbraně, zbroje a dějinné události. V posledních letech však stále více doceňuji re-

nesanční umění a architekturu. 

* Luboš Brabenec
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Cizinka pokračuje ve svém 
spletitém životě v Americe

Americká spisovatelka Diana Gabaldon se pro-

slavila hlavně svou knižní sérií Cizinka, jejíž první díl 

vyšel roku 1991. Sérii se věnuje doposud, přičemž ta 

se roku 2014 dočkala seriálového zpracování. Produ-

kuje jej stanice Starz a na začátku března odstarto-

vala jeho šestá řada.

Cizinka je mezi seriály svým způsobem uniká-

tem, protože kombinuje historické drama s  prvky 

romantiky a fantasy. Je prakticky splněným snem 

všech mužů a žen, kteří zbožňují intenzivní romantiku 

i kvalitní výpravné dílo. Přesně takové diváky si seriál 

našel – a dnes už je jasné, že jich není málo.

Seriál má přitom prostou zápletku. Hlavní hrdin-

kou tu je Claire Beauchamp (později Claire Fraser), 

zdravotní sestra z  20. století, která se ve Skotsku 

dotkne záhadných menhirů. Následně se z  nevy-

světlitelných důvodů ocitne v  minulosti, konkrétně  

v 18. století. V tu chvíli započne její boj o přežití, pro-

tože někdo jako ona tu naráží na nebezpečí na kaž-

dém rohu.

Claiřina výprava je opravdu bohatá. Nejenže 

nalezne lásku svého života, ale zároveň zjistí, že byla 

k životu v minulosti předurčena. Spoustu času stráví 

ve Skotsku, ale zamíří i do Francie či Ameriky. Právě 

v Americe se odehrává příběh šesté série, který pří-

mo navazuje na události z konce té předchozí.

I přesto, že v Cizince mělo a vždycky bude mít 

nejlepší atmosféru Skotsko, změna prostředí seriá-

lu rozhodně prospěla. Příběh se za mořem odehrává 

už od čtvrté řady, přičemž na rodinu Fraserových tu 

čekají velmi nebezpečné výzvy. Claire si je totiž moc 

dobře vědoma toho, co Ameriku čeká mezi lety 1775  

a 1783, a tak na to svou rodinu připraví.

Příběh sice do tohoto bodu zatím nedorazil, 

ale už nyní je rodina ve velkém nebezpečí. Hrdinčin 

manžel Jamie je pod neustálým tlakem ze strany an-

glických vojáků, zatímco Claire zjišťuje, že to jakožto 

žena nemá v této době lehké ani s rodinou po boku. 

Celá jejich osada navíc čelí jedné pohromě za druhou, 

kvůli čemuž nad její budoucností visí otazník.

Stanice Starz je už osm let známá především díky historickému hitu Cizinka. 
Ta se na začátku letošního března dočkala již šesté série. Jak dlouho bude  

diváky tento romantický skvost ještě bavit?
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Čtenáři románů mají výhodu, protože knižní sé-

rie je dějově mnohem dále. Věrohodnost každopádně 

zůstává zachována. Nelze říct, že se seriál drží své 

předlohy jako klíště, nicméně v  porovnání s  jinými 

projekty jde o opravdu zdařilé zpracování. Tímto 

bude seriálová Cizinka vždy výjimečná.

V našich končinách si ji můžete pustit na Netfli-

xu. Avšak vzhledem k  tomu, že Cizinka nepochází 

z jeho dílny, jednotlivé díly se zde  oproti Starz objevu-

jí se zpožděním. Řeč je ovšem pouze o několikadenní 

prodlevě.

Novinky ze seriálového světa

Přesně na Mezinárodní den žen dorazila do Čes-

ké republiky streamovací služba HBO Max. Ta 8. břez-

na nahradila dosavadní HBO GO, přičemž její pořízení 

skýtá spoustu výhod. Předně se sluší zmínit bohatší 

obsah i kvalitnější obraz.

Nejdůležitější je však pořizovací cena. V průbě-

hu března si uživatelé mohli pořídit HBO Max za pou-

hých 132 korun měsíčně. Šlo o tzv. propagační cenu, 

což znamená, že stejnou měsíční částku budou platit 

až do doby, kdy své předplatné zruší (cena tak může 

vydržet „napořád“). Nové předplatitele stojí HBO Max 

199 korun měsíčně.

HBO Max však není jedinou streamovací služ-

bou, která se může pochlubit zajímavým obsahem.  

Například Netflix vypustil na konci února první řadu 

novinky Vikingové: Valhalla, která se dějově odehrává 

cca sto let po událostech původních Vikingů. Hlav-

ních rolí se tu ujalo trio mladých herců: Sam Corlett, 

Frida Gustavsson a Leo Suter.

Konec března přinesl dvě další velké novinky. Na 

zahraniční streamovací službě Paramount+ měl pre-

miéru seriál Halo, založený na stejnojmenné herní sé-

rii. A Disney+, u nás stále nedostupná, vypustila další 

seriál z  komiksového světa MCU. Jmenuje se Moon 

Knight a zaměřuje se na stejnojmenného hrdinu, kte-

rý trpí disociativní poruchou identity. Hlavních rolí se 

tu ujaly hvězdy Oscar Isaac a Ethan Hawke.

* Ondřej Šedý
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Batman mohl mířit mnohem výš

Pro filmy vyprávějící příběhy hrdinů z univer-

za DC Comics léta platilo, že svým konkurentům od 

Marvelu, reprezentovaným ponejvíce jednotlivými 

členy Avengers, dokážou jen horko těžko konkurovat.  

O snímcích Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti 

nebo Liga spravedlnosti se pak většinou hovoří přímo 

jako o propadácích. Nebylo tomu tak vždy. Batma-

novská trilogie vizionáře Christophera Nolana z  let 

2005–2012 nadchla i ty diváky, kteří se do té doby 

„komiksárnám“ vyhýbali. Něco podobného se v roce 

2019 povedlo i oscarovému Jokerovi. The Batman 

představuje jejich pomyslný průsečík.

Přiznanou inspirací pro Jokera byly filmy Mar-

tina Scorseseho nebo Sidneyho Lumeta. The Bat-

man podobně vydatně odkazuje hlavně k  Davidu 

Fincherovi, především pak k jeho slavné neonoirové 

kriminálce Sedm. Hlavním hybatelem děje je zde sice 

postava, která nemá s  realitou mnoho společného, 

spíše než na superschopnosti ovšem po většinu 

času sází na inteligenci a postupné rozplétání mani-

akových hádanek i pavučiny korupčních vztahů mezi 

politiky, gangstery či policisty. Děje se tak v suges-

tivním prostředí plném stínů, šera a všudypřítomné-

ho deště.

Z  Nolana si režisér Matt Reeves (Monstrum, 

Válka o planetu opic) bere jak narativní opulentnost 

– v bezmála tříhodinovém snímku se toho objektivně 

stane hodně –, tak sázku na vycizelování prakticky 

všech technických aspektů k  dokonalosti. Kamera-

man Greig Fraser i hudební skladatel Michael Giac-

chino se vydatnou měrou zasloužili o to, že ani The 

Batman rozhodně není pouze dalším komiksovým fil-

mem z mnoha. Ve spoustě jednotlivostí jej lze označit 

za dílo bezmála dokonalé. Jako celek ovšem vysoká 

očekávání spíše zklamává.

Kouzlo Nolanových Batmanů spočívalo (a nadá-

le spočívá) mimo jiné v  tom, že i když třeba třetí díl 

s  názvem Temný rytíř povstal vykazuje určitou ne-

konzistentnost, stále obsahuje řadu těžce zapome-

nutelných sekvencí. U The Batman jde maximálně  

o krátké scény, nezřídka pouhé záběry. Reevesovi se 

je navíc nepodařilo poslepovat tak, aby výsledek dal 

na dostatečně dlouhou dobu zapomenout na skuteč-

nost, že sledujeme šestákový příběh plný nelogič-

ností a víceméně rezignující na moment skutečného 

překvapení. Přitom co do atmosféry nebo výchozích 

podmínek včetně obsazení hlavních rolí měl The Bat-

man potenciál mířit mnohem výš.

* Ivo Michalík

The Batman 
Matt Reeves
Premiéra 3. března 2022
www.vertical-ent.cz

Hodnocení:
Kult 70 %
IMDb 84 %
ČSFD 84 %

The Batman se stal druhým filmem uvedeným do kin od 
začátku pandemie covidu-19, který za první víkend na tržbách 

překročil hranici 100 milionů dolarů. Tím prvním byl o něco 
dřív Spider-Man: Bez domova. Komiksové filmy nadále před-

stavují jistotu obrovského diváckého zájmu. U nejnověj- 
šího příběhu netopýřího muže se navíc hovoří o události  

i v uměleckém slova smyslu.
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Letos krotí duchy teenageři

Osmdesátá léta nadále táhnou a 
pro filmové hity reaganovské éry to 
platí bezezbytku. Jedním z těch iko-
nických jsou Krotitelé duchů z roku 
1984, potažmo jejich o pět let mladší 
pokračování. Nedávný pokus o návrat 
do jejich světa dopadl přinejlepším 
neslavně. Teď můžeme do stejné řeky 
vstoupit znovu.

Tvůrci Krotitelů duchů z  roku 2016 nahradili 

původní kvarteto mužských hrdinů jejich ženskými 

alternativami a z  mnoha důvodů sklidili posměch 

diváků i kritiky. Letošní Krotitelé duchů, kdy titul do-

plňuje slovíčko Odkaz, přistupují k látce výrazně pro-

myšleněji. Především se jich chopil tvůrce několika 

zdařilých nízkorozpočtových snímků Jason Reitman 

(Juno, Lítám v tom), jenž je zároveň synem režiséra 

původních dvou blockbusterů, v  únoru zesnulého 

československého rodáka Ivana Reitmana.

Ani tentokrát nesledujeme v  hlavních rolích 

rozpustilé vědce, dospělí protagonisté ustoupi-

li dětem a pubescentům – neskrývaně i pod vli-

vem masového úspěchu seriálu Stranger Things. 

A tato linka zde funguje podobně dobře jako  

u jedné z výkladních skříní Netflixu. Uznání si zaslouží 

také dávkování nezbytných odkazů na originál nebo 

vkusná emancipace zástupkyň něžného pohlaví, kte-

ré posouvají děj mnohem vydatněji než jejich „drsné“ 

polovičky. Rázem je řečeno víceméně vše podstatné, 

jelikož nad rámec těchto tří rovin Krotitelé duchů: Od-

kaz nenabízejí téměř nic.

S  tím značně souvisí skutečnost, že zatímco 

zhruba první polovina snímku nabízí divákovi dosta-

tek zábavných a umně natočených sekvencí, postu-

pem času podobných vějiček rapidně ubývá. Emočně 

silně zabarvené finále si pak zřejmě dokážou užít jen 

nejvěrnější fanoušci značky s logem v podobě boube-

latého strašidýlka.

* Ivo Michalík

Krotitelé duchů: Odkaz
Jason Reitman
Premiéra 6. ledna 2022
www.falcon.cz

Hodnocení:
Kult 60 %
IMDb 72 %
ČSFD 70 %

Skepta  Ride  
Son Lux  BICEP Live   

 Kae Tempest Live 
 The Bug & Flowdan 

a mnoho dalších

(UK)

(USA)

(UK)

(UK)

(UK)

(UK)

29–30/7 
2022

Vstupenky zakoupíte 
v prodejní síti Gooutwww.popmesse.cz

Multižánrový mezinárodní hudební festival
Brno

M U R P H Y H O  Z Á K O N  T O U R  2 0 2 2

10. 5. 2022
SONO CENTRUM

BRNO
Předprodej zajišťuje GOOUT.net

JAN
SMIGMATOR

& Big Band

JAN
SMIGMATOR

& Big Band

SWING21. STOLETÍ!
SWING21. STOLETÍ!

16. 06. 2022
SONO CENTRUM BRNO

info: tel.: 541 240 623 
www.brnokoncert.cz

Vstupenky také 
na pokladně SONO CENTRA

info:
tel.: 541 240 623
www.brnokoncert.cz

SONO CENTRUM BRNO
24. 6. 2022

(Liverpool, UK)

50 Years Of LET IT BE Album Release
with special guest Jesus as Billy Preston on keyboard

STROMBOLI

3. 6. 2022
AMFITEÁTR
MIKULOV

JEDINÝ KONCERT
NA BŘECLAVSKU

SUPPORT
PLEASE THE TREES
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Tom Holland a Mark Wahlberg 
spojují síly v Uncharted
Další velkolepá herní série se v únoru 
dočkala kinematografického zpra-
cování. Řeč je o filmové verzi dobro-
družných her Uncharted, ve které se 
hlavních rolí ujali Tom Holland a Mark 
Wahlberg. Taková kombinace přece 
nemohla dopadnout jinak než na 
výbornou, že? Ne tak docela.

Ve filmovém a seriálovém světě platí, že když se 

sem někdo snaží předělat populární videohru, větši-

nou nepochodí. Výjimky sice existují, ale ono pravidlo 

stále spíše potvrzují. Letos ho mohl vyvrátit snímek 

Uncharted. Nestalo se tak.

Studio Naughty Dog je v poslední době velmi po-

pulární, protože produkuje kvalitní hry. Patří mezi ně 

i ty ze série Uncharted, vycházející už od roku 2007. 

Představují dobrodružnou podívanou, ve které se 

hráči ujímají Nathana Drakea, jenž se žene za různými 

bájnými poklady. Jeho příběhy jsou jak ze stříbrného 

plátna, a tak bylo jen otázkou času, kdy se i Unchar-

ted dočká své filmové podoby.

Stalo se tak v polovině letošního února. Nathan 

Drake se ve filmu dlouhém necelé dvě hodiny vydává 

do Zlatého města, kde se snaží najít prokletou zla-

tou sošku. Cestu však neabsolvuje sám, protože má 

spoustu konkurenčních lovců pokladů.

Drake byl připraven si v kinech pořádně zařádit, 

čelí však nepříliš kladným ohlasům. Když byl do hlavní 

role obsazen Tom Holland, fanoušky herní série to 

zrovna nenadchlo. Většina z  nich má sice poslední-

ho představitele Spider-Mana dle svých slov ráda, na 

Drakea se však údajně nehodí.

Pravda to je zhruba napůl. Tom Holland se sku-

tečně Nathanu Drakeovi nepodobá, protože není tak 

robustní, ale s tím režisér Ruben Fleischer zřejmě po-

čítal. Právě proto byl filmový Drake upraven tak, aby 

vyhovoval herci, ale neodpovídal svému předobrazu.

Zatímco obsazení Toma Hollanda se přesto po-

vedlo, o Marku Wahlbergovi to říct nejde. Hraje Sullyho,  

Drakeova parťáka, nicméně ve filmu působí jako na-

prosto jiná postava. Nevýrazný je i padouch Santiago 

Moncada v  podání Antonia Banderase, který má ve 

scénáři příliš málo prostoru.

Uncharted není špatným filmem, do nějakého 

„mistrovského díla“ však má daleko. To samé ostatně 

platí také pro Fleischerovy poslední snímky Venom  

a Zombieland: Rána jistoty. Ve zkratce lze říct, že hrá-

če ani náročné diváky film nepotěší. Ty ostatní sice 

zabaví, ale jen jednou.

* Ondřej Šedý

Uncharted
Ruben Fleischer
Premiéra 10. února 2022
www.falcon.cz

Hodnocení:
Kult 60 %
IMDb 67 %
ČSFD 68 %

Malý princ hýří nápady, myšlenky 
knihy však nepředá

Již první pohled na scénu napovídá, že tato 

adaptace bude hýřit originálními nápady a různo-

rodými rekvizitami. Křehká růže ztvárněná pomocí 

zlatavé fólie a větráku. Domýšlivý král zhmotněný 

díky neobvyklé kombinaci stínohry a projekce. Malý 

princ šplhající po nebeském dómu. To všechno jsou 

obrazy, které se vám vryjí do paměti. Silnou stránkou 

inscenace je také skvělý herecký i pěvecký výkon 

Jana Ciny, jehož malý princ je zároveň melancholický 

i dětsky naivní.

Bohužel je třeba říct, že jako celek dílo příliš 

nefunguje a divák neznalý předlohy se může v ději 

snadno ztrácet. Také tempo je značně nevyrovnané. 

Některé pasáže příběhu jsou uspěchaně přeskočeny 

bez patřičné pointy, například známá scéna s be-

ránkem. Naopak jiné, třeba setkání malého prince 

s opilcem, jsou neúměrně natahované. Právě kvůli 

pomalejšímu tempu není inscenace příliš vhodná pro 

dětského diváka.

Malý princ Antoina de Saint-Exupéryho je zr-

cadlem nesmyslného světa dospělých, kteří dávno 

zapomněli, co má v životě skutečnou cenu. Myšlenky 

předlohy i její emocionální hloubku se na jeviště pře-

nést nepodařilo a přes všechnu originalitu a skvělý 

Cinův výkon je jen poetickou ilustrací, která ve vás 

vyvolá touhu znovu sáhnout po legendární knize.

* Luboš Brabenec

Malý princ, muzikál v režii Šimona Cabana, opět vyprodal sál 
Divadla Bolka Polívky. Čím tato poetická inscenace nejvíce 
zaujme? A podařilo se vystihnout ducha slavné předlohy? 

Autoři si vytyčili nelehký úkol a uspěli jen částečně. 

Malý princ
Divadlo Bolka Bolívky
Psáno z představení 1. 3. 2022
www.divadlobolkapolivky.cz

Hodnocení: 65 %
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Zeď
HaDivadlo
Psáno z představení 7. 3. 2022
www.hadivadlo.cz/hra/zed/

Hodnocení: 70 %

Lidé žijí všude, akorát ne teď a tady. 
Pořád dokola omílají v hlavě „jak a proč 
něco bylo“, jindy zase „co bude, až 
bude“. „Co by kdyby“ je snad nejpo- 
pulárnější téma lidských myšlenek. 
Když ale neviditelná Zeď v HaDivadle 
přestřihne násilně tok minulých  
i budoucích vírů, zůstane jen nepřed-
stavitelně tíživá přítomnost. 

Městská žena na víkendovém pobytu v horské 

chatě zjišťuje, že uprostřed lesní mýtiny vyrostla 

znenadání zeď – neviditelná a nepřekonatelná. Je 

uvězněna v samotě, kde jedinou náručí je všeobjí-

mající příroda. Ona, pes, kráva a kočky a k tomu něco 

tak jednoduše složitého, jako je přežití. Jak udržet 

čerstvé maso i v létě? Kde je nejvhodnější místo pro 

sázení brambor? Proč se vyplatí spát s nabitou puš-

kou u postele?

Režie Kamily Polívkové uzemňuje diváky mnoha 

způsoby. Na scénu Antonína Šilara s minimalisticky 

působivými světelnými efekty se dá koukat hned ze 

tří směrů. Jediný „lidský“ herecký element Terezy  

 

Hofové si poradí s hmatatelnými živly vody a ohně, ale 

nezalekne se ani přeříznutí polena v reálném čase. 

Vytrvalost, odhodlanost a schopnost přizpůsobit se 

z ní tryská jako mléko z vemena krávy Belly, kterou 

musí naučit dojit. Jiří Svoboda coby nejvěrnější přítel 

člověka Hofové zdárně sekunduje – se psí zvědavostí 

a obětavostí.

Zeď ukazuje, co je v životě nejpodstatnější – 

obstarat si kvalitní jídlo a vodu pro přežití a umět si 

pracně nabyté bohatství i účinně chránit. Více než na 

stavění neviditelných bariér a plotů v našich mozcích 

se soustřeďme na rychlou schopnost adaptovat se 

na neočekávané podmínky. Vše přítomné je rozhodně 

víc než minule-budoucí velké nic.

* Klára Tesařová

Na to, co je teď, dá Zeď odpověď

Vs tupenk y lze zakoupi t  on-line a v pok ladně MdB, Lidická 16,  t el.:  533 316 360,  w w w.mdb.cz

MARY PAGE
MARLOWOVÁ

rež ie  Mikoláš Tyc   přek lad  Klára Vajnerová   scéna a kos t ý my  Marek Cpin   hudba  Robin Schenk

mag ické drama

Tracy Let ts

3. 4. RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA – velká scéna, pro děti od 8 let 

3. 4. O MALENCE – malá scéna, pro děti od 3 let

7.--8. 4. KRÁSKA A ZVÍŘE – velká scéna, pro děti od 10 let

9. 4. OPERKY – BUDULÍNEK, ČERVENÁ KARKULKA, O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH, 

 O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE – velká scéna, pro děti od 4 let

10. 4. BRATŘÍČCI SVATÉHO FRANTIŠKA – velká scéna, pro děti od 4 let

10. 4. JEN POČKEJ, HLEMÝŽDI! – malá scéna, pro děti od 3 let

24. 4. OPERKY – BUDULÍNEK, ČERVENÁ KARKULKA, O DVANÁCTI  

 MĚSÍČKÁCH, O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE – velká scéna, pro děti od 4 let

25.--29. 4. MIMINÍ DIVADLO: PLAVBA ZA DUHOU - loď, pro děti od 1 do 3 let

Činoherní scéna
1.--2. 4. Světáci – Nesmrtelná česká komedie s písničkami. Režie: Stanislav Slovák.

ne 3. 4. Hrabal a muž u okna – Černá komedie. Režie: Stanislav Moša.

8.--9. 4. Mary Page Marlowová – Rodinné drama o hledání smyslu života. Režie: Mikoláš Tyc.

po 11. 4. Sugar! (Někdo to rád horké) – Muzikálová komedie. Režie: Stanislav Moša.

út 12. 4. Světáci

st 13. 4. Světáci

čt 14. 4. Světáci

15.--16. 4. Cyrano z Bergeracu – Romantická báseň. Režie: Stanislav Moša.

19.--20. 4. Pro nic za nic – Klasická zápletková komedie. Režie: Mikoláš Tyc.

čt 21. 4. První rande – Muzikálová komedie o krizi mezilidských vztahů.  

 Režie: Stanislav Moša.

pá 22. 4. NE/NORMÁLNÍ – Komorní muzikál. Režie: Petr Gazdík.

24.--25. 4. NE/NORMÁLNÍ

26.--27. 4. První rande

28.--30. 4. NE/NORMÁLNÍ

Hudební scéna
pá 1. 4. Sněhurka a já – Pohádkový muzikál pro celou rodinu. Režie: Stanislav Slovák.

2.--3. 4. Sněhurka a já

út 5. 4. Monty Python´s Spamalot – Bláznivá muzikálová komedie podle Monty Pythonů.   

 Režie: Stanislav Slovák.

st 6. 4. Monty Python´s Spamalot 

čt 7. 4. Monty Python´s Spamalot

so 23. 4. Devět křížů – Historický muzikál. Režie: Petr Gazdík.

ne 24. 4. Devět křížů

po 25. 4. Devět křížů 

čt 28. 4. Grand Hotel – Elegantně excentrický muzikál. Režie: Stanislav Slovák.

pá 29. 4. Grand Hotel

so 30. 4. Grand Hotel

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

18:00

19:00

18:00

18:00

19:00 

19:00

19:00

19:00

19:00

18:00

14:00 a 18:00

18:00

19:00 

18:00

19:00

18:00

19:00 

19:00

18:00

19:00

Městské divadlo Brno  
Lidická 16, 602 00 Brno  
tel.: 533 316 320  
www.mdb.cz

DIVADLO RADOST
Bratislavská 32, 602 00 Brno
tel.: 533 440 020
divadlo@divadlo-radost.cz
www.divadlo-radost.cz

Kráska  
a zvíře

Grand Hotel

10:00 a 14:30

10:00 a 14:30

18:00

14:30

10:00

10:00 a 14:30

10:00 a 14:30

10:30

Bídníci
artw

ork: Lenka G
lisníková & Karolína M

atušková
design: H

rdina Pavlík

provazek.cz

V. Hugo, M. Hába, M. Sládeček
režie Michal Hába
premiéra 29. 4. 2022
dvojsezona Brave new man
Divadlo Husa na provázku
& Ara Art
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Zubaté ostří jako literatura faktu  
i dobrodružný román
Jaroslav Vaculík je na české literární 
scéně prakticky nováčkem. I když má 
na kontě několik odborných článků, 
Zubaté ostří je jeho prvním obsáhlejším 
románem. V příběhu dvou bratrů z dob 
napoleonských válek se pokusil zužit-
kovat vlastní dlouholeté zkušenosti 
profesionálního šermíře a choreografa 
šermu a také svou nespornou vášeň 
pro historii.

Zubaté ostří vzbuzuje dojem profesionální prá-

ce. Na poměrně malém prostoru se Vaculíkovi daří 

evokovat atmosféru devatenáctého století. Jeho 

erudovanost je cítit z každého řádku. Čtenáři před-

kládá kvanta zajímavých informací a postřehů. Často 

jsou doplněné poznámkou pod čarou, díky níž získá-

vá příběh hlubší kontext. S  trochou nadsázky se dá 

říct, že Zubaté ostří je možné číst dvěma způsoby: 

jako historický příběh i jako beletrizovanou literaturu 

faktu.

Autorovy znalosti jsou nejvíc znatelné v  popi-

sech soubojů, které tvoří značnou část děje. Tyto 

scény jsou sice plné šermířské terminologie, nevyz-

nívají však jako vytrhnuté stránky z učebnice dějepi-

su. Naopak, Vaculík oplývá evidentním smyslem pro 

dramatizaci. Střety jeho hrdinů jsou svižné a napí-

navé. Potřebné faktografické vysvětlivky nepůsobí 

nuceně, ale jako přirozená součást textu.

Jaroslav Vaculík má nepochybně vypravěčský 

talent. S lehkostí pracuje nejenom s  modelováním 

jazyka, ale i s dějovým obloukem. Sebejistě vede čte-

náře svým příběhem a i díky dynamickým kapitolám 

si dokáže udržet jeho pozornost. Velmi příjemné jsou 

poetické opisy přírody a měst navozující podmanivou 

atmosféru.

Drobné neduhy Zubatého ostří jdou na vrub toho, 

že román vyšel samonákladem, což se obecně často 

zrcadlí v jazykové nebo grafické stránce knihy. Zatím-

co vizuálně je kniha prakticky bezchybná, literárně 

vykazuje značné rezervy. Text by si zasloužil pečlivěj-

šího korektora, který by odstranil chyby v čárkách, ve 

formátu přímé řeči a několik do očí bijících překlepů.

Zodpovědný redaktor by také autorovi pomohl 

upravit některé dialogy. Je znát, které části jsou au-

torovy oblíbené a se kterými bojoval. Pokud se roz-

hovor osob točí kolem historických událostí, je velmi 

přirozený a má jiskru. V nezávazné konverzaci se ale 

místy objevují strojené formulace, jež by si zasloužily 

proškrtání. Na čtenářském zážitku se ovšem tyto ne-

duhy podepisují jen mírně.

Na to, že je Zubaté ostří debutem, jedná se  

o relativně vyzrálý text se zručně vystavěným dějem. 

Vaculík dokáže využít svou znalost tématu a čtenáři 

podává fakta přitažlivou i zábavnou formou. Pokud se 

bude autorsky posouvat, na českém literárním poli 

vyroste velice zajímavé jméno.

* Kristína Halaganová

JAROSLAV VACULÍK – ZUBATÉ OSTŘÍ
Formát knihy: 148 x 210 mm
Počet stran: 224
Jazyk vydání: český
Vazba knihy: pevná / vázaná

Hodnocení: 70 %

autor knihy - Jaroslav Vaculík

Receptář je rozdělený na osm základních částí, 

které se větví na menší podkapitoly. Zpočátku nás 

autorka zasvětí do prevence civilizačních chorob. 

V  kapitole o stravování vysvětluje, odkud mají po-

cházet a proč jíst skutečně zdravé potraviny. Dopo-

ručené recepty doplňuje pohybem, který vnímá jako 

předpoklad spokojenosti těla i mysli. Jednu z podka-

pitol věnuje výživě dětí. Čtenářům doporučuje jídelní-

ček vhodný pro těhotné ženy nebo tipy pro svačinky 

školákům. Druhá polovina receptáře odkrývá vše- 

obecné názory na vnější krásu spojenou s prostře-

dím, ve kterém žijeme.

Kniha svými rozměry a grafikou připomíná školní 

učebnici. Autorka používá hovorovou češtinu, kterou 

trefně doplňuje odbornými názvy nebo slangem. Váš-

nivá gurmánka si čtenáře získává svou otevřeností 

a upřímností. Nebojí se bez servítek projevit vlastní 

názor, který se ne vždy shoduje s většinovým.

Milovníci alternativního způsobu života ocení 

celkovou pestrobarevnost. Receptář s  lehkostí pro-

pojuje výživu jako schránku těla s nahlédnutím pod 

pokličku duševního zdraví. Na závěr nechybí ochut-

návka z  oblasti osobního rozvoje, kde autorka de-

monstruje své názory a hodnoty, které celkový obraz 

zdraví a pohody uzavírají.

* Kristýna Komárková

Rozsáhlý receptář s prvky 
celostní medicíny

Recept na psychickou a fyzickou rovnováhu hledají lidé od nepaměti.  
Pokračování bestselleru Velmi osobní kniha o zdraví Margit Slimákové se jmenuje 
Osobní receptář pro zdraví a pohodu. Nadšenkyně do zdravého životního stylu  
a propagátorka prevence s lehkostí propojuje poznatky západní medicíny  
s radami našich babiček.

Osobní receptář pro zdraví a pohodu
Margit Slimáková
Bizbooks, 2021

Hodnocení: 75 %
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Satira bez karikování

Román u nás prakticky neznámého Američana 

Jonathana Milese vydalo loni Argo. Při jeho propaga-

ci se nemohlo opřít o žádnou prestižní cenu, byť za-

hraniční ohlasy nemají daleko k bezbřehému nadšení 

(a uznávané jsou i předchozí Milesovy tituly). Moment, 

od něhož se příběh jako takový odvíjí, navíc může při-

jít většinově ateistické české veřejnosti podezřelý. 

Nic z toho přitom není skutečně důležité.

Titulem slíbený mirákl má do bibličnosti daleko. 

Mladý veterán z  války v  Afghánistánu tráví kvůli vý-

buchu miny bdělou část svého života na invalidním 

vozíku. Popíjí pivo, pokuřuje cigarety, zabíjí čas. A pak 

se jednoho naprosto obyčejného dne prostě postaví 

na nohy a všechno je rázem jinak. Tak jednoduchá 

premisa za Chodícím zázrakem stojí. Zbylých několik 

set stran hutného textu ovšem mimo jiné dokazuje, 

kolik témat, podtémat a zdánlivých marginálností z ní 

dokáže um brilantně formulujícího literáta vykřesat.

Žánrově se sice hlavně zpočátku pohybuje v sa-

tirických vodách, ale aniž by sklouzával k  povrchní 

karikatuře jednotlivých postav – a to ani těch, u kte-

rých se to dá svým způsobem očekávat. A když už 

se čtenáři zdá, že do Milesovy tvůrčí vize plné pomlk  

a dlouhých odboček dostatečně pronikl, autor ho 

zcela vyvede z  omylu… Dejte Chodícímu zázraku 

šanci!

* Ivo Michalík

Chodící zázrak
Jonathan Miles
Argo, 2021

Hodnocení: 85 %

Vezmeme-li za bernou minci období před covidem, v Česku vychází ročně kolem 
15 000 knih. Každý ať sám posoudí, zda je toto číslo příliš vysoké, optimální, nebo 
nedostatečné. Faktem nicméně zůstává, že za takových okolností mohou bez 
většího povšimnutí ujít čtenáři progresivní i jinak pozoruhodná díla. Jedno takové 
se jmenuje Chodící zázrak.

V předešlých vydáních KULTu jste se 
mohli dočíst o díle amerického spiso-
vatele Timothyho Zahna. Ten proslul 
řadou sci-fi příběhů, nejvíce však trojicí 
knih navazujících na původní filmovou 
trilogii Hvězdné války. Dědic impéria 
i Temná síla na vzestupu již svoje 
recenze měli, nadešel čas věnovat se 
Poslednímu povelu.

Hned na začátku vám prozradíme, že ani závě-

rečný díl nesnížil svými předchůdci vysoce nasta-

venou laťku. Autor již vyložil karty na stůl, a tak se 

na konci trilogie neobjevují nové zásadní postavy, 

tolik se neintrikuje a rozběhnutá pátrání se dočkají 

rozuzlení.

Zahn bez hluchých míst završil příběhy všech 

hrdinů, Lukem Skywalkerem počínaje přes čerst-

vou matku Leiu a rozervanou Maru Jade až po je-

jich brilantního oponenta velkoadmirála Thrawna. 

Každý z nich má dost prostoru a text vás napíná, ať 

už po sobě pálí desítky vesmírných plavidel, pátrá se 

po klonovacím středisku nebo se bojuje světelnými 

meči. Stejně jako ve filmech dění nemalou měrou 

ovlivňuje náhoda, jakkoliv se ji geniální taktik Thrawn 

snaží eliminovat.

Sečteno a podtrženo, milovníky předchozích 

částí Poslední povel nezklame. Nabízí jim chuťovku 

dle osvědčeného receptu, v níž se zbožňované in-

gredience příjemně doplňují se špetkou originality. 

A taky se konečně dozvíte, zda Mara opravdu zabije 

toho otravného Skywalkera.

* Radovan Kolbaba

Star Wars – Poslední povel
Timothy Zahn
Egmont, 2021

Hodnocení: 89 % 

Závěr literární Star Wars trilogie

Fotoateliér 
s boudoir  
pokojem 
pro vaše 
focení  

a projekty

+420 777 672 647
Drobného 12, Brno

www.ateliermarleen.cz
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Nápad otevřít si kavárnu mi 
doslova spadl do klína
Kult Cafe, kavárna nazvaná stejně jako časopis, který právě čtete, láká návštěvníky 
nevšedním útulným interiérem. V přátelském duchu se nesl i rozhovor  
s usměvavým majitelem podniku Bohdanem Kultem.

Jmenujete se stejně jako náš magazín. 
Jak moc je příjmení Kult běžné? 

Osobně netuším, kolik lidí nese stejné příjmení 

jako já. Pocházím z  Podkrkonoší, kde nadále bydlí 

většina mé rodiny. Historie ukazuje, že existovaly dvě 

různé podoby mého příjmení – Kult a Gult. Zatímco 

Gultů je nyní minimum, Kultů v Podkrkonoší stále žije 

hodně. Mužských nositelů s příjmením Kult neustále 

přibývá. Já s bratrem jsme se přestěhovali do Brna, 

kde žijí i naši potomci. Mám tři děti, takže věřím, že 

se naše příjmení bude i nadále rozrůstat.

Otevřít si vlastní kavárnu není jed-
noduché. Co vás k tomu vedlo? 

Ten nápad mi doslova spadl do klína. Nikdy jsem 

neměl ambice v podobě vlastního podnikání. Dokon-

ce jsem ani neholdoval kávě. Změna názoru přišla až 

ve chvíli, kdy mi kamarád udělal espresso. V tu chvíli 

mě oslovila nejen chuť kávy, ale i samotný kávovar. 

Netrvalo dlouho a podobný přístroj jsem si pořídil 

do domácnosti. Káva, již jsem tímto způsobem při-

pravoval, chutnala i mým přátelům. Uplynuly tři roky  

a pod mým bytem se uvolnil prostor k pronájmu.  

A tak jsem se ze dne na den rozhodl. Dal jsem v práci 

výpověď a otevřel si kavárnu, která funguje už sed-

mým rokem.

Čím je vaše kavárna výjimečná? Máte 
nějaký tajný recept, kterým se odlišu-
jete od konkurence?

Nikdy jsem nebyl kavárenský typ. Naopak, vy-

sedávání v  kavárně mi přišlo jako ztráta času. Ne-

zkoumal jsem, jak se káva vyrábí. Všechny její druhy 

připravuji sám podle intuice. Říkám tomu „sedlácký 

způsob“. Kladu důraz na lidskost a příjemnou atmo-

sféru, kterou svou přátelskou povahou dotvářím. To 

je možná ten důvod, který zákazníky do Kult Cafe láká.

Většina Čechů stále nedá dopustit na 
klasického „turka“. Jaký druh kávy 
patří mezi vaše oblíbené?

Vsázím na lidskost. Chci, aby si u mě na kávě 

pochutnal každý – od babičky až po kávového fajn-

šmekra. Nepovažuji se za odborníka na kávu. Zamě-

řuji se na dobrou brazilskou kávu, kterou mám rád. 

Odebírám ji z  brněnské pražírny na Kraví hoře, s  níž 

máme dobré obchodní vztahy. Navíc jsem spokojený 

i s kvalitou a chutí kávových zrn.

Najdou u vás zákazníci kávu s originál-
ním názvem, třeba Kult Cafe?

Nenajdou. A ani mě to nikdy nenapadlo (smích). 

Ale je to dobrý nápad, který stojí za zvážení.

Na Facebooku je vidět, že je vaše kavár-
na oblíbená i díky snídaním. Co jiného 
kromě nich nabízíte?

Ano, snídaně jsou velmi oblíbené. Zákazníci se 

tu zastavují na kávu s moučníkem. Dezerty jsou do-

mácí výroby. Je u nás klid. Nehraje tu žádná hudba. 

Lidé jsou zde zvyklí pracovat, takže příjemnou kulisu 

dotváří cvakání do klávesnic. V současnosti se řídím 

pravidlem, že méně je více. Nabízím zákazníkům do-

mácí zákusky, kávu a snídaně.

Kult Cafe, s. r. o.
Husitská 6, 
612 00 Brno
www.kultcafe.cz

Spousta kaváren minulý rok ze dne 
na den zkrachovala. Jak složité pro 
vás bylo vypořádat se s náhlou situací, 
která gradovala lockdownem?

Nebylo to lehké období. Do poslední chvíle jsem 

nevěřil, že je něco takového v  dnešní době možné. 

První dva týdny jsem využil ke zvelebování interiéru 

kavárny a pustil se do malování. Poté jsem otevřel 

výdejní okénko, ze kterého bylo možné si kávu za-

koupit a vzít s sebou. Jsem vděčný, že mě zákazníci 

nenechali ve štychu. Naopak, byli mně po celou dobu 

oporou. Vnitřek podniku jsou využil jako místo pro 

opravu kávovarů. Zpětně vnímám období lockdownu 

jako zajímavé, získal jsem nové zkušenosti.

Nejde si nevšimnout zajímavého de- 
signu Kult Cafe. Máte tu menší  
knihovnu a na stěnách netradiční 
obrazy. Budoval jste ho s konkrétním 
záměrem?

Interiér mi navrhl architekt. Nápad s knihovnou 

vyplynul ze situace. Lidé sem nosí své vlastní knihy  

a ty tu poté zůstávají. K dispozici jsou i noviny a ča-

sopisy. Mnozí hosté si z  nich čtou přímo v  kavárně, 

jiní si je půjčí domů. Knihovna žije vlastním životem, 

který už je mimo mou kompetenci. Obrazy mi dodala 

galerie základní umělecké školy. Právě teď se jedná  

o výstavu na téma Mikro a marko pod mikroskopem, 

jež vznikla v období covidu. ZUŠka tu pořádá dvě až tři 

výstavy ročně. Snažím se pomáhat i lokálním uměl-

cům, kteří tu vystavují svá díla.

Jaký plán máte s kavárnou  
do budoucna?

Nic konkrétního. Budu se snažit kavárnu i nadále 

udržet (smích). To, co funguje, nerad měním.

Všimla jsem si, že jezdíte na kole.  
Co ještě ve volném čase děláte?

Ano, pokud čas a situace dovolí, jezdím na kole. 

Nikdy jsem ale nepatřil mezi profesionály, jsem spíše 

rekreační jezdec. Dříve jsem kolo využíval jako do-

pravní prostředek na cestu z práce domů. Cyklisté si 

mimochodem Kult Cafe oblíbili a navštěvují nás pravi-

delně. Dokonce si vytvořili vlastní skupinu s názvem 

Kult Ride. Mám tři děti, takže jakmile se mi naskytne 

volná chvíle, věnuji ji rodině. O jarních prázdninách 

jsme společně vyrazili lyžovat. Jako rodákovi z Pod-

krkonoší jsou mi hory velmi blízké.

* Kristýna Komárková

Bohdan Kult je majitelem kavárny 
Kult Cafe. Zákazníci oceňují jeho 
přátelskou povahu a domácí 
kávu, kterou připravuje intuitivně 
a s láskou. Společně s manželkou 
vychovává tři děti.
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Návštěvníci musí za svou snahu 
dostat něco exkluzivního
Brněnské výstaviště je, ať už svojí polohou, rozlohou, historií nebo hospodářským významem, jedním z klíčových míst 
města. Jiřího Kuliše, generálního ředitele společnosti Veletrhy Brno, jež výstaviště spravuje, po dvanácti letech nahradil 
Tomáš Moravec, který se profiluje jako přívrženec moderních technologií a tzv. hybridní formy veletrhů. Jak vnímá areál 
brněnského výstaviště on?

Generálním ředitelem jste byl 
jmenován v prosinci 2021, tedy  
v celospolečensky obtížné době.  
Ve výběrovém řízení jste zvítězil nad 
šedesáti uchazeči, což určitě nebylo 
snadné. Stačil jste si už uvědomit svůj 
úspěch?

Své jmenování bych přirovnal k pocitům spor-

tovce, který na olympiádě získá zlatou medaili. 

Nejdřív je v překvapen úspěchem, pak mu to dojde  

a raduje se. Já jsem procházel stejnými fázemi. Na-

víc jsem to měl zpestřené ještě tím, že mi prakticky 

den před jmenováním spadl telefon ze střechy auta, 

kam jsem si jej položil. Tím jsem přišel o všechny 

kontakty, a než jsem si „spároval“ telefon nový, byli 

všichni gratulanti anonymní. Takže ano, pocit radosti 

jsem měl, navíc posílený úspěchem strojírenského 

veletrhu, který se na podzim díky uvolnění podmínek 

pro hromadné akce mohl uskutečnit. Vnímali jsme 

to jako předzvěst toho, že se věci mohou vrátit do 

normálu. Pak ale přišlo další zakolísání, když byl na 

začátku prosince opět vyhlášen nouzový stav. Doba, 

kdy je možné ze dne na den zavřít cokoliv. Tehdy jsem 

si znovu uvědomil, že nás zatím nečekají jen pozitivní 

záležitosti a zážitky.

Další nepříjemností, oproti pozitivitě závěru 

roku 2021, bylo rozhodnutí zrušit veletrh Salima 

termínově přesunutý do poloviny února tedy do 

předpokládané amplitudy mutace Omicron. Ten pro 

nás sice není tak důležitý, ale opět se ukázalo, na 

jak křehkých základech náš byznys stojí. Stačí málo  

a hrozí, že přestane existovat.

Často mluvíte o tzv. hybridních 
veletrzích. Nebudou mít takové  
veletrhy dopad na návštěvnost?

Předpokládám, že budou. I když interaktivní ná-

vštěvu vnímám spíše jako možnost pro někoho, kdo 

nemá příležitost na veletrh přijet osobně. Navíc se li-

dem za uplynulé roky změnily návyky a možná přibylo 

těch, kterým se nebude na veletrh chtít jít. Ti, kteří 

opravdu přijdou, jsou pro nás ti praví návštěvníci. 

Vstupují totiž do ryze reklamního prostředí a nechají 

na sebe reklamu působit. Absolvují jisté nepohodlí,  

a ještě si za to všechno zaplatí. Takoví návštěvníci 

musí za svou snahu dostat něco exkluzivního, co ve 

virtuálním prostředí jednoduše bude chybět.

Ovšem za současné situace, pokud jsem ná-

vštěvník ze zahraničí, který by musel strávit třeba 

týden v karanténě a pak teprve mohl jít na veletrh,  

 

 

tak si návštěvu rozmyslím, ale zase uvítám možnost 

na pár hodin se na veletrh podívat virtuálně, třeba  

i s možností videokonference s někým konkrétním, 

kdo mi představí něco, co mě zajímá.

Máte nějaký oblíbený veletrh, na který 
se třeba těšíte?

Asi ten strojírenský. Jednak jej letos opravdu 

zásadně potřebujeme, ale také je to veletrh, kde je 

velká koncentrace nesmírně zajímavých lidí, velmi 

progresivních, schopných adaptovat se na všechny 

novinky, které jim obor nabízí. Navíc jsem sám něja-

kou dobu na univerzitě strojírenství studoval, takže je 

mi blízký i po této stránce.

Dokážete při něm i relaxovat? Přece 
jen, ač „návštěvník“, jste stále v práci.

Jako zaměstnanec veletrhů jsem přestal chodit 

na veletrhy jako návštěvník, takže z tohoto pohledu 

žádný oblíbený veletrh nemám (smích). Snad jen po-

kud zde probíhá výstava psů, protože máme jedno-

ho doma. V takovém případě jsem nejspíš opravdu 

schopen se vypnout z role rádoby profesionála na 

veletrhy a překlopit se do role návštěvníka. 

Napadají mě ještě autosalony a motosalony. Ty 

jsou úžasné v tom, že nám dávají obrovskou možnost 

vyzkoušet si, třeba i při testovacích jízdách a jaksi 

legálně „promiskuitně“, všechny novinky, protože 

zde vedle sebe stojí běžně separované konkurenční 

značky.

Tomáš Moravec (* 1974) vystudoval v roce 
1998 Vysoké učení technické v Brně, obor 
Ekonomika a řízení průmyslu. V roce 1999 
nastoupil ve společnosti Veletrhy Brno jako 
regionální obchodní manažer. V listopadu 
2021 zvítězil ve výběrovém řízení na post 
generálního ředitele BVV.

V souvislosti s chystanou výstavbou 
Kometa Areny – neuvažujete o větším 
zpřístupnění areálu výstaviště  
veřejnosti?

Tady bych především rád zmínil, že do roku 

2019 byl areál Veletrhů otevřen téměř po celý rok,  

a to všem návštěvníkům konkrétních veletrhů. Sa-

mozřejmě, že areál nelze zpřístupnit v době montáže 

a demontáže. Při pohybu techniky hrozí velké riziko 

úrazu a například strojírenský veletrh se připravuje 

skoro dva měsíce.

 Ale otázka zpřístupnění historické části areá-

lu pro mě není tak úplně nereálná. Dokonce bych ji  

i uvítal. Ať se zde lidé procházejí, ať tu probíhá spo-

lečenský život. Samozřejmě je nutné brát v potaz, že 

takový krok by nejspíš vyžadoval řadu opatření týka-

jících se zvýšené údržby, jako u každého veřejného 

prostoru. Nehledě na ochranu kulturních památek 

budov výstaviště před působením vandalů.

KULT* je kulturní magazín. V areálu stojí 
budova bývalého kina/divadla, i když 
jsem četl, že uvažujete o jejím prode-
ji. Ale co takhle nějaká stálá kulturní 
scéna?

Máte pravdu. Budova kina alias divadla je v zóně, 

která je vhodná pro využití, o kterém mluvíte, ale pro-

tože se tam nacházejí i další objekty, které Veletrhům 

nepatří, počítáme spíš s jejím prodejem. Bohužel je 

ve stavu, který vyžaduje velkou revitalizaci, takže 

i kdybychom ji prodali za korunu, nový majitel do ní 

musí investovat v podstatě devítimístnou částku,  

a zásahy navíc konzultovat s památkáři. Ale například 

u pavilonů Brno a Morava máme hned dva vážné zá-

jemce, kteří by je rádi využili pro galerijní nebo kul-

turní účely vůbec. Ty budovy mají samozřejmě nějaká 

omezení daná dobou vzniku, ale přesto se vyznačují 

vlastním charismatem a já se nebráním jejich smys-

luplnému využití.

* Robert Žďárský
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(Ne)povedená Stella
Jedna z našich nejpopulárnějších hereček Stella Zázvorková se narodila 14. dubna 1922 v pražské 

osadě Dolní Krč v domě č. p. 35. Přišla na svět jako mladší ze dvou dětí architekta Jana Zázvorky  
a módní návrhářky Zdeňky Zázvorkové, rozené Křapáčkové. Svůj debut na divadelních prknech si 

Stella odbyla již ve čtyřech letech, coby škrcené dítě na scéně Lesního divadla Krč.

Tenkrát ji „rdousila“ její vlastní teta, sama ochotnická herečka. Svoji život-

ní premiéru však malá Stellinka namísto předepsaného „skonu“ završila hlasitou 

spontánní replikou „Fuj, ty ale vypadáš“, komentující tetino amatérské nalíčení. 

Tím v konečném důsledku nejenže rozesmála celé hlediště a vytrhla herečku  

z role, ale nevědomky naznačila charakteristiku většiny svých budoucích postav. 

Na další herecké krůčky si však musela počkat téměř až do dospělosti, kdy se bez 

vědomí rodičů přihlásila do divadelní školy E. F. Buriana.

Dětství Stelly Zázvorkové nebylo jednoduché. Její o osm let starší bratr, jenž 

se stal uznávaným a vyhledávaným filmovým architektem, ji totiž mnohdy brával 

do biografu na filmy nepříliš vhodné pro děti a ona se pak často budila hrůzou. 

Přesto na to období vzpomínala s úsměvným nadhledem a s bratrem se měli celý 

život velmi rádi. 

Zato s matkou si příliš nerozuměla. Jméno přitom dostala právě od ní, pro-

tože si přála, aby Stella byla podobně jako hlavní hrdinka stejnojmenného románu 

Camille Flammariona krásná, vysoká a štíhlá blondýna. Jenže „naše“ Stella byla 

menšího vzrůstu a již od dětství měla sklon k nadváze. Matka jí dokonce vyčetla, 

že není ani stínem její krásy. Ovšem co jí nebylo naděleno na kráse (na rozdíl od její 

matky, jež si na svém půvabu a noblese až přehnaně zakládala), to vyvážila svým 

temperamentem. Ke klidnému životu budoucí představitelky především kome- 

diálních rolí nepřispělo ani to, že se během jejího dospívání rodiče rozešli. Nejspíš 

především kvůli matčině citově chladné povaze.

Past na myši, divadlo ABC, 1973, foto Miroslav Tůma, archiv Městských divadel pražských

S otcem si naopak Stella rozuměla daleko více, 

přestože jí odmítl pomoct k  divadelní kariéře. Jako 

uznávaný architekt se sice znal se spoustou význam-

ných herců, ale o nějaké protekci nechtěl ani slyšet, 

a když se Stella ještě nedostatečně připravila na 

zkoušky na konzervatoř, neštěstí bylo hotovo! Pak 

jí nezbývalo než jít studovat gymnázium. Z trucu se 

proto rozhodla, že propadne. Ale prý jí to nedalo moc 

práce, protože předměty jako matematika a fyzika jí 

nic neříkaly. Nakonec se s tatínkem dohodli, že jí za-

platí anglickou kolej, aby zde mohla studovat jazyky.

Později se „uchytila“ u E. F. Buriana, kde byl její 

první rolí nábytek v Zeyerově Staré historii. Přesněji 

portiéra, umyvadlo a stolička. Jako elév pak „hrála“ 

živé kulisy velmi často. Naučila se díky tomu pohy-

bovat po jevišti a nepřekážet hercům. Režisér jí i tak 

řekl, že „má tendenci k přehánění a nemá konkuren- 

ční sklony“. Její slibně se rozvíjející kariéru v  tomto 

souboru přerušila válka. 

Tehdy se stala, spolu s několika dalšími bývalými 

studenty Burianovy divadelní školy, členkou divadla 

Větrník, i když šlo spíš „jen“ o divadelní spolek bez stá-

lé scény a s recitačními pásmy. Soubor pak přešel do 

Pražského dětského divadla (skupina Míly Mellanové), 

aby jeho členové unikli totálnímu nasazení v Říši. Prá-

vě ve Větrníku se Stella seznámila se svým budoucím, 

a vlastně i jediným manželem, Milošem Kopeckým.

V  poválečných letech vystřídala hned několik 

domovských scén – Divadlo satiry, Realistické divadlo 

Zdeňka Nejedlého nebo Divadlo E. F. Buriana, tehdy 

Armádní umělecký soubor. V  roce 1955 zakotvila v 

Divadle ABC, ve kterém jí nabídl angažmá samotný 

Jan Werich. V tomto divadle, později začleněném do 

Městských divadel pražských, působila až do svého 

odchodu na odpočinek v roce 1990.

Krátce po osvobození se také začala rozvíjet její 

známost s Milošem Kopeckým. K jejich následnému 

sňatku přispělo kromě vzájemné náklonnosti i to, 

že byl Miloš Kopecký po návratu z  koncentračního 

tábora osamělý a frustrovaný ze ztráty své matky. 

Manželství sice dlouho nevydrželo, ale narodila se jim 

dcera Jana. Ta bohužel ve čtrnácti letech tragicky 

zahynula. Ve vzpomínkové knize O sobě se Stella ke 

svému rozchodu s Milošem Kopeckým vyjádřila tak-

to: „S  Milošem jsme si o všem opravdu důvěrně pro-

mluvili až po pohřbu naší dcery. Od té doby jsme spolu 

nikdy neměli žádné spory a po celý další život jsme si 

dobře rozuměli.“

Paní Zázvorková prý sama nikdy vyloženě netou-

žila po jedné konkrétní roli a vždy byla znovu a znovu 

překvapována, jak krásné nabídky dostávala, aniž by 

se o ně výrazněji přičinila. Možná to však bylo prostě 

proto, že jí pestrost rolí jednoduše vyhovovala. Jejím 

životním krédem bylo i přesvědčení, že všechno, co 

by ji mohlo omezovat či brzdit v rozletu, musí co nej-

rychleji překonat a těšit se z každé maličkosti. 

I když nepatřila mezi herečky-krasavice, dostala 

možnost zahrát si i milovnice. Tou vůbec první byla 

holčička ve hře Honzík Pára Pražského dětského diva-

dla, v níž se zamiluje, i když jen kamarádsky, do hlav-

ního hrdiny. Z televizních rolí můžeme v tomto smyslu 

připomenout především truchlící vdovu Popovovou 

v komorní komedii Medvěd z roku 1961, kdy čelí náro-

ku velkostatkáře Smirnova v podání Jana Wericha na 

splacení dluhu jejího zesnulého manžela. 

Možná i díky vyrůstání ve víceméně v  chlapec-

kém kolektivu se svým starším bratrem také v  do-

spělosti vyhledávala spíše pánskou společnost. 

Jan Werich ji dokonce, ještě s  Jaroslavou Adamo-

vou, pravidelné přijímal u sebe doma na Štědrý den  

v jinak výlučně pánské sešlosti. A přestože se paní 

Zázvorková po nevydařeném manželství již nikdy 

neprovdala, měli muži v  jejím životě významné mís-

to. Především jako přátelé a kolegové. Dokonce o ní 

sami říkali, že je pro ně jako sestra. V knize O sobě o 

vztazích mužů se ženami poznamenala: „Když se žena 

zbaví svého problémového, ženského majetnického 

pudu, může se dokonce i stát, že u mužů rozpozná je-

jich podivuhodné vlastnosti.“ 

O talentu Stelly Zázvorkové, jejíž sté výročí na-

rození si letos v dubnu připomínáme, svědčí i fakt, že 

se prakticky ihned poté, co dostala první filmovou 

příležitost, stala jednou z  nejžádanějších českých 

hereček. Díky její přirozenosti i uvěřitelnosti ztvár-

něných postav přitom nikomu nepřijde, že by jí bylo 

„už moc“, ačkoli měla na svém kontě filmových nebo 

seriálových rolí více než tři sta. 

Řízením osudu zůstala sice nakonec v životě 

sama, ale osamělá se prý nikdy necítila. O to víc si 

totiž užívala přízně svých přátel a kolegů, kteří ji měli 

upřímně rádi a do posledních dní o ni s láskou pečo-

vali. Stella Zázvorková skonala náhle 18. května 2005 

ve svém bytě v Praze-Dejvicích. 

* Robert Žďárský

↓ Velká zlá myš, divadlo ABC, 1968, foto Ludvík Dittrich, archiv Městských divadel pražských
→ Helenka je ráda, Divadlo Satiry, 1957, foto Jaromír Svoboda, archiv Městských divadel pražských
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Objevte nejkrásnější výhled 
na Brno z lomu Hády

Krásný výhled z  kopce o nadmořské výšce  

424 m. n. m. není to jediné, čím se lom může pyšnit. 

Přírodní dominanta, která se nachází v severní části 

Brna – na hranici brněnské městské části Maloměřice 

a katastrálního území Kanice –, se v minulosti využí-

vala k těžbě vápence pro stavbu domů. Počátek těžby 

se datuje až do středověku. Počátkem minulého sto-

letí se těžilo pouze v  tzv. Městském lomu. Produkce 

vápence se později rozšířila do lomů Džungle a Růže-

nín, u něhož lze najít drobné kousky kamene stejného 

názvu. V  tomto lomu byl objeven i krasový pramen, 

který vytvořil přírodní jezírka, v posledních letech vy-

užívaná k osvěžení především nudisty.

Lom Růženín je nejkrásnějším úsekem  celého 

vápencového komplexu. Rozprostírající se jezírka, 

která lom zaplavila, se stala domovem mnoha druhů 

živočichů a rostlin. Cesta k jezírku ovšem není vůbec 

snadná, protože je oblast obehnána plotem, jenž má 

pouze několik vchodů. Pro turisty je dostupná nauč-

ná stezka dlouhá cca 2,2 kilometru, lemující území 

kolem dokola.

Mezizastávka trasy, v  rámci které je umístěno 

osm informačních tabulí, se jmenuje stratigrafický 

sloup. Dva metry vysoká kamenná zídka názorně uka-

zuje, jak se vrstvy hornin v Brně usazovaly v průběhu 

milionů let. Nedaleko lomu Hády je možné navštívit 

Lamacentrum Hády, fungující zde od roku 2011. Lamy 

a alpaky jsou přátelské a nechají se nakrmit stravou, 

kterou je možné v komplexu zakoupit.

Krmení velbloudovitých zvířat ocení především 

děti, které se mohou zabavit i hrou s kamínky. Úlom-

ky zvětralých hornin volně roztroušené v prostoru 

lomu  lákají nejednoho kreativce. Důkazem jsou ob-

razce všech tvarů i a velikostí, vyznání lásky nebo po-

litické názory umělce.

Pozorování vytvořených děl je nejlepší z  výšky.  

Z vyvýšeniny, na jejímž vrcholu je postaven 80metro-

vý televizní vysílač, je za jasného počasí vidět nejen 

panorama Brna a jeho okolí, ale i velmi vzdálené cíle. 

Například Pálavu. Za dobré viditelnosti lze ovšem  

z Hádů zahlédnout i vrcholky rakouských hor. Krása 

města se dobře vyjímá především za západu nebo při 

východu slunce, takže není od věci si přivstat. S pik-

nikovou dekou a dobrotou k snědku představuje lom 

Hády ideální místo k relaxaci.

Příjemně strávený čas zajistí i cyklostezka nad 

lomem. Okolí Maloměřic vybízí k  celodennímu výletu 

v přírodě. Trasa má 17 kilometrů a hodí se pro začá-

tečníky i pokročilejší pěší. Druhým tipem na výlet je 

okruh, jenž turisty provádí tím nejlepším, co lom Hády 

nabízí.

* Kristýna Komárková

Pojem „jdeme na Hády“ pro Brňany 
doslova zlidověl. Fráze, která pro 
sportovce a dobrodruhy odpovídá 
příjemně strávenému času aktivním 
odpočinkem. Lom Hády okouzlil  
i sběratele růženínu nebo milovníky 
zvířat. Pohádkové místo k relaxaci je 
pastvou pro oči. Hády lákají impozant-
ním výhledem na Brno v blízkosti 
televizního vysílače.

Foto: Lubomír Svoboda

PROGRAM NA DUBEN
DIGITÁRIUM

Pejsek a kočička letí ke hvězdám
Ztřeštěná pohádka s živými herci, pejskem a kočičkou. 
Vhodné od 3 let.   
so 2., 9. a 16.    � 14.00
   � 16.00

Vzhůru nohama 2D
O holčičce, která se na věci dívá trochu jiným pohledem.
Vhodné od 5 let. 
čt 14. a pá 15.   � 10.00 

Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D
Kdy a jak známe sondy uviděly celou Sluneční soustavu?
Vhodné od 10 let.
so a ne (kromě 23. a 24), pá 15. a po 18. � 18.00
st, pá, so (kromě 15., 22., 23., 29. a 30.) � 20.00

Kouzelný glóbus 3D
Proč se střídá roční období? Dokáže to malá Mia změnit? 
Vhodné od 5 let.  
so a ne (kromě 23., 24. a 30.)  � 10.00
ne (kromě 24.), čt 14., pá 15., po 18.  � 14.00
   � 16.00

Vesmírné oázy 3D
Po vodě budeme pátrat napříč Sluneční soustavou. 
Vhodné od 10 let.
st, pá (kromě 15., 22. a 29.)  � 18.00

DALŠÍ PROGRAM

Pozorování večerní oblohy
st až so (kromě 15., 21.–23., 28.–29.) � 21.00

Jóga
Jóga v netradičních prostorách Hvězdárny.
st   � 18.30

Relaxace pod hvězdami
Krátké zastavení pod hvězdnou oblohou malého planetária.
pá 1. a 8.   � 17.15

MIMOŘÁDNÉ AKCE

Odborná přednáška
čt 7. Tomáš Petrásek   � 18.00
Hypotéza panspermie – přišel život z hvězd?

GO Kamera
24. ročník cestovatelského festivalu se spoustou zajímavých osobností. 
Nahlédneme do nejzajímavějších koutů světa.
čt až ne 21. až 24.       změna programu vyhrazena

� Kraví hora 2, 616 00 Brno � e-mail@hvezdarna.cz

� 541 321 287, 777 605 310 � www.hvezdarna.cz

  �� facebook.com/hvezdarna.brno

SUPERHRDINOVÉ
Den v kostýmech plný super-

schopností světa kolem nás.

Objevte v  sobě superhrdinu. Vy-

užijte jedinečné příležitosti setkat se 

tváří v tvář se Spider-Manem, Batma-

nem či Thorem. Přijďte otestovat své 

schopnosti a porovnat je s  ostatními. 

Naučíme vás ovládat živly a využívat 

sílu přírody. Seznámíte se s  magne-

tickou kapalinou, supravodičem nebo 

plazmovou koulí. Dotknete se blesku, 

zkrotíte oheň nebo vyrobíte pavoučí 

sliz. Představíme vám i superschop-

nosti zvířecí říše. Proniknete také do 

tajů zneviditelnění či levitace. V kos-

týmu superhrdiny máte 50% slevu na 

vstupné. Bude to SUPER!

* 50% slevu lze uplatnit pouze 

ze vstupného pro jednotlivce, nepla-

tí pro rodinné a skupinové vstupné.  

O uplatnění slevy rozhodují pokladní na 

základě míry propracovanosti kostýmu 

– pozor, jen tričko se znakem superhr-

diny určitě nestačí! Rezervace vstupe-

nek není nutná.

VIDA! science centrum
30. 4. 2022, 10:00–18:00
vida.cz
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Podávání projektů 
do Dáme na vás 

Již šestým rokem mohou obyvatelé Brna podávat projekty do participativ-

ního rozpočtu Dáme na vás. Nejedná se jen o dětská hřiště, sportoviště, výsadbu 

stromů, cyklostezky a další, ale přihlašovat je možné také tzv. měkké projekty, jako 

jsou například food festivaly, kulturní léta, letní kina. 

Pokud máte i vy nápad na oživení kultury nebo na zlepšení Brna, neváhejte  

a podejte svůj projekt do 15. 5. 2022. Můžete také podpořit již podané projekty, 

které sbírají podporu do konce května. 

Více informací najdete na paro.damenavas.cz. 

Černobyl na kolečkách:  
ani na vozíku život nekončí!

Dne 26. dubna 1986 došlo na tehdy sovětské Ukrajině k největší jaderné havá-

rii v dějinách lidstva. Čtvrtý reaktor elektrárny poblíž města Černobyl explodoval  

a Evropu zahalil radioaktivní prach. Na likvidaci následků nehody a zabránění kata-

strofě mnohem větších rozměrů se podílely statisíce lidí. 

Honza Dušek, vozíčkář, snílek a dobrodruh trpící roztroušenou sklerózou, cítil 

nutnost poděkovat těmto lidem, jelikož i on sám sebe počítá do kategorie zachrá-

něných. Proto s ním banda dobrovolníků vyrazila do černobylské zóny. Chtěli mu 

dát možnost zapálit svíčku u památníku těch, kteří pomáhali chránit svět i většinu 

z nás.

Nakonec, díky štědrosti sponzorů a podporovatelů celého projektu, mohl tým 

v zóně strávit celkem čtyři dny. Navštívili města Černobyl a Pripjať, průvodce je za-

vedl pod obrovský radar Duga (známý také jako Datel nebo Oko Moskvy), dostali se 

do hloubi opuštěné zóny, a to do vesnice Krasno. Expedice splnila svůj účel, bylo 

poděkováno a vyjádřen respekt. Pokud člověk chce pochopit sílu přírody, měl by 

se do Černobylu podívat, přesně tak by totiž vypadal svět, kdyby si ho Matka Země 

vzala zpět a lidé z něj zmizeli.

Z cesty vznikají dokument i kniha s názvem Černobyl na kolečkách.

* Jiří Kalát

V září 2021 se čtrnáct nadšenců vydalo na cestu dlouhou 
přes tři tisíce kilometrů. Cíl byl jasný: Jeli splnit jednomu 
vozíčkáři s roztroušenou sklerózou sen. Chtěl vidět místo, 
které ovlivnilo životy tisíců lidí, a to nejen na Ukrajině, ale  
v celé Evropě. Tím bodem na mapě je uzavřená zóna kolem 
Černobylské jaderné elektrárny Vladimíra Iljiče Lenina, 
známá pod zkráceným názvem Černobyl.

Brněnské neony
Výstava výsledků designerské soutěže na podobu nových světelných girland 

v ulicích města Brna.

Jedinečné osvětlení hlavních ulic v centru města je historicky spojeno  

s pořádáním brněnských veletrhů a výstav. Vzhledem k nevyhovujícímu technické-

mu stavu současných girland z 50. let se město Brno rozhodlo uspořádat soutěž  

o návrh a realizaci nové podoby brněnských girland. Výstava představí jak vítězný 

návrh od společnosti VISUALOVE s.r.o., tak i návrhy ostatních účastníků soutěže. 

URBAN CENTRUM BRNO                                     
Stará radnice, Mečová 5, Brno
tel.: 778 520 752, e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz
otevřeno: po–pá 10:00–12:00, 13:00–18:00 
31. 3. – 20. 5. 2022, vstup zdarma

Vizualizace: archiv MMB
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Zapomenutý sportsman a hrdina 
Rath ožil na plátně 

Emerich Rath. Jméno tohoto pražské-
ho Němce je pro pár znalců synony-
mem pravého sportsmana začátku  
20. století. Ve sportovním světě, který 
se na přelomu století formoval  
a uctíval své první hvězdy a hrdiny, byl 
všeobecně známý. Skvěle ovládal řadu 
rychlostních, vytrvalostních i silových 
atletických disciplín, ovládal lecjaké 
sportovní náčiní, vynikal v individuál-
ních i kolektivních sportech. Dokonce 
soutěžil v maratonu na londýnské 
olympiádě v roce 1908 a o čtyři roky 
později ve Stockholmu.

Jenže mluvil německy a na takové se v českém 

prostředí během čtyřiceti let komunismu zapomína-

lo, podobně jako na řadu skvělých prvorepublikových 

fotbalistů z německých pražských i venkovských 

klubů. Do české historie se prostě čeští Němci jako 

hrdinové dlouhodobě nehodili, a po druhé světové 

válce už tuplem ne.

A většina jich je zapomenutá dodnes, a tak to  

i zůstane. Příliš prachu už nasedalo na muže naro-

zené obvykle ještě koncem 19. století. Zapomenutý 

Rath se však nyní vrací do povědomí lidí díky filmu 

Poslední závod režiséra Tomáše Hodana, který jde  

v březnu do kin. Většina lidí alespoň mlhavě tuší, 

kdo byli Bohumil Hanč a Václav Vrbata a že zahynuli 

v Krkonoších 24. března 1913 při běžkařském závodě 

na 50 kilometrů. Hrdina Rath, též skvělý lyžař, se ne-

bohého, vysíleného a na kost promrzlého souputníka 

Hanče pokusil v zuřící vánici zachránit. Na zádech 

ho táhl od Zlatého návrší k Labské boudě. Ale nedo-

kázal to. Posadil tedy Hanče k tyči, vzal své lyže a jel 

na Labskou boudu pro pomoc. Muži, kteří ho našli  

a odtáhli na saních, už se mohli jen dívat na bezvládné 

tělo, které ještě před několika hodinami patřilo silné-

mu sportovci a průkopníkovi lyžování v Krkonoších. 

Později našli i mrtvého Vrbatu, Hančova kamaráda, 

který mu ve vánici půjčil zimník a čepici a také se 

snažil najít pomoc. Neúspěšně.

Marně se v Krkonoších snažil 
zachránit zmrzlého Hanče

Když v roce 1956 vznikl o tomto závodě film  

s názvem Synové hor, Rath se tehdy nehodil. Byl zce-

la okrajovou postavou. To se Hodan rozhodl změnit.

Závod se konal v době, kdy Češi často ignoro-

vali německé závody a naopak. Ale Rath byl ukázkou 

toho, jak může sport spojovat. Měl přátele mezi Če-

chy, Němci i sportovci ostatních národů. Do závodu 

tehdy nastoupilo jen šest mužů, vyjeli za teplého 

předjarního počasí, které se však začalo měnit, déšť 

přešel ve sněhovou vánici a ochladilo se. Všichni 

včetně Ratha vzdali. Byl jedním z těch, kteří se Hanče 

vydali hledat, když se neobjevil na kontrolní stanici.  

A našel ho poblíž místa, kde od roku 1925 stojí památ-

ník, mohyla Hanče a Vrbaty… Neštěstí kamaráda-

-sportovce pro něj prý bylo traumatem až do konce 

jeho jinak nesmírně pestrého života.

Lyžování do jeho života vstoupilo už ve třinácti 

letech v roce 1896. Jen čtyři roky poté, kdy dovezl 

první lyže do českého království hrabě Jan Harrach 

pro své lesníky. Rathovi je daroval vídeňský student, 

který tehdy pobýval v Broumově, Rathově bydlišti. 

Jako mladý chlapec se sám učil lyžovat a je možné 

ho považovat za jednoho z průkopníků tohoto sportu 

v Čechách. Na přelomu století se vyučil obchodním 

příručím ve známém pražském železářství U Rotta, 

ale poté přesídlil do Německa a v roce 1912 se ženil 

v Berlíně, kde působil jako obchodník. Jeho široký 

sportovní záběr mu pomohl získat členství v mnoha 

klubech a také spoustu přátel. Že svou vlast neome-

zoval na Čechy, či Německo, dokládá fakt, že po válce 

už žil opět v Praze. Krátce po ní si otevřel obchod se 

sportovními potřebami, které později doplnil tramp-

skými a tábornickými. Už jako zkušený muž se nadále 

nejen účastnil různých závodů a soutěží, ale sám je  

i organizoval.

Bylo až neuvěřitelné, jak široký byl jeho sportov-

ní záběr. Nepěstoval jen atletické či lyžařské disci-

plíny, ale jezdil také na kole, boxoval, v roce 1912 se 

stal dokonce mistrem Německa v těžké váze, a ještě 

v roce 1932 dokázal zvítězit v rychlobruslařském zá-

vodě. A to je jen letmý výčet...

Průkopnické počiny k jeho jménu patřily i v me-

ziválečném období. Rath sjížděl na kánoi horské řeky, 

u nichž se o to nikdo před ním nepokusil. Proslavil se, 

když se objevil na Tibeře v Římě, sjížděl z Brixenu do 

Benátek a v roce 1924 se vydal na vodní pouť dlouhou 

360 kilometrů po Seině, aby doplul do Paříže v den 

zahájení olympijských her.

V duši nadšeného sportovce a obchodníka však 

dřímal i romantický duch, který měl to štěstí, že  

v době mezi válkami pobýval v Praze. Tehdy totiž za-

žilo nevídaný rozmach trampské hnutí. Z lokálky na 

Sázavu se stal Posázavský Pacifik a tisíce mladých 

lidí jezdily do romantické krajiny kolem této řeky trá-

vit neděle. Rath si tehdy pořídil dřevěnou chatu na 

skalách v Lukách pod Medníkem, a když měl volno, 

ujížděl z Prahy právě sem. Mohl si tu snít o indiánech 

a životě v přírodě tak, jak to čítal v dobrodružných ro-

mánech, jež tehdy hltala značná část mladých i star-

ších kluků. Rathovi nechyběl v chatě totem, chodíval 

v indiánském obleku s čelenkou a indiánským toma-

hawkem, dokonce i když přál přátelům v Praze pěkné 

prožití Vánoc.

Ani na Sázavě na sport nezapomněl. Postavil 

hřiště a sjížděla se k němu trampská mládež z okolí. 

Byl tu šťastný. Jenže krásný život, který si za první 

republiky dopřála spousta lidí, netrval dlouho. Dal-

ší válka rozmach mladého československého státu 

zastavila. Rath patřil k  antifašistům, a jaká musela 

být jeho morálka, když ukrýval ve sklepě či ve skladu 

obchodu Žida.

Po válce mohl díky tomu v Praze zůstat, jeho 

život se však obracel k horšímu. Němci ho za války 

nechali na pokoji, komunisti už ne. Obchod mu po 

roce 1948 sebrali a na rok ho zavřeli do vězení, pro-

tože propagoval skauting, měl za výlohou indiánskou 

čelenku a totem či americké opasky a klobouky. Dost 

na to, aby mohl být obviněn z propagace západního 

stylu života a amerikanismu. V té době mu zemřela 

manželka a po návratu z vězení mu vyměřili nejnižší 

možný důchod. Jak rychle se dokázal proměnit spo-

kojený a činorodý život aktivního Ratha…

Po zbytek svých dnů živořil jako pomocný zedník 

či metař. V roce 1959 byl v takové nouzi, že nabídl Ná-

prstkovu muzeu svůj majetek a sbírky, ale zájem byl 

pramalý a za dvě věci dostal pouhých 600 korun. Vět-

šina lidí by se dávno nechala zlomit osudem, ne tak 

Rath. Usmyslel si, že dojede na kole na olympiádu do 

Říma. Jenže dostal cukrovku a osud ho nasměroval 

do domova důchodců u Benešova. 

Pak se mu naposledy zablýsklo na lepší časy. 

Bratranec Jan Rath z Broumova za ním přijel a nabí-

dl mu, že může bydlet u něj. Starý Emerich byl rád, 

přestěhoval se do města, kde jako chlapec vyrůstal. 

Radost netrvala dlouho. Příbuzný ho z bytu vyhodil  

a téměř osmdesátiletý stařec byl najednou bezdo-

movcem potulujícím se po Broumově. Nemohli si 

ho nevšimnout „esenbáci“, kteří mu zařídili pobyt  

v domově důchodců, kde však po čtyřech měsících  

v prosinci 1962 zemřel na infarkt, zcela opuštěný.

Až dlouho po jeho smrti, na začátku 21. století, 

se jeho jméno na Broumovsku začalo vracet do pově-

domí. V Polici nad Metují stojí Muzeum zimních spor-

tů Emericha Ratha a jeho jméno nese od roku 2003  

i běh konající se přímo v Broumově.

* Zdeněk Meitner
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Aloy se vrátila, aby hráče opět 
zabavila na spoustu hodin

V průběhu letošního roku dojde mini- 
málně ke dvěma významným herním 
návratům. Zatímco na pokračování 
God of War si ještě počkáme, aktuálně 
si můžeme vychutnávat pokračování 
Horizon Zero Dawn. Opět stojí za to.

V  posledních letech se na konzolích objevily 

opravdu skvělé herní tituly. Jednoznačně mezi ně pa-

tří i postapokalyptický Horizon Zero Dawn, který vy-

šel v roce 2017 a řádně obohatil žánr RPG. Vzhledem 

k tomu, že se dočkal hned několika ocenění a prodal 

spoustu svých kopií, bylo jen otázkou času, než se 

dočkáme pokračování.

To přišlo 18. února 2022, kdy vyšla hra Horizon 

Forbidden West. V tuto chvíli je dostupná pouze 

pro PlayStation, ale v  budoucnu se jí možná dočkají 

i majitelé počítačů. I jedničku si koneckonců nej-

prve užívali pouze majitelé PlayStationu, ale po le-

tech se objevila v nabídce Steamu a dalších herních 

platforem.

Dvojka každopádně naplnila všechna očekávání 

a první díl možná i převyšuje. Minimálně se ukázalo, 

že když funguje jednička, není vyloučené dosáhnout 

stejné kvality i u pokračování.

Dějově dvojka na jedničku bezprostředně na-

vazuje, takže neznalci Horizon Zero Dawn se mohou 

v příběhu zpočátku ztrácet. Hráči se opět ujmou ne-

ohrožené Aloy. Ta se žene za novým cílem, zatímco 

prozkoumává velmi bohatý postapokalyptický svět.

Soubojový systém je znovu velmi zábavný, 

protože vám dovoluje potyčky řešit několika způ-

soby. Protivníkům se můžete buď postavit a doufat 

v úspěch, nebo nějak šikovně utéct. Aloy opět narazí 

na spoustu unikátních strojů – je jich zhruba dvakrát 

více než v jedničce.

Několik herních prvků se sice změnilo, ale jak-

mile si na ně zvyknete, budete za ně rádi. Více je  

i zbraní a vybavení, vybírat si tedy můžete z pořádně 

pestré škály.

Kluci a holky z Guerrilla Games se znovu před-

vedli a po poměrně dlouhém čekání nám naservíro-

vali parádní titul. Všechny mechaniky tu fungují na 

výbornou, hra má skvělou atmosféru, vizuál i hudbu 

a celý otevřený svět prostě funguje. Chyby se na Ho-

rizon Forbidden West hledají jen velmi těžce, což nej-

lépe ilustruje skutečnost, jak obtížné je od něj odejít  

i po několikahodinovém hraní.

* Ondřej Šedý

Horizon Forbidden West
Datum vydání: 18. února 2022
Vývojář: Guerrilla Games
Vydavatel: Sony Interactive Entertainment
Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5

Hodnocení: 90 %

Pán prstenů: Karetní hra LCG - revidované 
vydání
Vydavatel: Blackfire CZ
Počet hráčů 1-4
Věk: 14+
Herní doba: 60–120 minut

Hodnocení: 80 %

Pán prstenů v karetním provedení

Karetní hra Pán prstenů vývojáře Natea Frenche je na 
českém trh již dvanáct let. Získala si řadu příznivců a nakla-
datelství Blackfire se rozhodlo zpřístupnit domácím zájem-
cům přepracovanou základní sadu karet v krabici. Teď si ji 
tak mohou vychutnat i čtyři hráči současně. Podaří se získat 
pro tuto výjimečnou hru další nadšence?

V Pánu prstenů: Karetní hře (dále jako PP:KH) hráči spolupracují a snaží se spl-

nit jeden z trojice náročných úkolů, či dokonce všechny spojené do jedné kampa-

ně. V průběhu hraní navštíví řadu ponurých míst a vybojují nejednu bitvu se skřety, 

pavouky i jinými zlořády.

Základní sada obsahuje přes tři stovky karet, necelé dvě stovky žetonů, čtyři 

počítadla ohrožení, knihu pravidel a jejich abecední přehled. Karty hráčů se dělí 

do čtyř balíčků, každý se třemi hrdiny, a dalších takřka devadesát karet předsta-

vuje nepřátele, lokace a nehezké události, jež je třeba překonat. Mnohé karty se  

v balíčcích opakují, ale i tak se můžete těšit na desítky krásných ilustrací a spoustu 

herních kombinací.

Jak již možná tušíte, PP:KH není hrou pro začátečníky a doporučení od čtr-

nácti let zde dává smysl. Přestože můžete obtížnost ovlivňovat, k úspěšnému hraní 

je potřeba umně využívat unikátních schopností hrdinů, kombinovat je a ve vhodný 

okamžik využívat ty správné karty. Protagonisté a karty jsou navíc rozděleni do 

čtyř sfér vlivu a nemohou použít své zdroje na karty z jiné sféry. Pravidla nepatří 

k nejjednodušším, a i když si je po pár hrách osvojíte, občas nastanou situace, kdy 

si nebudete jisti přesným postupem.

PP:KH má velmi dobře a jednoduše ošetřeny mechanismy pro hru jednoho 

až čtyř účastníků. Neplatí, že by hra měla diametrálně jinou obtížnost v rozdílném 

počtu účastníků. Variabilita možností se však úměrně tomu logicky zvyšuje. Ještě 

zajímavější se partie stává, když se hráči rozhodnou vytvořit si vlastní balíčky kom-

binací hrdinů a karet z jednotlivých sfér.

Nezanedbatelnou roli má faktor náhody. Nejenže záleží na tom, jaké karty 

vám přijdou do ruky – takový vhodně vyložený Gandalf působí jako deus ex ma-

china. Stejně tak i některé karty setkání, fungující jako váš protihráč, mohou za 

nepříznivých podmínek vyvolat malou katastrofu, ačkoliv jindy jsou bezzubé.

PP:KH je tzv. živou karetní hrou, k níž ve světě vycházejí rozšíření přidávají-

cí nové hrdiny, karty i odlišná dobrodružství. Česky vycházela v letech 2011–2013, 

Blackfire však chystá další. I z toho důvodu nefunguje PP:KH jako občasné povyra-

žení. Čím více od hry chcete, tím více času a energie do ní investujete. Přijmete-li 

tento fakt, můžete si sami i s přáteli užít řadu výjimečných a nikdy ne stejných 

herních sezení.

* Radovan Kolbaba
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výběr z programu - duben 2022

Hrdý Budžes
Kultovní inscenace s Bárou Hrzánovou v hlavní roli. 

6. dubna  19:00  Divadlo Bolka Polívky 

Dva roky prázdnin 

9. dubna  15:30  Divadlo Polárka

Cyrano z Bergeracu 

11. dubna  19:00  Studio Marta

Indián v ohrožení 

12. dubna  19:30  HaDivadlo

Devět křížů
Světová předpremiéra historického muzikálu. Představení napsané 

speciálně pro Městské divadlo Brno vypráví starou moravskou 

legendu o ukrutném činu, který se podle kronik odehrál kolem roku 

1540 v malé vísce nedaleko Velké Bíteše. 

23., 25. dubna  19:00  Městské divadlo Brno

Bídníci
Premiéra originální adaptace francouzské klasiky. 

29. dubna  19:00  Divadlo Husa na provázku

S láskou Mary 

30. dubna  19:00  Divadlo Bolka Polívky

Bratrství
Vítěz sekce Česká radost na MFDF Jihlava 2021. Francesco Montag-

ner. Dokumentární, Česko/Itálie, 97 min. 

Premiéra 7. dubna

Vyšehrad: Fylm
Celovečerní pokračování populárního seriálu. Martin Kopp, Jakub 

Štáfek. Komedie/Sportovní, Česko, 105 min. 

Premiéra 14. dubna

Seveřan
Vikinská novinka režiséra oceňovaného Majáku. Robert Eggers. 

Historický/Dobrodružný, USA, 136 min. 

Premiéra 14. dubna 

Černobyl na kolečkách
Filmový dokument o expedici Honzy Duška do Černobylu. Eva 

Toulová. Dokumentární, Česko. 

Premiéra 26. dubna 

Promlčeno
Karel Roden v hlavní roli boje o spravedlnost. Robert Sedláček. 

Krimi/Thriller, Česko, 95 min. 

Premiéra 28. dubna 

Panství Downton: Nová éra
Filmové pokračování úspěšného seriálu. Simon Curtis.  

Drama/Romantický, Velká Británie. 

Premiéra 28. dubna 

Iron Maiden Brno
Brněnská kapela Iron Maiden Revival zahraje na domácí půdě. 

2. dubna  20:30  Metro Music Bar

Tomáš Kočko & Orchestr
Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku, jejich aktuální 

album Velesu bodovalo v prestižní TOP 20 Europien World Music 

Charts. 

5. dubna  20:00  Sono Centrum

Lenka Dusilová + Květy
Lenka Dusilová vystoupí se svým albem Řeka, za které získala 

ocenění Album roku na českých cenách Anděl.  

11. dubna  20:30  Fléda

Tata Bojs 

12. dubna  20:00  Sono Centrum

Eva Urbanová a Barock
Koncert nesoucí název Druhá tvář zpěvačky Evy Urbanové za 

doprovodu seskupení Barock. 

19. dubna  20:00  Sono Centrum

Znouzectnost
Česká legenda si hodlá podmanit Melodku. 

21. dubna  19:30  Melodka

Arakain
Do Brna se vracejí ostré metalové riffy. 

22. dubna  19:00  KC Semilasso

Mojenka
Když je vám deset a svět se postaví na hlavu… 

Olga Stehlíková  Host 

Deník mladého přírodovědce
Oceňovaný debut autistického teenagera. 

Dara McAnulty  Jota

Djatlovova expedice: nová 
odhalení
Stále nevyřešený případ záhadného úmrtí devíti sovětských 

vysokoškoláků v pustinách Severního Uralu. 

Martin Lavay  Albatros Media

Tutanchamon – jeho hrobka  
a poklady 

od 26. dubna  9:00–18:00  BVV Brno

Život a dílo Leoše Janáčka
Nedávno renovovaný „Janáčkův dům“ představuje původní 

prostorové uspořádání. 

Památník Leoše Janáčka

Tržnice Brno
V Tržnici Brno je možné najíst se z místních surovin a nakoupit 

čerstvé potraviny, které není možné prodávat pod širým nebem, 

jako jsou vajíčka, mléko, sýry, maso a další.

Zelný trh 14, www.trznicebrno.cz

Medlánecké farmářské trhy
9. dubna   9:00  Společenské centrum Sýpka

Domácí příprava kávy 

28. dubna,  Bar akademie

21.4. čtvrtek

17.00
PAVEL SVOBODA: KOLUMBIE + GUATEMALA
PETR BAMBOUSEK: EKVÁDOR
19.00
ŠÍMON PÁNEK: AFGHÁNISTÁN, NEPÁL, AFRIKA... 
ČLOVĚK V TÍSNI: POMOC VE SVĚTĚ ZA 2 MILIARDY
20.30
MAREK HOLEČEK: HIMÁLAJ 
BOYS: brněnská premiéra filmu nejen o  tragédii 
HUASCARÁN
LIBOR DUŠEK: PERU

22.4. pátek

17.00
DAN ORÁLEK: MEXIKO A TARAHUMAROVÉ
MILAN DANĚK + ALENA ŽÁKOVSKÁ: DOMORODCI 
AUSTRÁLIE
19.00
JAROSLAV DUŠEK: křest audioknihy TAMTAMY ČASU
+ překvapení...? Další protagonisté audia...?
20.30 
MALÝ VELKÝ OKIMA: brněnská premiéra filmu 
o MILOSLAVU STINGLOVI
STEVE LICHTAG + ADAM CHROUST + ŠTĚPÁN RUSNÁK

23.4. sobota

10.00 
TOMÁŠ ŠEBEK: AFGHÁNISTÁN, LÉKAŘI BEZ HRANIC
PETR VOLDÁN: VIETNAM, KOREA, AFGHÁNISTÁN
12.30
LACO MIKO: FRANCOUZSKÁ GUYANA + DEN ZEMĚ
KAMILA + ONDŘEJ ŠIKL: PŘES SÍTĚ KOLEM SVĚTA BY THE SIKLS
15.00 
MARKÉTA KUTILOVÁ: ISLÁMSKÝ STÁT + SÝRIE
LENKA KLICPEROVÁ: UKRAJINA
17.30
PETER „BECKO“ ONDREJOVIČ: VENEZUELA
MARCEL REBRO: RUSKÝ POLÁR
20.00 
JIŘÍ KOLBABA: BHÚTÁN
RUDA ŠVAŘÍČEK: KEŇA + TANZANIE

24.4. neděle 

10.00 
VOJTĚCH LAVICKÝ: NA MOTORCE KOLEM SVĚTA
LUKÁŠ SYNEK: SAÚDSKÁ ARÁBIE
12.30
KAREL FULLER: ŠAMANI A ŠAMANISMUS
ROSTISLAV STACH: FAUNA JIHU
15.00 
KLÁRA KOLOUCHOVÁ: KANCHENJUNGA VE STÍNU K2
GABO ADAMEC: SKIALPY
17.30
JINDŘICH ŠTREIT: RUSKO
KAREL WOLF: ÍRÁN
20.00 
JOSEF FORMÁNEK: CESTY OKOLO DUŠE A SVĚTA
TADEÁŠ JEZBERA + PATRIK KEE KEDZIERSKI: HUDBA
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZů FESTIVALU

26.4. úterý 

17.30
BRUNO BAUMANN, rakouský dobrodruh
NOVÁ GUINEA - ZA LIMITY...
JAKUB VÁGNER: NOVÁ GUINEA + KONGO
20.30
MNISLAV ZELENÝ ATAPANA: ŠAMANI, SEX A SMRT 
INDIÁNŮ AMAZONIE
RUDA ŠVAŘÍČEK: TAMTAMY ČASU – NOVÁ GUINEA + 
TICHOMOŘÍ

SÁL B – pátek a neděle odpoledne
Cestování s CK LIVINGSTONE

www.gokamera.cz
Pořádá Ruda Švaříček + 

Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna
JUDr. Markéty Vaňkové a za podpory statutárního města Brna

24. ROČNÍK

KŘEST AUDIOKNIHY TAMTAMY ČASU

www.livingstone.cz
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kult.cz

Jak se vám líbí?

Napište nám na e-mail  
redakce@kult.cz


