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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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V nedávné době jsem navštívil tři divadelní 
představení – Eliška/Rejčka na Biskupském dvo-
ře, Pinocchio v Divadle Radost a Bídníci v Divadle 
Husa na Provázku. Přestože každé představení 
bylo jiného žánru, z jiné doby, pro jinou cílovou 
skupinu, všechna spojovalo několik témat,  
z nichž jedno vyčnívalo. Byly to boj o moc, strach, 
intriky, láska, touha a LEŽ. Ano, LHANÍ bylo nej-
zřetelnějším a nejtypičtějším znakem všech her, 
i když nebylo vidět na „první dobrou“.

Lež obcházela jednotlivé hrdiny jako šedá 
eminence. Dělala jim tichého společníka. Pod-
pořena touhou a láskou snadno dosahovala své-
ho cíle. MOCI. Žádný boj o moc se neobejde bez 
intrik a nalhávání. Jak snadné je uvěřit lži, jak 
snadné je dosahovat svých cílů lhaním? O tom 
se přesvědčila Eliška Přemyslovna v představe-
ní Eliška/Rejčka. To samé pocítil na vlastní kůži 
Jean Valjean v Bídnících. I Pinocchio pochopil, 
že svou lží o tom, jak je bohatý, se dostal do ne-
snází. A nakonec lhát přestal. Proč Pinocchio 
lhal, proč my lžeme?

Malých lží se dopouštíme každý den a pře-
stáváme si toho být vědomi. Kolikrát lžeme jen 
proto, abychom vypadali lépe, aby nás naše okolí 
bralo, abychom byli jeho součástí. Naučili jsme 
se na něco si hrát, nějak vypadat, mít nějaké po-
stavení... A když to nemáme, snadno si vymýšlí-
me. Vždyť jsou to jen slova, jen věty. A tak žijeme 
ve svých lžích obklopení prostředím, kde stěží 
poznáme pravdu.

Když Pinocchio pochopil, že s každou lží mu 
naroste nos a že klukem v lidské podobě se sta-
ne pouze tehdy, když přestane lhát, ulevilo se mu 
a k proměně došlo. Poznal, že mluvit pravdu je 
osvobozující a mnohem jednodušší než, tkát pa-
vučinu lží a intrikovat. Nemusíte dále hrát hru lží. 
Můžete začít říkat pravdu, říkat věci tak jak jsou 
a mluvit o nich nahlas mezi blízkými i ve společ-
nosti. Vyzkoušejte to, je to opojné.

* Radek Holík

Jiří Kolbaba 
Procestoval všech šest
kontinentů a více než 130 zemí světa.

Divoch 
Co dělat, když vás dusí normalita všedního 
života? Zbývá snad jen útěk do hor a život  
v moderní vikinské vesnici. 

Cult of the Road 
Streetwearová značka v Brně.

Martina Hekerová  
aneb Vitamínová slečna z filmu Prvok, Šam-
pón, Tečka a Karel... Přečtěte si rozhovor  
s herečkou a zpěvačkou Martinou Hekerovou!

Příběh Saint-Exupéry 
Antoine de Saint Exupéry byl francouzský 
spisovatel, letec a filozof, autor pohádkové-
ho příběhu Malý princ.

Hurá na koupák! 
Užijte si zábavu na koupalištích v Brně.

4 ROZHOVOR

14 HUDBA

18 KULTOVNÍ

14 FILMY

20 BYZNYS / MÓDA

24 VOLNÝ ČAS

Lež má krátké nohy
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Necítím se být 
cestovatelskou celebritou

Jako správný cestovatel-profesionál stráví Jiří Kolbaba většinu roku na cestách. Když už zavítá domů,  
je to zpravidla proto, aby se připravil na další cestu a přitom podnikl i pár zastávek po České republice  

se svými oblíbenými a lidmi vyhledávanými diashow.

Váš projekt THE WORLD je založen 
na volném cestování po světě, ale 
především na přednáškách pro veřej- 
nost. Jak se vám podařilo přežít dobu 
karantén a uzavřených hranic?

Potýkal jsem se s podobnými problémy jako 
ostatní. I když uzavření hranic je pro mě velká 
ztráta i normálně. Zároveň jsem si mohl ales-
poň uspořádat archiv, něco prostudovat nebo si 
přečíst. A v neposlední řadě jsem se věnoval or-
ganizaci projektů, na které běžně, když hekticky 
pobíhám po světě nebo po přednáškách, nemám 
čas.

Ale abych to trošku odlehčil, právě v té době, 
tedy zhruba před dvěma lety, jsem dosáhl důcho-
dového věku, takže už pobírám penzi, která mě 
ekonomicky skromně drží nad vodou (smích).

Jaký byl návrat na pódium festivalu 
GO KAMERA? Po dvou letech, kdy se 
nemohl konat.

Především jsem moc rád, že po tom nároč-
ném období tradice festivalu GO KAMERA zase 
pokračuje. Je pro mě čest, že jsem na jeho uply-
nulých čtyřiadvaceti ročnících mohl, pokud jsem 
nebyl pracovně mimo, v drtivé většině vystupo-
vat, a to v  celkem prestižním čase. Dnes se do-
konce na jeho organizaci částečně i podílím tím, 
že zasedám v jeho odborných komisích. 

Takže návrat skvělý a tím, že se tentokrát 
festival konal na Hvězdárně, to asi nemohlo být 
lepší (vystoupení pana Kolbaby bylo vyhodnoce-
no jako druhé nejlepší v  rámci celého festivalu; 
pozn. red.). Já na Hvězdárně přednáším velmi rád, 
protože velký sál nabízí opravdu špičkovou pro-
jekční techniku, skvělou atmosféru i pohodlí pro 
návštěvníky. 

V poslední době se rozmáhá trend, 
kdy jsou známí cestovatelé součástí 
běžných zájezdů. Mimo vás vím 
například o možnosti cestovat s Jo-
sefem Formánkem na ostrov Siberut. 
Jaké to je, být tzv. brandem neboli 
značkou? Být takříkajíc cestovatelskou 
celebritou? A jak tyto cesty vnímáte?

(smích) Tak především – necítím se být ces-
tovatelskou celebritou. Ono je to spíš tím, že 
pokud tak dlouho na českém území dělám tolik 
viditelných cestovatelských projektů, cestovní 
kanceláře si mě jednoduše všimnou a nabídnou 
mi spolupráci.

Obecně jsou pro mě tyhle cesty velmi inspira-
tivní a osvěžující. Většinou totiž cestuji sám, a při 
těchto příležitostech mám unikátní možnost vidět 
svět takříkajíc jinýma očima. Navíc potkávám zají-
mavé lidi, se kterými se časem třeba i spřátelím.
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Četl jsem, že účastníky těchto „zá-
jezdů“ učíte i fotit. Nemáte obavy, že si 
vlastně vychováváte konkurenci? 

Ne, mě velmi těší, pokud můžu přispět něko-
mu radou, jak fotografovat. Dokonce to vnímám 
jako svůj úkol, protože sám jsem si prošel po-
dobným vývojem a dobře si pamatuji, jak jsem byl 
vděčný, když mi někdo poradil třeba stran kompo-
zice a zlatého řezu.

Jinak kdybych se bál, že si vychovám konku-
renci, tak bych to nedělal (smích). Naopak, spíš 
mám radost, když po mém boku vyrůstají noví 
cestovatelé a novináři věnující se cestovatelské 
tematice. Trh je veliký a je zde místo pro každého, 
kdo si najde své příznivce.

Teď trošku aktuálně – kam máte 
namířeno? 

Vzhledem k  tomu, že jsem se nyní vrátil ze 
svých oblíbených destinací, jako jsou Norsko, 
Island a Špicberky, v mezičase zpracovávám do-
vezené materiály. Bohužel celý červen jsem měl 
být v Rusku, na Sibiři u Bajkalu. Měl jsem tam jet 
z Brna autem. To všechno z pochopitelných důvo-
dů padlo a já jsem stejně jako celý svět šokovaný, 
co všechno se ještě dnes může stát…

Červen tedy bude trochu improvizovaný, ale 
hned v  červenci jedu do Norska, pak na Island, 
pak zase do Norska… Na listopad se chystám na-
příklad do Jordánska. Je toho zkrátka moc. Navíc 
už nyní plánuji roky 2023, 2024. Ale jsem moc rád, 
že můžu žít tak úžasný a pestrý život.

KULT* je především kulturní maga-
zín, takže jedna otázka i z této oblasti. 
Najdete si na svých cestách čas i na 
kulturu? Při možnostech, jaké máte, se 
přímo nabízí navštívit nějakou proslu-
lou scénu. 

Já jsem odmala velký milovník muzikálů, 
takže ano, rád si zajdu na klasický muzikál třeba 
do Londýna, do Paříže nebo do New Yorku. Nic-
méně moderní koncerty nebo divadelní kusy moc 
nevyhledávám.

Co naopak vyhledávám, jsou zvlášť v exotič-
tějších destinacích místní slavnosti nebo divadel-
ní představení, která rozšiřují mé obzory. Člověk 
totiž jejich prostřednictvím lépe pozná historii  
i tamní lidové zvyklosti. Jsem pak nesmírně rád, 
pokud se na tom místě můžu chvíli pohybovat, 
fotografovat, zjistit si co nejvíc informací a ná-
sledně své poznatky předávat dál, třeba na před-
náškách v českém prostředí.

Vím, že svět je opravdu pestrý, přesto  
– existuje nějaká událost, kam se  
pravidelně vracíte? 

To se snad ještě nestalo, abych se opako-
vaně vypravil do světa na nějakou akci. V  tomto 
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Jiří Kolbaba (* 1957, Brno) je český cestovatel, 
fotograf a spisovatel. Procestoval všech šest 
kontinentů a více než 130 zemí světa. Působí 
jako popularizátor poznávání cizích kultur  
a spolupracuje s mnoha médii. Na Rádiu 
Impuls má již dvacet let populární autorský 
pořad o cestování. Známá jsou zejména jeho 
jevištní diashow, se kterými jezdí po celé 
České republice. Jiřího Kolbabu můžete 
sledovat i na Facebooku a Instagramu.
facebook/ Jiří Kolbaba - THE WORLD
instagram/jirikolbaba

smyslu se spíš jezdívám podívat do Vlčnova, na 
Jízdu králů. Pravděpodobnější pro mě je, že se 
rozhodnu jet na konkrétní událost jednorázově. 
Třeba letos v  dubnu jsem se chystal na oslavy 
300 let od objevení Velikonočního ostrova Jaco-
bem Roggeveenem, který tak učinil na Velikonoč-
ní neděli roku 1722. Jenže ostrov kvůli pandemii 
zavřeli a zrušili na něj všechny lety.

Rýsuje se ve vašich činnostech něco 
nového, na co byste rád čtenáře KULTu 
upozornil?

Spíš bych rád upozornil na věc naopak dva-
cet let starou, a tou je mé pravidelné vysílání na 
vlnách Rádia Impuls. 

Dvacet let? Tak to už je opravdu hodné 
zaznamenání!

Ano, ta spolupráce trvá opravdu už dvacet 
let a mě dodnes nepřestává těšit i udivovat záro-
veň, že si tam každý všední den povídáme o mých 
cestách. Jinak se snažím připravovat stále nová 
a nová témata na své přednášky a diashow a také 
jsem aktivní na Facebooku a Instagramu. Navíc 
se mi podařilo, prakticky na začátku pandemie, 
vydat knížku o Islandu, což byl další splněný sen. 

(chvíle přemýšlení) Ještě mě napadá jedna 
věc, ale o té nechci moc mluvit – rýsuje se retro-
spektivní kniha o třiceti letech mého cestování po 
celém světě. Ta je bohužel z velké části závislá na 
financování, které nyní intenzivně řeším.

Když už mluvíte o knihách – nemohla 
mi uniknout ta, kterou jste připravil 
společně s Miloslavem Stinglem, 
Očarovaná Havaj. Můžete se na závěr 
vyjádřit ke spolupráci s touto legen-
dou?

S  Mílou Stinglem mě pojilo dlouholeté nád-
herné a inspirativní přátelství, kdy jsme spolu 
mnohokrát rozebírali různá cestovatelská téma-
ta. Zejména ta, která nás spojovala. Tedy pře-
devším nezávislé cestování po světě, vřelý vztah 
k Polynésii, Pacifiku a vůbec tamním kulturám.

Naší společnou láskou byla tedy i Havaj a on 
se přede mnou jednou zmínil, že by rád udělal re-
print své Očarované Havaje, ale s mými součas-
nými fotkami. Bylo to mimo jiné i proto, že jsme 
spolu podnikli několik jevištních vystoupení, při 
kterých jsme se dotýkali tematiky Havaje a vzá-
jemně porovnávali své zkušenosti. Nakonec se to 
nějak propojilo s nakladatelstvím a kniha vznikla. 
Ale já jsem k tomuto projektu přispěl jen malým 
dílem.

Nejste zbytečně skromný? Vždyť vaše 
jméno coby autora fotografií je jako 
tahák pro čtenáře na titulní straně.

Ale ano, přispěl jsem do knihy svými fotkami, 
jenže on byl, je a nejspíš nadále bude největší zna-
lec těchto kultur na českém území. On byl vůbec 
obrovská pokladnice fantastických a inspirativ-
ních informací. Vždyť jeho knihy mě v cestování 
výrazně ovlivnily už dlouho před tím, než jsme se 
vůbec mohli potkat a seznámit.

Pro mě byla spolupráce s ním nesmírně pres-
tižní záležitostí, protože pokud vím, tak všechny 
své knihy vydal jako výhradní autor. Tohle bylo 
poprvé a vlastně i naposledy, kdy s někým spolu-
pracoval, takže jsem velmi hrdý, že jsem u toho 
mohl být.

* Robert Žďárský
* Fotografie: Jiří Kolbaba – THE WORLD
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Nejlepší stavby Jihomoravského 
kraje za rok 2021
Nejlepší projekty jihomoravských stavebníků se ve čtvrtek 21. dubna 2022 slavnostně představily v prostorách auly Fakulty 
stavební na VUT v Brně při vyhlášení jubilejního 20. ročníku soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2021. Ocenění si převzalo 
také sedm studentů, jejichž práce byly oceněny v rámci soutěže O nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti  
stavitelství 2021.

Mezi oceněné, architektonicky i technologicky zajímavé stavby patří 
například Areál sportovních nadějí – sportovní hala v ulici Botanická, byto-
vý dům Břetislavova v Břeclavi nebo novostavba moderní výrobní haly firmy 
Nevoga ve Znojmě. Z rekonstrukcí stojí za pozornost obnova bytového domu 
v ulici Údolní 36 nebo revitalizace OC Futurum. Dále pak např. vodohospodář-
ské stavby – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Solniční a Česká 
nebo rekreační přístav ve Veselí nad Moravou. A mnohé další.

Vítězné stavby:

STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (v této kategorii byly uděleny dvě 1. ceny)
Areál sportovních nadějí, sportovní hala, Brno
Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

BYTOVÉ STAVBY
Rezidence Břetislavova, Břeclav

PRŮMYSLOVÉ STAVBY A TECHNOLOGICKÉ STAVBY
Novostavba firmy Nevoga ve Znojmě

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
II/422 SVATOBOŘICE – MISTŘÍN – KŘIŽ. II/380, kruhový objezd,  

rekonstrukce silnic, výstavba nového mostu

REKONSTRUKCE STAVEB A OBJEKTŮ
Bytový dům Údolní 36, Brno

VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY
Brno, Solniční I, Česká II, Opletalova – rekonstrukce kanalizace  

a vodovodu

Zvláštní cenu poroty získala Rozhledna Súsedská, krajina Podchřibí. 
Cenu časopisu Stavebnictví, mediálního partnera soutěže, obdržela Spol-
kovna a koloniál Blažovice a Cenu hejtmana JMK získal rekreační přístav  
Veselí nad Moravou.

Více informací na www.stavbajmk.cz.

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
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Tipy na festivaly

Ibérica
Devatenáctý ročník festivalu iberoame-

rických kultur Ibérica se uskuteční od 16. do  
26. června a ponese se v duchu hned několika 
českých premiér. 
16.–26. 6. 2022
Špilberk, Stará radnice, Místodržitelský palác, 
zámek Belcredi, Kino Art

80-90s The Show 2022
Bude to velké, bude to jedinečné, bude to 

průlet tím nejlepším, co elektronickou popovou 
scénu v 80. a 90. letech minulého století potkalo!
10.–11. 6. 2022
Veletrhy Brno (BVV) Pavilon P
80s-90s-the-show.cz

Veteranfest Slavkov 2022
Více než tisíc historických vozidel a motorek 

bude opět ke zhlédnutí ve Slavkově u Brna.
25. 6. 2022, 6:00–14:00
Zámek Slavkov

Hudební festival Znojmo
Festival s podtitulem Andělé strážní a návra-

ty domů se uskuteční na různých místech města 
Znojma a také v jeho okolí – v přírodě i v krásných 
prostorách zámků a kostelů.
8.–24. 7. 2022
Znojmo
hudbaznojmo.cz

Mendel Festival
V červenci letošního roku uplyne 200 let 

od narození Gregora Johanna Mendela, zakla-
datele genetiky a objevitele základních zákonů 
dědičnosti. 
22.–23. 7. 2022
Mendlovo náměstí, Brno
mendelje.cz

Brno Brass Fest
Festival žesťové hudby, na kterém uslyšíte 

klasiku, jazz, balkán, dechovku i řadu dalších hu-
debních stylů. To vše v podání předních žesťových 
hráčů z ČR i zahraničí.
17.–20. 6. 2022
Muzeum Města Brna
brnobrassfest.cz

Gregory Fest
Jubilejní páté vydání festiválku pořádaného 

bez grantů a dotací v krásném prostředí Amfiteá- 
tru Starý pivovar Brno-Řečkovice.
17. 6. 2022, 18:00–23:59
Amfiteátr Starý pivovar
facebook.com/reckovice/

H.E.J.R.U.P. festival
První ročník zážitkového festivalu klidu a po-

hody je tady! Tři dny nabité healingem, energií, 
jógou, radostí, umčem a hlavně pohodou. Víken-
dový chill s nádechem léta stráveného v dětství 
na skautském táboře.
24.–26. 6. 2022
Zážitková Základna Zouvalka, Brno-Kníničky
hejrup.fun

ObrFest 2022
Osmý ročník hudebního a kulturního festivalu 

se po dvouleté koronavirové pauze vrací v plné 
síle a přesouvá se zpět do samého srdce Obřan  
a k řece Svitavě.
17.–18. 6. 2022
Zahrada U Sosny, zahrada Orlovny, Kafara, 
Riverside Coffee v Brně–Obřanech

Festival Dokořán
Po několikaleté pauze se vracíme k pořádání 

festivalu Dokořán pro hudební divadlo. Začátkem 
června se tak pokusíme představit průřez tím 
nejzajímavějším, co se odehrává v oblasti hudeb-
ního divadla na českých i zahraničních jevištích.
10.–14. 6. 2022
Městské divadlo Brno
mdb.cz/festival-dokoran
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Hradišťan  
a Javory spolu

Dvojalbum plné písní tak známých, že řada z nich už zcela zlidověla, nese 
název Společný koncert. Jedná se o live záznam společného koncertu Hra-
dišťanu a Javory Beatu, jejichž repertoár má mnoho společného, a to nejen 
hudebně, ale i svojí poetikou. Poslechněte si nové a občas i nečekané verze 
písní, jako jsou například Ideál, Zvláštní znamení, Modlitba za vodu, Javory, 
Krátký popis léta nebo Modlitba, které přinášejí posluchačům radost už de-
sítky let. Pokračování na kult.cz.

www.hudbaznojmo.cz

8.–24. 7.

Andělé strážní
a návraty domů

18. ročník

klasická hudba, cimbálová muzika, jazz

| Pavel Šporcl | Adam Plachetka
| Melody Makers a Ondřej Havelka | VOCES8 a další

| J. Haydn: Návrat Tobiáše, unikátní světová premiéra opery

HFZ_2022_inzerce_Kult_84x115__01.indd   1 27.05.2022   16:18:09

Martinete
Álvaro

Quinteto

18|6
Brno

Špilberk
20:30

galakoncert
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Divochova cesta z města  
je hořká a krvavá

Fanoušci skandinávské kinematogra-
fie asi tuší, že dánský Divoch nebude 
hřejivou a laskavou komedií. Ve filmu 
se setkáváme se zoufalým Martinem, 
který se rozhodne řešit krizi středního 
věku návratem k primitivnímu způso-
bu života. Jeho únik z reality se však 
značně zkomplikuje, když v divočině 
potká Musu, drogového dealera na 
útěku.

Film se nezdržuje se sáhodlouhou expozicí, 
divák je hned vržen do děje a již z prvních záběrů 
je zřejmé, v  jakém tónu se celý snímek ponese. 
V  záběrech nádherné severské divočiny se za 
zvuku dramatické hudby objevuje postava oděná 
do kožešin a ozbrojená lukem a šípy. Nakonec se 
však ukáže, že se titulní hrdina snaží heroicky ulo-
vit obyčejnou žábu. 

Martin ovšem není prvoplánovou komickou 
figurkou. I když jsou jeho sebejistá zálesácká 
moudra spíše úsměvná, není žádným „chcípá-
kem“. Za zmínku stojí například velmi naturali-
stická a krvavá scéna, ve které úspěšně zašije 
ránu zraněnému Musovi. Martinovy romantické 
představy o životě v přírodě získávají větší a větší 
trhliny a postupně se musí smířit s drsnou reali-
tou. Jsme příliš zhýčkaní a navyklí modernímu 
způsobu života a autentické sepjetí s přírodou je 
téměř nedosažitelné. Například vikingská vesni-
ce, do které Martin dorazí, je pouhou turistickou 
atrakcí a její navenek drsný náčelník se neobejde 
bez elektroauta.

Film pracuje s  celou řadou dalších témat  
a motivů. Ať už jde o touhu mít svůj život pod 
kontrolou nebo o snahu o oddělování pracovního 
a soukromého. Díky Divochovi se například dozví-
me, že i policejní pes si zaslouží čas na svůj osobní 
život. 

Kromě ústřední dvojice film sleduje i řadu 
vedlejších postav, z  nichž největší prostor do-
stává právě nesourodá trojice policistů. Bohužel 
trochu na okraji zůstává příběhová linka rozháda-
ných manželů, kterým drogoví dealeři ukradnou 
auto. Divák by očekával, že se scénář bude jejich 
osudu více věnovat, nakonec však zmizí z  děje 
až příliš rychle. Celému snímku by také výrazně 
prospělo zkrácení stopáže, především prostříhá-
ní prostředních pasáží by mu dodalo lepší tempo. 

Divoch je bezpochyby nadprůměrnou kome-
dií, nelze ho však srovnávat s  jinými severskými 
skvosty, jako je například černá komedie Ada-
mova jablka. K seznámení se svéráznou poetikou 
dánské kinematografie ho však lze doporučit bez 
váhání.

* Luboš Brabenec

Divoch
Thomas Daneskov
Premiéra 12. května 2022
www.filmeurope.cz

Hodnocení: 75 %
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Těhotné ženy za mřížemi
Distribuční společnost Artcam Films 
přináší do českých kin takzvaně artová 
dramata z celého světa. V nedávné 
době se jednalo třeba o íránské road 
movie Na cestě nebo islandskou baladu 
Ada. Snímek nazvaný 107 matek vznikl 
v koprodukci Slovenska, Česka a 
Ukrajiny. A i ten si rozhodně zaslouží 
pozornost.

Titulní numero označuje počet ukrajinských 
trestankyň, z jejichž výpovědí scénář filmu vychá-
zí. Odehrává se v oděské věznici, kde si odpyká-
vají své mnohaleté tresty pachatelky závažných, 
převážně hrdelních zločinů. A aby toho na citlivěj-
ší diváky nebylo málo, nejedna z nich sem nastou-
pí ve chvíli, kdy jí pod srdcem roste nový život. 
Platí to i pro mladou Lesju, kterou můžeme vedle 
jedné z bachařek označit za hlavní hrdinku – byť 
zde není toto slovo zrovna namístě.

Příběhů zpoza pomyslných mříží kriminálu 
už bylo odvyprávěno mnoho. Slovenský režisér 
Peter Kerekes a scenárista Ivan Ostrochovský 

ústřední téma i všeobjímající prostředí pojímají 
jinak, než bývá zvykem. Chybí akce, prvoplánově 
srdcervoucí scény i naturalistické zdůrazňování 
bezvýchodnosti. 107 matek má přesto potenciál 
publikem emocionálně pohnout, a to i jeho muž-
skou částí (bez ohledu na to, že na plátně se do-
spělí muži prakticky neobjevují).

Tvůrci toho dosahují dokumentárním stylem, 
důrazem na detaily v  pečlivě koncipované před-
kamerové realitě i civilně, a proto uvěřitelně poja-
tým Lesjiným osudem. Jedno z mnoha striktních 
pravidel, na nichž fungování filmové věznice stojí, 
totiž ukládá, že jakmile potomek oslaví třetí naro-
zeniny, matka nadále splácející svůj dluh společ-
nosti s ním ztrácí kontakt…

Úplný závěr 107 matek sice trochu zbytečně 
vybočí z  dosavadním vývojem nastavené linie, 
celkové kvalitě výjimečného díla tím však příliš 
neublíží.

* Ivo Michalík

107 matek
Peter Kerekes
Premiéra 5. května 2022
www.artcamfilms.cz

Hodnocení: 
KULT* 70 %
IMDb 70 %
ČSFD 75 %

Angažovaný thriller  
s nečekaným závěrem
Po čtyřech letech vstupuje do kin nový 
film režiséra Roberta Sedláčka, thriller 
Promlčeno. Kvalitní snímky z tohoto 
žánru se v Česku bohužel moc netočí  
a i vznik tohoto byl značně kompliko-
vaný. Několikrát se posouvala premiér 
a a v průběhu natáčení došlo k téměř 
kompletnímu hereckému přeobsazení. 
Přesto se jedná o velmi dobrý  
a napínavý film. 

Rozhlasová moderátorka Eva si do své živě 
vysílané noční show pozve tajemného Radka. 
Ten se po téměř dvaceti letech vrací zpět do 
Česka a snaží se vyrovnat se svou minulostí. 
Nic však není tak, jak se na první pohled zdá  
a do Radkova komplikovaného plánu se zaplétá 
stále více lidí. Děj filmu se odehrává během pou-
hých čtyř hodin a vrcholí těsně před půlnocí, kdy 
má dojít k promlčení dlouho zapomenuté vraždy.

Hned na začátku je nutné zmínit, že první po-
lovina filmu je výrazně slabší a má poměrně pomalý 
rozjezd. Motivace postav je nejprve značně nejasná  

a dlouho trvá, než divákovi příběh začne dávat 
smysl. Poté však do sebe začnou jednotlivé in-
formace zapadat a divák je postupně vtažen do 
děje. Díky úplnému závěru se pak snímek dostává 
do nadprůměru. Robert Sedláček si pohrává s di-
vákem a jde zcela proti jeho očekáváním. Finále 
přesto nepůsobí samoúčelně a jedná se o realis-
tické vyústění celého příběhu.

Také vizuální stránka filmu je poměrně za-
jímavá. Výrazně se v  něm pracuje se světlem, 
odrazy ve skle a neonovými barvami. Celková 
výtvarná stylizace však bohužel není natolik ra-
dikální, jak naznačoval plakát. Diváka také může 
poněkud překvapit, jak málo je snímek akční, děj 
je posouván dopředu především dialogy postav  
a příběh by vlastně mohl fungovat i jako rozhlaso-
vá hra. V  tomto ohledu se Promlčeno podobá ji-
nému Sedláčkovu projektu – seriálu České století.

Pokud jde o herecké výkony, je třeba zmínit 
především nepříliš známou Barboru Bočkovou 
v  roli moderátorky Evy. Hlavně ve  druhé polovi-
ně exceluje v  emočně vypjatých scénách. Také 
Igor Bareš a Karel Roden podávají nadprůměrný 

výkon. Sedláček bohužel neměl příliš šťastnou 
ruku při výběru představitelů menších rolí. Napří-
klad bratr hlavního hrdiny působí velmi nevýrazně  
a jeho projev je poněkud plochý.

Podobně jako ve svých předchozích filmech 
se Sedláček snaží otevírat řadu nejrůznějších 
společenských témat. Kritiku sklízí nejen sou-
časný právní systém, ale i privatizace z devadesá-
tých let a senzacechtiví novináři, kterým jde jen 
o sledovanost. 

I přes slabší první polovinu lze Promlčeno do-
poručit. Dobrých českých thrillerů je koneckonců 
stále příliš málo.

* Luboš Brabenec

Promlčeno
Robert Sedláček
Premiéra 28. dubna 2022
www.bontonfilm.cz

Hodnocení: 75 %
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Jak spisovný pokec, 
tak Lízin lochec
Květinářka Líza z muzikálu My Fair 
Lady prodává pugéty na Zelňáku, ale  
s Městským divadlem Brno se v minu-
losti podívala nejen na činoherní scénu, 
ale také open air do Biskupského dvora. 
Letos na jaře vylezla z betle v obnovené 
premiéře My Fair Lady ze Zelňáku 
tentokrát na muzikálové scéně –  
s novým obsazením, větším orches-
trem a starým známým jazykovědcem, 
co stále hledá trepky.

Příběh muzikálu My Fair Lady je stejně ne-
smrtelný jako sám G. B. Shaw. Chudé slečinky, 
která se živí prodejem kytic na Zelném trhu, se 
ujme profesor Hradský. Ten se jí snaží odnaučit 
hantec tak usilovně, až Líza za všech okolností ví, 
že déšť dští ve Španělsku zvlášť tam, kde je pláň, 
a že v Holandsku, v Haifě i v Himalájích jsou huri-
kány, ano. 

Prostorné hudební jeviště dává vyniknout 
nejen choreografii Anety Majerové, ale vejde 
se tam i víc scény Jaroslava Milfajta. Přestavby 
jsou sice delší, ale rozšířený orchestr Karla Cóna 
se mezitím dovede předvést. Mladá i vyzrálá krev 
se na Hudebce neztrácí. Líza Elišky Skálové srší 
činoherní energií. Pro Petra Štěpána je role pro-
fesora Hradského samozřejmostí připomínající 
proces dýchání – to, co dokázal dřív, dnes dokáže 
zas, a přec o pár let starší je. Mládí Alana Novot-
ného jako Lízina otce Alfréda (pozor, nesplést  
s jejím bratrem) nebrání jeho špica výkonu.

Fyzická proměna člověka je náročná, ale da-
leko více úsilí musíme věnovat lidské duši. Klíč k ní 
se skrývá v srdci. Městské divadlo Brno odemyká 
s My Fair Lady divácké hercny už od roku 1999, což 
je doteď bezmála čtvrtstoletí. Na Zelňáku v Lidic-
ké to nejde jinak než betálně, ať už s hantecem  
v plicích nebo s pravopisnou bichlí v ruce.

* Klára Tesařová

My Fair Lady (ze Zelňáku)
Městské divadlo Brno
Psáno z premiéry 14. 5. 2022
mdb.cz/inscenace/582-my-fair-lady-ze-zelnaku

Hodnocení: 80 %

15. 6. | 19:00 katedrála na Petrově

CZECH ENSEMBLE BAROQUE

& Roman Válek

Předprodej 11. sezóny zahájen

Závěrečný koncert sezóny

bachanamozarta.cz

10. SEZÓNA
BRNO

TŮMA
TE DEUM provazek.cz

provázek
.open

Divadlo Husa na provázku
květen — červen 2022

divadlo
koncerty
události 
komunita
café & bar

provázek.dvůr
otevřený prostor pro otevřenou společnost
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To nejlepší 
z hudebního divadla 
– to je festival 
Dokořán!

Městské divadlo Brno na-
bídne průřez tím nejzajímavěj-
ším z oblasti hudebního divadla. 
Čeká vás Grand Hotel plný swin-
gu, Špinarka s  písněmi Věry 
Špinarové, Trio se šlágry 50. let, 
Lazarus s hity Davida Bowieho, 
groteska Pingls aneb Hot Café 
Revue, kultovní SMOLÍKOVI, cra-
zy muzikál Něco shnilého!, road 
movie Cesta a hudební životo-
pis Karola Duchoně Zem pamä-
tá. A navíc koncerty na Dvoraně 
MdB zdarma! 

Festival Dokořán pro hudební divadlo 
Městské divadlo Brno 
10.–14. června 2022
www.mdb.cz

Divadlo Radost, Brno
Od 24. 6. 2022 v Divadle Radost
www.divadlo-radost.cz 

Volte zvířata!
Kdo bude mít nejvíc pří-

znivců, ten se stane králem!
Věřte tomu, nebo ne, 

ale mezi zvířátky v džungli 
nastal spor. Je potřeba na-
hradit krále zvířat Lva někým 
jiným, protože se k ostat-
ním vůbec nechová hezky. 
Uzurpuje si vodu, která pa-
tří všem, jen pro sebe, ne-
plní, co slíbil, a stará se jen  
o sebe a svoje blaho.

Kdo bude vaším fa-
voritem? Pružný Had? 
Mazaná Opice? Poctivý, 
ale poněkud pomalý Le-
nochod? Nebo budete 
důvěřovat prověřenému  
a zvolíte si raději Lva?

Interaktivní loutkové 
představení plné humoru  
a původních písniček pro 
děti od tří let.

Premiéra pro nejmenší.
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Každá z mých činností  
je pro mě důležitá

Každá umělecká cesta někde začne, třeba hrou na housle v dětství. Občas pomůžou 
studia, jindy podnět v podobě nečekané spolupráce. A pak vám vstoupí do života 

miminko. Co aktuálně díky mateřství prožívá a na čem všem právě pracuje, 
prozrazuje všestranně nadaná Martina Hekerová.

Fotografie z natáčení filmu Prvok, Šampón, Tečka a Karel (Bontonfilm)
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Děláte toho spoustu – zpíváte, píšete texty, hrajete  
ve filmech, jste modelkou… Co z toho vás baví nejvíc? 

To je opravdu náročná otázka. Záleží na tom, co právě dominuje. Mo-
mentálně se zabývám psaním textu k další své písničce, hodně ji promýšlím. 
Každá z mých činností je pro mě důležitá a mám ji ráda, to se pak těžko posu-
zuje, kterou vybrat na první místo. Dost času jsem věnovala také svým vlast-
ním projektům. Uvidíme, co bude dál.

Když se vás někdo zeptá, čím se živíte, co zmíníte jako první 
a proč?

Pokaždé se snažím vyjmenovat všechny oblasti a činnosti. Mnohokrát 
jsem slyšela, že by bylo lepší nerozprostírat energii, ale ono to tak snadno 
nejde! K tomu jsem také novopečenou maminkou.

Jak to všechno začalo? 
Houslemi. V první třídě jsem dostala do rukou své první malinké hous-

ličky. Ačkoli jsou pro mě momentálně spíše doplňkem, jsem šťastná, že se 
to stalo. Housle mě koneckonců přivedly na konzervatoř, kde jsem se začala 
aktivně věnovat herectví, zpěvu...

Plánujete seznam svých činností ještě rozšířit? 
Ano. Možná se zkusím naučit hrát na kytaru a zařadit ještě jednu  

neuměleckou činnost.

Jak obvykle začne vaše spolupráce s někým, kdo potřebuje 
reklamní spot? Kam si chodíte pro náměty?

Velkou roli hrají náhody. Přátelé, přátelé přátel. Potřebují vymyslet, 
jakým způsobem představit sebe nebo svoji práci. Mě kreativní psaní a re-
alizace nejen reklamních námětů velice baví. Musím také zmínit marketingo-
vou agenturu Noesis. Byla to výzva, a ačkoli jsem se nakonec na reklamním 
námětu jako takovém nepodílela, nafotili jsme krásnou reklamu s Jiřím 
Bartoškou. 

Je něco, co byste si přála natočit?
Co se týče natáčení, chtěla bych si zahrát v  nějakém psychologickém 

filmu nebo thrilleru. Komediální role samozřejmě přijímám s nadšením, ale 
toto by pro mě byla atraktivní výzva. 

Existuje nějaká pracovní nabídka, kterou byste nepřijala? 
Takových bude dost. Zároveň si ale myslím, že nás často může odrazovat 

něco, co by pro nás třeba mohlo být opravdovou výzvou. 

Co nejraději děláte ve svém volném čase?
Momentálně se všechno točí kolem mé dcery Annabellky. Ta zaplňuje 

dost mého volného času. Ráda vařím, přerovnávám věci ve skříních (smích), 
chodím na procházky. Platí i to, že má práce je mým koníčkem. Jsem ale pri-
márně rodinný typ.

Inspiruje vás mateřství i po umělecké stránce?
Prozatím ne. První tři měsíce byly náročné, to zná nejspíš každý rodič. 

Pomáhá mi ale k doposud nepoznané radosti a i tou uměleckou inspirací se 
jednou určitě stane. Svou lásku k dítěti budu zapisovat do not, a asi nejen 
tam.

Kolik času máte na to všechno, čemu jste se věnovala  
před narozením miminka? 

Po příchodu koronaviru se mnoho z mých projektů zastavilo. Ve stejné 
době jsem otěhotněla. Dost mi pomáhá maminka, ačkoli od sebe bydlíme 
přes celou republiku, jsme spolu prakticky pořád. Krásně se o nás stará  
i můj partner, čekala jsem, že to všechno pro mě bude pocitově větší změna. 
Annabellku beru jako parťačku, můj život je díky ní bohatší. Dokonce i těch  
17 kilo, které jsem nabrala, bylo za dva měsíce dole (smích).

* Monika Píšková

Martina Hekerová
Herečka, modelka agentury Pure Model 
Management, soul-jazzová zpěvačka, 
textařka, houslistka. Po absolvování 
Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (obor 
herectví) vystudovala také mediální školu 
(obor publicistika) a tvoří reklamní spoty. 
Nedávno se stala matkou.
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Kalná Bobří řeka

Přiznám se, že jako chlapec jsem ze Strachu nad Bobří řekou moc neměl. 
Něco jiného je chvilkové napětí při obavách z výsledku hry nebo tajemná zá-
pletka v románu, a něco jiného je žít v reálném nebezpečí. Tatam je doba, kdy 
byly Hochům největším problémem vrtochy Zelené příšery na letním táboře 
či posměšky Přístavních povalečů doma.

Příběh je tentokrát zasazen do reálně tragické doby nacistické okupace. 
Je to vlastně jediná Foglarova kniha, která je tak jasně časově vymezená. 
Přestože autor onoho všeobecného původce teroru – Nepřítele – sám nikdy 
přímo neoznačí. Na rozdíl od ilustrátora tohoto vydání. 

I styl vyprávění je oproti přechozí knize odlišný. Zatímco Hochy psal mla-
dý, začínající literát a vychovatel jako možná až příliš idealistickou představu 
o upřímném a bratrském životě v oddíle, Strach už napsal renomovaný, i když 
stárnoucí spisovatel s bohatými zkušenostmi s oddílovou činností.

Bohužel do určité míry i frustrovaný nemožností publikovat. Román totiž 
vznikal v polovině osmdesátých let minulého století, kdy byl Jaroslav Foglar 
na seznamu zakázaných autorů. Strach mohl proto prvně vyjít, podobně jako 
Hoši na pokračování, jenže v tomto případě „poloilegálně“, v časopise Naše 
rodina.

Děj Strachu volně navazuje na předchozí příběh s tím, že nyní jsou Riki-
tanovi chlapci v podstatě již na prahu dospělosti a k některým, třeba i velmi 
nebezpečným krokům už souhlas svého vedoucího jednoduše nepotřebují. 
Dokonce nastává chvíle, kdy i sám Rikitan využívá jejich pomoc. 

V protikladu k  tomu se ilustrace od TICHO762 pohybují někde mezi 
obrázky z knížek pro děti a rádoby dobrodružnými momentkami na hranici 
parodie a nesourodosti. Jednou jsou na kresbách vyloženě malí kluci (i po-
měrem vzrůstu k dospělým), jindy zase dospívající mladíci. Co pak ilustráto-
rovi „fakt nejde“, jsou obličeje postav.

To, že Rikitanem má být sám Jaroslav Foglar, pochopíme jen z jediného 
obrázku, když je postava otočena bokem a my ji vidíme z profilu. Možná je to 
účel. Ale skoro stojí za úvahu, zda by zpochybňované ilustrace Ester Kuchyn-
kové nebyly u Hochů přece jen o stupeň lepší. Stylizačně. Ale zpátky k textu. 

Naštěstí pro mladého čtenáře také tentokrát Hoši loví bobříky, ačkoli ti 
noví postrádají údernost první řady. Vydají se i na tábor, třebaže pod hroz-
bou odhalení a trestu. A pokud čtenáři, podobně jako sami románoví hrdino-
vé, překonají všudypřítomnou tíseň, možná objeví román s propracovaným  
a napínavým dějem, který jim přibližuje praktický dopad uvědomění si vlastní 
individuality a zodpovědnosti, tak jak jsme u Foglarových románů zvyklí.

* Robert Žďárský
Strach nad Bobří řekou 
Jaroslav Foglar
Nakladatel: Albatros Media
Datum vydání: 3. 5. 2022
Počet stran: 272
Žánr: dobrodružství pro mládež, literatura 
pro chlapce
Ilustrátor: TICHO762

Hodnocení: 75 %

Je to tak! Už to není jen idylické vyprávění o příhodách členů legendárního 
bratrstva, kteří bezstarostně loví bobříky, učí se zpívat Píseň úplňku a naslouchají 
Rikitanovu vyprávění legendy o Royovi. Na Sluneční zátoku totiž padl stín…
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Příběh vás vtáhne do osudu sedmnáctileté studentky Zoe, 
které se z minuty na minutu změní svět. Dokáže mladá dívka 
čelit situaci, kdy se stane svědkem vraždy s politickým mo-
tivem? Autorka si pohrává s detaily a střídá náhledy na situa- 
ce očima různých postav, u nichž po počátečním formálním 
a pracovním vztahu dochází k intimnějšímu spojení.

Román odkrývá příběh Zoe Kaledonové, která miluje koně. Radosti  
a strasti náctiletá slečna sdílí se svými přáteli. Příběh zachycuje proměnu 
z nenápadné studentky v odvážnou mladou ženu. Zoe se potýká s prvním mi-
lostným vzplanutím, ale i se změnou identity, při níž je vystavena dilematu, 
jak moc je ochotná obětovat sebe samu.

Dita Čikovová nás vtáhne do života sedmnáctileté hrdinky ich formou 
vyprávění. Zato pohled policejního vyšetřovatele a jeho otce přibližuje er for-
mou. Nejen u Zoe, ale i u další z postav, Francise Donnera, je znatelný vývoj 
osobnosti – z mladého muže, který si střeží soukromí, se stává dívčin ochrán-
ce. V  závěru propojuje pracovní povinnosti s  volným časem, který tráví se 
Zoe jízdou na koni nebo vycházkami se štěnětem Ronnym.

Vyprávění se soustředí na to, co všechno musí Zoe pro usvědčení pa-
chatele obětovat. Školní povinnosti kontrastují s  učením se role svědkyně 
odlišné identity. Bezstarostný život teenagerky je postaven do protikladu ke 
splnění náročného vojenského výcviku sebeobrany. 

Zoe je bojovnice, ale dokáže usvědčit vraha a vyhrát? To se zde bohužel 
nedozvíme, protože román má otevřený konec. Je otázkou, jestli se jedná  
o umělecký záměr, nebo zda se příběh dočká pokračování. Každopádně se 
jedná o zdařilé dílo s nevšední tematikou, určené nejen náctiletým čtenářkám.

* Kristýna Komárková
Zoe
Dita Čikovová
Sursum, 2019

Hodnocení: 75 %

Roztočte kolo 
dobrodružství 
se Zoe

Ukrajina viděná 
z invalidního vozíku
Psal se rok 2003, když Janu Duškovi 
diagnostikovali nevyléčitelnou roz-
troušenou sklerózu. Mimo řady dalších 
zdravotních potíží to pro dnešního 
čtyřicátníka znamená, že je upoutaný 
na invalidní vozík. Jeho stav se po- 
stupně zhoršuje. Ovšem ani to 
rozhodně neznamená, že by mu nemoc 
vzala sny. Jak se sám nechal několikrát 
slyšet, možná spíše naopak.

Před pár lety Jan Dušek navzdory tušeným  
i nečekaným nesnázím absolvoval známou Svato- 
jakubskou pouť do španělského Santiaga de 
Compostela. Jeho cestu zmapoval dokumentární 
film Camino na kolečkách. Na ten letos navazuje 
dílo prakticky totožného tvůrčího týmu nazvané 
Černobyl na kolečkách.

Název předem prozrazuje, že tentokrát 
se hlavní aktér snímku nevydal směrem na jih, 
ale táhlo ho to na východ. Film, odehrávající se 

nejen v  místě jedné z  největších katastrof lid-
ských dějin, ale třeba také přímo v Kyjevě, získal 
kvůli mocenským choutkám Vladimira Putina  
a událostem odstartovaným 24. února invazí na 
Ukrajinu trochu jiný rozměr. Záběry země, jejíž 
obyvatelé řešili ještě před pár měsíci docela jiné 
starosti než dnes, umějí zabolet.

Dokážeme-li od této skutečnosti odhléd-
nout, nabízí Černobyl na kolečkách víceméně 
standardní cestovatelskou podívanou. Kombi-
nuje silný osobní příběh s  informativní hodnotou 
nepřesahující encyklopedická hesla. Voiceover 
profesionálního herce Jana Šťastného, který ko-
mentuje viděné neznámo proč formou, jako by byl 
jedním z účastníků výpravy, je jen jedním z nedu-
hů, které snímku upírají větší filmařské ambice.

Nejen Jan Dušek, ale i členové jeho početné-
ho doprovodu si přesto zaslouží když ne obdiv, tak 
alespoň uznání.

* Ivo Michalík

Černobyl na kolečkách
Eva Toulová
Premiéra 26. dubna 2022
www.pannonia-entertainment.eu
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Příběh Saint-Exupéry
Všeobecně je vnímán především jako spisovatel. Přitom byl i pilotem, novinářem a do jisté míry i dobrodruhem. A třebaže 

historie jeho tvorbu často redukuje na jedinou knihu, bez zajímavosti není například ani ta poslední, nedokončená Citadela. 
Byť se to může jevit i tak, že zajímavou ji dělá právě ta nedokončenost.

Autor Malého prince, hrabě Antoine Marie 
Jean-Baptiste Roger de Saint Exupéry, se na-
rodil před 122 lety, 29. června 1900 v  Lyonu, do 
rodiny vikomta Jeana de Saint Exupéry a jeho 
ženy Marie Louise Andrée, rozené Boyer de Fon-
scolombe, dcery barona de La Mole. 

Antoine byl prostředním z  pěti sourozenců,  
a když mu byly čtyři roky, jejich otec náhle zemřel. 
Tehdy se Marie Louise s dětmi přestěhovala do La 
Mole, na panství svého otce. Později, v roce 1907, 
přijala nabídku své pratety Gabrielle de Tricaud, 
aby bydleli u ní na zámku Saint-Maurice-de-Ré-
mens, kde děti nalezly dokonalé útočiště. 

Když ji však v roce 1909 oslovil Antoinův dě-
deček Fernand de Saint Exupéry, aby se s dětmi 
přesunula za ním do Le Mans, rodina se rozdělila. 
V Saint-Maurice zůstaly jen dvě nejstarší dcery, 
zatímco Antoine s mladším bratrem Françoisem 
v témže roce nastoupili na jezuitské gymnázium 
Sainte-Croix, kde kdysi studoval i jejich otec. 

Na Saint-Maurice ovšem Antoine nadále 
jezdil na prázdniny. Velkou pozornost přitom 
věnoval nedaleké letecké základně, kde se se-
známil s leteckým konstruktérem Gabrielem 
Wroblewskym. Antoine, kterého technika vždy 
velmi přitahovala, se zde živě zajímal o letadla,  

a když se přes matčin zákaz za pomoci lsti popr-
vé proletěl ve stroji pilotovaném Wroblewskym,  
o jeho životě bylo rozhodnuto.

Prvního literárního úspěchu se budoucí spi-
sovatel dočkal ve čtrnácti letech, když na sebe 
upozornil slohovou prací, pohádkovým příběhem 
Odysea cylindru. Ve svých publikačních pokusech 
pak pokračoval a ve spolupráci se spolužáky na 
gymnáziu se snažil vydávat školní časopis, ale ten 
byl hned po prvním čísle zakázán.

Na začátku první světové války přešli oba 
bratři na školu do Švýcarska, kde Antoine v červ-
nu roku 1917 úspěšně odmaturoval. Měsíc nato 
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však François zemřel na revmatickou horečku  
a Antoine se s jeho ztrátou nikdy úplně nevyrovnal. 

Když se navíc nedostal na námořní akademii, 
uchýlil se na pařížskou Národní vysokou školu 
krásných umění, obor architektura. Studium jej 
nijak výrazně nezaujalo a školu nakonec nedo-
končil. Raději se aktivně zapojoval do společen-
ského života tehdejších pařížských spisovatelů  
a umělců. V té době se také seznámil se svou  
pozdější snoubenkou Louisou Vilmorinovou. 

Bohémský život, vyplněný náhodnými prace-
mi, mu v roce 1921 narušil až povolávací rozkaz na 
vojnu. Nastoupil tedy k letectvu, kde se zpočátku 
učil mechanikem. Pak, když se mu podařilo získat 
licenci k létání pro civilní letadla, byl převelen do 
Casablanky v Maroku, kde si rozšířil pilotní prů-
kaz i na letadla vojenská. Přesto měl pověst spíš 
roztržitého pilota, který ne vždy respektuje letové 
pokyny. V Maroku také poprvé spatřil na vlastní 
oči poušť.

Během svého působení v Paříži, v roce 1923, 
s  letadlem vážně havaroval a následně byl pro-
puštěn do civilu. Tehdy se zasnoubil s Louisou 
a pracoval jako obchodní zástupce, ale touha po 
létání jej neopouštěla. Louisina rodina se však 
odmítla smířit s  tím, že by jejich dcera měla za 
manžela pilota, a tak se mladý pár rozešel.

Svou první větší povídku Letec publikoval  
v roce 1926, kdy také nastoupil ke společnosti Aéro- 
postale v  Maroku jako pilot poštovního letadla. 
Hlavní činností této firmy bylo přímé letecké spo-
jení mezi Francií a jejími koloniemi v Africe. 

Po roce létání na pravidelné lince Toulouse–
Dakar přešel Saint Exupéry na pozici manažera 
letiště v Cabo Juby, což byl španělský protek-
torát ležící na území dnešního Maroka. Antoine 
zde měl mimo jiné za úkol pomáhat při jednáních 
s vůdci maorských povstalců, kteří bojovali za ne-
závislost. Dokonce riskantně přistál v poušti, aby  
z rukou vzbouřeneckých kmenů zachránil několik 
zajatých pilotů, za což později dostal Řád čestné 
legie v oblasti civilního letectví. Na základě zku-
šeností z tohoto období napsal svou první knihu 
Kurýr na jih, která vyšla v roce 1929.

V  témže roce byl jmenován ředitelem pro-
vozu firmy Aeroposta Argentina (dceřiná společ-
nost Aéropostale) na letišti v Buenos Aires, kde 
se posléze seznámil se svou budoucí ženou, vý-
tvarnicí Consuelou Suncin de Sandoval. Když po 
dvou letech Argentinu opustil, vydal knihu Noční 
let, kterou se do povědomí veřejnosti zapsal už 
jako spisovatelská hvězda své generace. Záro-
veň se také stal terčem kritiky některých literátů, 
kterým vadilo, že jim konkuruje člověk „umazaný 
od oleje“. 

Třicátá léta minulého století byla v  životě 
slavného spisovatele mimořádně pestrá. Stří-
davě se věnoval létání a publicistice. V letech  
1934–1936 dokonce působil v propagačním od-
dělení krátce předtím založené společnosti Air 
France a postupně absolvoval sérii přednášek, 
kde vyprávěl o svých zkušenostech z létání. Jako 
reportér navštívil například Sovětský svaz a Mo-
skvu v  období Stalinova kultu osobnosti nebo 
prošel španělskou občanskou válkou.

Jako pilota jej také lákalo překonávat limi-
ty. Proto v roce 1935 reagoval na veřejnou výzvu 
francouzského ministerstva letectví a společně 
s mechanikem André Prévotem se pokusil vlast-
ním letadlem Caudron Simoun C630 překonat 
vzdálenost Paříž–Saigon za méně než 98 hodin 
(na překonání rekordu byla vypsána odměna ve 
výši 150 000 franků). 

Odstartovali 29. prosince z Paříže, ale po 
necelých dvaceti hodinách letu, kdy urazili asi 
3 700 km, vlivem špatného počasí havarovali v li-
byjské poušti. Málem zde zahynuli žízní, ale po 
třech dnech byli zachráněni karavanou beduínů.

Dalším riskantním podnikem, o který se 
slavný spisovatel s André Prévotem pokusili, byl 
v roce 1938 dálkový let z New Yorku do Punta Are-
nas v Jižní Americe. V tomto případě se jim stalo 
osudným mezipřistání v Guatemale. Letadlo bylo 
totiž vlivem špatné komunikace s  letištním per-
sonálem ve věci požadovaného objemu dočer-
paného paliva přetíženo a při startu havarovalo 
na konci ranveje. Jen zázrakem přitom letoun 
nevzplál. I tak utrpěla posádka četná zranění  
a Saint Exupérymu dokonce jednu chvíli hrozila 
amputace paže.

Když v roce 1939 vypukla druhá světová válka, 
byl Antoine, v hodnosti kapitána, povolán zpět do 
armády. Zpočátku byl přidělen „na zem“ k  bom-
bardérům, ale on sám chtěl létat. Lékaři mu to 
však nedovolili. Nakonec se mu podařilo prosadit 
se alespoň na průzkumné lety, jenže v roce 1940 
Francie kapitulovala a podepsala s  Německem 
příměří. 

Demobilizovaný a frustrovaný Antoine se po 
dlouhém váhání rozhodl emigrovat do Spojených 
států, kam za ním v roce 1942 přijela i jeho žena 
Consuela a usadili se na Long Islandu. Aby jej  
v Americe neoslovovali „pane Exupéry“, přijal An-
toine během pobytu v USA spojovník ve svém pří-
jemní jako pseudonym. V USA byl také vyzván, aby 
napsal příběh pro děti. Tehdy vznikla jeho vůbec 
nejslavnější kniha Malý princ, doprovázená jeho 
vlastními ilustracemi. Poprvé vyšla v angličtině  
i francouzštině v dubnu 1943 a jen pro zajímavost: 
tato „pohádka pro dospělé“ byla dosud přeložena 
do 446 světových jazyků a nářečí (údaj z května 
2022), v češtině včetně valaštiny – Malučký princ – 
a hantecu – Malé principál. Přitom jen u nás se od 
prvního českého vydání v roce 1959 dočkala více 
než třiceti dotisků.

Po vydání Malého prince se Saint Exupérymu 
podařilo získat mobilizační rozkaz a přes naléhání 
svých přátel se přidal k hnutí Svobodná Francie  
v Alžíru. Zde vyvinul nemalé úsilí o to, aby mohl 
opět létat, přestože překračoval předepsanou vě-
kovou hranici pro řízení přiděleného typu letadel. 

V  době, kdy se jeho jednotka přesunovala 
přes Sardinii na Korsiku, byl přece jen pově-
řen podnikat samostatné průzkumné lety. Když  
31. července 1944 odletěl na jeden z nich nad již-
ní Francií, nejspíš ani on sám netušil, že jde o let 
poslední. 

Jeho záhadné zmizení vyvolávalo více než 
pět desetiletí množství spekulací, než je v roce 
2000 částečně ukončil nález trosek Saint Exupé-
ryho letounu na dně Středozemního moře. Ovšem 
jeho tělo se uvnitř stroje nenašlo a kolem okol-
ností, co se tehdy se slavným spisovatelem stalo, 
zůstávají nadále otazníky.

* Robert Ždárský
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První trička jsme  
vyráběli „na kolenou“

Se spoluzakladatelem značky streetwearového oblečení Cult of the Road jsem se sešla 
v útulné kavárně v centru Brna. Ivan Svárovský zavzpomínal na začátky svého podnikání, jež 

odstartoval návrhem trička k narozeninám. Nakousli jsme i plány značky do budoucna.

Jak vzpomínáte na své podnikatelské 
začátky?

Se spoluzakladatelem značky Cult of the 
Road Lubošem Procházkou se známe už delší 
dobu, protože jsme spolu krátce pracovali ve 
společnosti, která rovněž navrhuje a prodává 
steetwearové oblečení. Skamarádili jsme se ale 
až o několik let později, kdy Luba pracoval pro 
jinou konkurenční firmu ve stejném oboru. Ve 
volném čase jsme jezdili na skateboardu a občas 
jsme si i postěžovali na věci, které nás v zaměst-
nání štvaly. Zpětně už se dokážeme vžít do situa-
ce tehdejšího vedení firmy, ale tehdy jsme ještě 
neměli tolik zkušeností jako dnes. A tak jsme po-
stupně začali vymýšlet svou imaginární značku. 

Luboš měl narozeniny a já jsem mu navrhl svoje 
úplně první tričko. Líbilo se mu a zaujalo i naše 
kamarády.

Chápu správně, že výroba narozeni-
nového trička se stala motivací pro 
pokračování navrhovat oblečení dál?

Ano, to byly naše začátky. První krabici tri-
ček jsme vyráběli ve sklepě „na kolenou“ (smích). 
Vydělané peníze jsme si schovali, abychom za ně 
mohli nakoupit další várku triček. Zpočátku šlo 
především o koníček a formu přivýdělku. Objížděli 
jsme koncerty a menší festivaly, kde jsme naše 
trička nabízeli. Postupně nám vykrystalizoval 
segment potencionálních zákazníků, proto jsme 

hodně známí nejen v  Brně a okolí, ale třeba i ve 
Strážnici (smích). I nyní vnímáme osobní kontakty 
uvnitř komunity za zásadní, a tak tímto způsobem 
propagujeme naše produkty doposud. Díky jež-
dění po koncertech se můžeme pochlubit tím, že 
naše trička nosí i zahraniční kapely.

Proč zrovna název Cult of the Road?
V minulosti jsme neuvažovali nad tím, že by v 

budoucnu reálná firma mohla vzniknout (smích). 
Značka se měla jmenovat Cult of Road, ale ná-
zev jsme konzultovali s  americkým kamarádem  
a ten jej opravil na Cult of the Road. I když se nám 
označení tolik nezamlouvalo, protože bylo na náš 
vkus moc dlouhé, zůstali jsme u něj. Road – cestu 

← foto: Kateřina Barvířová (model: dareksays)
↑ foto: yvans (model: Meyer Stephane)
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zároveň vnímáme v hlubším významu toho slova. 
Pro vysvětlení mě napadá klišé: Cesta je cíl. Je 
tím myšlena životní cesta, styl a poslání. Podobná 
filozofie se pojí i se slovem Cult, což je naše vý-
hra a slabina v jednom. Stále se nám totiž nedaří 
opustit okolí Brna a expandovat dál (smích). Užší 
komunita zároveň přináší ojedinělou rodinnou 
atmosféru, za kterou jsme rádi. Každopádně uvi-
díme, co nám budoucnost přinese, a rozhodně se 
vývoji dopředu nebráníme.

Jaký máte vy osobně vztah ke skateu?
U mě se zájem projevil až později, a to 

díky zmíněné společnosti, kde jsem pracoval.  
Kolega Luba tíhne ke komunitě podstatně víc  
a je mnohem aktivnější. Důkazem je vybudování 
rampy v Klubu Na Dráze, která nadšence jízdy na 
skateboardu neuvěřitelně semkla. Peníze jsme 
na ni vybírali formou sbírky. Akce, kde se soutěží  
a jezdí na rampě, jsou oblíbené, takže je pořádá-
me dodnes.

Jak často takové akce organizujete? 
A čím jsou specifické?

Zatím máme veškerou organizaci na starost 
jen já s  Lubem. V  týmu máme nově brigádnici 

Olinku, takže nám spousta povinností kolem pro-
vozu kamenné prodejny v Pekařské ulici odpadla. 
Co se organizování akcí týče, zveřejňujeme po-
zvánky na sociálních sítích. Kdo chce přijít, při-
jde. Každý měsíc pořádáme snídaně, které zatím 
patří k nejoblíbenějším. Lidé si v poklidu nakoupí 
naše oblečení a zahájí den dobrým jídlem a kávou, 
o což se stará náš kamarád Vašek. Sami jsme 
mile překvapení, že se leckdy do prodejny a její-
ho okolí vejde i několik desítek lidí (smích). Občas 
pořádáme koncerty s názvem Shake Your Bones, 
což jsou akce na skateu propojené s  živou hud-
bou. Mimo prodejnu pořádáme také vystoupení 
s  názvem Live Music Sesh. Měli jsme strach, co 
na hlasitou akci řekne okolí. O to příjemněji nás 
překvapilo, když měl koncert úspěch a parta vrs-
tevníku se k nám dokonce i přidala. V neposlední 
řadě bych ještě zmínil release nové kolekce, což 
je jakési uvedení jednotlivých kousků na trh, při-
čemž se snažíme být kreativní. Naposledy jsme 
organizovali vodní bitvu uprostřed ulice (smích).

Vraťme se zpátky k výrobě oblečení. 
Co všechno u vás zákazník najde?

Zaměřujeme se na základ streetwearového 
oblečení. To znamená trička, mikiny, kšiltovky, 
kulichy a batohy, na které jsme velice hrdí. Něko-
likrát jsme navrhli i bundy, ale ty jsou náročnější 
na výrobu, protože produkujeme vlastní střihy, 
což ne každému sedí. Za covidu jsme společně 
s  jednou slečnou šili ze zbytků látky od triček 
roušky. Díky nim jsme se nejen zabavili a krátko-
době rozšířili sortiment, ale zároveň tento krok 
zachránil firmu před krachem, za což jsme doteď 
vděční.

Znamená to, že vás pandemie a s ní 
spojené restrikce vnitřně posílily?

Vnímám to tak, že koronavirová situace posí-
lila i další globální podniky, které skokem vyrostly. 
My jsme si například uvědomili, že těmto velkým 
firmám nejsme schopni konkurovat. Celkově nás 
krize vrátila o dva roky nazpátek, ale zároveň nám 
umožnila získat nové zkušenosti.

Odkud berete inspiraci při tvorbě nové 
kolekce?

Navazujeme na Kustom kulturu – tedy smýš-
lení související s  jízdou na motorkách, skate-
boardech nebo kolech. Inspirujeme se také 
punkrockovou hudbou a částečně nás ovlivňuje 
i kalifornská móda skateboardistů a surfařských 
destinací z  80. a 90. let minulého století. Každá 
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← foto: Kateřina Barvířová (model: dareksays)
↑ foto: yvans (model: Meyer Stephane)
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kolekce má asi deset motivů, přičemž motivy 
střídáme nebo obměňujeme. Vyrábíme i propra-
covanější varianty, oslovujeme lokální ilustrátory, 
aby byl design pestřejší. Děláme to, co nás baví,  
a podle toho naše oblečení i vypadá.

Čím se vaše značka liší od konkurence?
Když jsme začínali, tak bylo podobně zamě-

řených firem na náš vkus až moc, takže jsme si 
hodně věcí brali osobně. Naštěstí jsme už tehdy 
vnímali konkurenci jako nástroj pozitivní motiva-
ce. Postupem času spousta firem skončila. Mys-
lím si, že šlo o boom období pro lidi, kteří si chtěli 
přivydělat velké peníze jen díky tomu, že na tričko 
natisknou logo. Ale takhle to nefunguje. Zároveň 
jsme rádi, že hrstka z  nich přežila, protože spo-
lu s  námi fungují jako protipól velkým značkám. 
Takže když bude některá z  konkurenčních firem 
úspěšná, udělá tím svým způsobem reklamu  
i nám, protože nám všem jde o stejnou věc.

Jaké má Cult of the Road plány  
do budoucna?

Já bych zatím nechtěl prozrazovat úplně 
všechno, protože se jedná o tajemství, které když 
se nepovede, tak to bude průšvih (smích). Prozra-
dím pouze to, že bychom chtěli udělat ohlédnutí 

se za skoro deseti lety naší práce, a to formou 
knihy. Bude se jednat zejména o fotografie našich 
produktů. Knihou bychom chtěli také poděkovat 
fotografům za jejich špičkovou práci. Samo-
zřejmě budeme i nadále vytvářet nové kolekce  
a v neposlední řadě bychom chtěli zkvalitnit naše 
služby, aby byly pro klienty ještě přívětivější.

Co vám dělá radost a jak trávíte volný 
čas?

Beru svou práci jako koníček, takže ta mi 
bezpochyby dělá radost (smích). Také se rád se-
tkávám s  dalšími ilustrátory v  Brně. Když se mi 
naskytne příležitost, cestuji a poznávám dobré 
jídlo u nás i v zahraničí.

* Kristýna Komárková

Ivan Svárovský, známý také jako „yvans“, 
je podnikatel na volné noze, ilustrátor, 
grafik a spoluzakladatel firmy Cult of the 
Road, která se zaměřuje na výrobu a prodej 
streetwearového oblečení. Značka funguje 
od roku 2013 formou e-shopu a od roku 2017 
má kamennou prodejnu v Brně v Pekařské 
č. p. 32. Ta je zákazníkům k dispozici každé 
úterý, středu a čtvrtek.

cultoftheroad.com

Tomáš Škoda (modelka: Klára Opatřilová)
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projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
statutárního města Brna

Vila Stiassni je pro veřejnost 
otevřena každé pondělí, pátek, 
sobotu, neděli a o státních 
svátcích 10–18 hod. Více na 
www.vila-stiassni.cz.

18.–19. června

Víkend nabitý oblíbenými 
sportovními aktivitami rodiny 
Stiassni

ČERVEN

11. června – 26. září

Výstava: Jan Kotěra, zakladatel 
české moderní architektury

URBAN CENTRUM BRNO                                     
Stará radnice, Mečová 5, Brno
tel.: 778 520 752, e-mail: urbancentrum@brno.cz
www.urbancentrum.brno.cz
Otevřeno: po–pá 10:00–18:00 
17. 6. – 8. 7. 2022, vstup zdarma

Nový park krajiny 
písku

Nové místo pro relaxaci i domov pro vzácné druhy ptáků. V místě dnešní 
pískovny v brněnských Černovicích plánuje město Brno v budoucnu vytvo-
řit rozsáhlý park. Navrhnout proměnu černovické pískovny je úkolem urba-
nisticko-krajinářské soutěže, jejímž organizátorem je kancelář městského 
architekta. 

Výstava soutěžních návrhů na park Černovická pískovna představí nejen  
vítězný návrh, ale i návrhy dalších účastníků soutěže.

foto: archiv KAM
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Koupaliště Biotop Brno-jih
K Lávce 749/13, Brno
biotopbrno.cz
Otevřeno: 09:00–20:00
Celodenní vstupné: 150 Kč

Areál přírodního koupaliště se nachází na klidném místě u řeky Svrat-
ky mezi ulicemi Kšírova, Hněvkovského a Sokolova, v ulici K Lávce. Biotop 
nabízí jednu lagunu rozdělenou na plaveckou část o hloubce 3 metry a ne-
plaveckou část o hloubce do 1,5 metru. K dispozici je i dětské brouzdaliště, 
které doplňují herní prvky, jako je skluzavka, houpačka, hříbek a pro nejmenší 
návštěvníky je k dispozici pískoviště. V případě dopravy MHD je možné využít 
zastávek Kšírova nebo Horní Heršpice, jinak parkoviště u areálu nabízí kapa-
citu 86 míst.

Koupaliště Dobrák 
Dobrovského 96/29, Brno
koupalistebrno.cz
Otevřeno: 09:00–22:00
Celodenní vstupné: 215 Kč 

Nedávno zrekonstruované (2014) Koupaliště Dobrák nabízí řadu mož-
ností, jak si zpříjemnit chvíle strávené u vody. Kromě bazénu s hloubkou  
1,6 metru jsou zde k dispozici i dva menší a dětské brouzdaliště. Handica-
povaní návštěvníci se do vody dostanou pomocí hydraulického zvedáku. Pro 
děti je zde i hřiště a oblíbená multifunkční herní zóna – FunPark. Naleznete 
zde také kurt na plážový volejbal, hřiště na minigolf či badminton. V blízkosti 
areálu je tramvajová zastávka Dobrovského a parkování je možné v přilehlé 
ulici Vodova.

Koupaliště Královo Pole
Křižíkova 9d, Brno 
koupalistekrpole.cz
Otevřeno: 9:00–21:00
Celodenní vstupné: 150 Kč

Klidné koupaliště plné příjemné zeleně nabízí dva bazény dlouhé  
25 metrů, brouzdaliště a celou řadu atrakcí pro všechny věkové skupiny. 
Například skluzavku a chrlič v bazénu pro neplavce nebo hřiště s houpačkami  
a prolézačkami. V brouzdališti jsou vodní beruška a hřib. V areálu je pingpongový 
stůl, multifunkční sportovní hřiště pro volejbal, basketbal, nohejbal  
a badminton. Koupaliště je výborně dopravně dostupné okružními linkami 44  
a 84 ze zastávky Královopolská strojírna a v jeho těsné blízkosti se nachází  
i parkoviště.

Hurá na koupák!
Jaké možnosti letního koupání nabízí město Brno? To vám prozradí následující 
přehled venkovních koupališť, jejich otevírací doby, ceny vstupného a nabízených 
služeb. Vše v kostce na jednom místě. Stačí si jen vybrat.

K létu neodmyslitelně patří slunce, dovolená u moře nebo prostě pobyt u vody, vyhřátý pí-
sek, osvěžující nápoje, ale také snědá těla, zaříznuté plavky, první lásky... Jde však něco takové-
ho zažít i v rozpáleném městě? Jednou z  možností je navštívit některé z  brněnských koupališť. 
Připravili jsme pro vás jejich seznam s přehledem základních informací a krátkým popisem.  
Už máte připravené plavky? Sezona totiž začíná již v červnu!
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Sportovní a rekreační areál 
Kraví hora

Údolní 76, Brno
kravihora-brno.cz
Otevřeno: 9:00–21:00
Celodenní vstupné: 150 Kč

Koupaliště disponuje dohřívaným, 50 metrů 
dlouhým bazénem s hloubkou 1,75 metru. K dis-
pozici jsou atrakce, jako je vodní lavice, masážní 
chrliče nebo duha. Bazén je vybaven i třemi drá-
hami pro kondiční plavání a skluzavkou. K pří-
jemnému slunění vybízí venkovní travnaté terasy  
s jedinečnou vyhlídkou na panorama Brna. Stylo-
vá lehátka kolem bazénů jsou k dispozici zdarma 
a přístup k bazénům je bezbariérový. Areál kou-
paliště je přístupný buď pomocí MHD ze zastávky 
Náměstí Míru, nebo z blízkého parkoviště.

Koupaliště Riviéra
Bauerova 322/7, Brno
riviera.starez.cz/areal
Otevřeno: 09:00–19:30 
Celodenní vstupné: 240 Kč

Unikátní říční komplex Riviéra je největším 
koupalištěm v Brně. Kaskáda tří na sebe navazují-
cích bazénů začíná brouzdalištěm a končí bazénem  
s hloubkou 1,75 metru pro 475 plavců. Koupaliště 
zdobí 75 metrů dlouhý tobogan, patnáctimetrová 
skluzavka, lavice a lehátka s  provzdušněním, la-
nový most s lekníny a nejmenší si užijí vodní děla, 
chrliče, hřiby, kbelíkový strom či fontánky. Pro pří-
jemné chvíle mimo bazény je návštěvníkům mimo 
jiné k dispozici také šest kurtů na plážový volejbal 
či lezecká stěna. Po celou letní sezónu zde budou 
probíhat i příměstské tábory. Parkoviště je v ulici 
Bauerova, hned naproti vchodu na Riviéru. Před 
koupalištěm se také nachází zastávka Bauerova, 
autobusů 44 a 84.

Koupaliště Zábrdovice
Zábrdovická 158/13, Brno
zabrdky.sportujemevbrne.cz
Otevřeno: 09:00–19:30 
Celodenní vstupné: 155 Kč
V červnu mají základní i střední školy vstup 
zdarma.

Koupaliště u budovy bývalých Městských láz-
ní v Zábrdovicích funguje jako letní venkovní areál, 
kde můžete trávit čas nejen vodními radovánkami. 
Největší atrakcí je umělé vlnobití v jednom ze tří 
bazénů. Oblíbený je i 73 metrů dlouhý tobogan. Ro-
diče s dětmi potěší brouzdaliště s miniskluzavkou  
a dětské hřiště. K dispozici jsou ruské kuželky, 
pétanque, tři dráhy minigolfu, hřiště pro bad-
minton, plážový volejbal nebo pingpongové stoly.  
K odpočinku slouží travnaté plochy nebo terasy  
s volně přístupnými lehátky a slunečníky. Pro-
střednictvím MHD je koupaliště nejlépe dostupné 
ze zastávek Kuldova nebo Židenice, nádraží a pří-
mo před vstupem je parkoviště pro 50 aut.

180+60 MINUT ZDARMA
UŽIJTE SI JEŠTĚ VÍCE LÉTA NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

www.maximus.infi nit.cz 



26

K
U

LT
* 

0
6

/2
0

2
2

*K
O

U
PA

LI
Š

T
Ě

Aqualand Moravia
Pasohlávky č. ev. 110, Pasohlávky
aqualand-moravia.cz
Otevřeno: 10:00–21:00
Celodenní vstupné: 1 099 Kč

Aqualand Moravia je největším aquaparkem v České republice. Venkov-
nímu areálu Colosseum se třemi bazény dominuje 242 metrů dlouhý tobo-
gan, či spíše horská dráha, která jede také do kopce, a to celkem pětkrát 
během jedné jediné minuty. Další podobný tobogan je nejblíže na Kanárských 
ostrovech a pak až v americkém Texasu. Nepřehlédnutelná je i 315 metrů 
dlouhá a tři metry široká řeka se dvěma nástupními místy, díky níž mohou 
návštěvníci řeku využít k prohlídce areálu i k cestování. Aqualand se nachází 
asi třicet kilometrů od Brna, se kterým jej spojuje přímá linka Aquabusu, ofi-
ciálně označeného číslem 105 v rámci IDS JMK. U areálu je rovněž k dispozici 
zdarma parkoviště o kapacitě přes 400 míst.

Aquapark Blansko
Mlýnská 15, Blansko
sluzby-blansko.cz/aquapark
Otevřeno: 9:00–20:00
Celodenní vstupné: 110 Kč

Aquapark disponuje bazénem o délce 25 metrů, třemi skokanskými 
můstky (jeden a tři metry) divokou řekou s houpacím bazénkem uprostřed, 
55 metrů dlouhým toboganem, 2,5 metru širokou a 14,5 metru dlouhou sklu-
zavkou, bublinkovou masážní lavicí, čtyřmi vodními tryskami ve stěně ba-
zénu, třemi chrliči vody, vodním hřibem a dvěma dnovými výrony vody. Děti 
potěší dva kruhové propojené bazénky o průměru 4 a 6 metrů s vodním hři-
bem. V zadní části areálu je široká písečná plocha s dětským hřištěm a dva 
plážové volejbalové kurty. Součástí aquaparku je čtyřdráhové hřiště na pé-
tanqe včetně veškerého příslušenství, také letní restaurace a bar s venkov-
ním i vnitřním posezením. V těsné blízkosti aquaparku se nachází parkoviště.

Wellness Kuřim
Sportovní 1082/1, Kuřim
wellnesskurim.cz/aquapark-wk
Otevřeno: 8:00–20:00
Celodenní vstupné: 100 Kč

Venkovní letní areál aquaparku nabízí návštěvníkům bazén o délce  
50 metrů nepravidelného tvaru s hloubkou od 0,7 do 1,8 metru a rodinnou 
skluzavkou o délce 10 metrů. K dispozici je dětské brouzdaliště, opět ne-
pravidelného tvaru, s hloubkou 10–40 cm. K dispozici jsou také dva kurty na 
plážový volejbal, lehátka k zapůjčení, trampolína a stolní tenis. Občerstvení 
je zajištěno prostřednictvím stánků umístěných na travnaté ploše u bazé-
nů nebo lze využít nabídku restaurace s posezením na terase. Aquapark je 
dopravně dostupný pomocí IDS-JMK ze zastávky Kuřim, poliklinika a přímo 
před areálem je zdarma k dispozici parkoviště s kapacitou více než 70 míst.

* Redakce
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www.koupalistebrno.cz Dobrovského 29, Brno

  den
www.koupalistebrno.czwww.koupalistebrno.cz

Dobrák – relaxační koupák
Koupaliště Dobrák si zakládá na službách a péči o své 
návštěvníky, kterým nabízí komfort i zážitky. Chcete se cítit 
jako v hotelovém resortu s all inclusive? Nebo zažít večerní 
party? Přijďte se okoupat, přijďte relaxovat.

Koupaliště Dobrák nabízí koupání v několika bazénech s kvalitní neohří-
vanou vodou, nechybí brouzdaliště pro nejmenší děti. V areálu koupaliště jsou 
tři zóny, VIP, Relax a Fitness, ve kterých můžete odpočívat na slunci. Pro kva-
litnější odpočinek si můžete pronajmout jedno ze 100 lehátek. Hodiny relaxu 
si můžete zpříjemnit sportovní aktivitou: badmintonem, plážovým volejbalem  
a minigolfem. Všechny aktivity kromě minigolfu jsou v ceně vstupného. 

Ze vstupného vyčnívá VIP rodinné vstupné, které obsahuje vstup pro dvě 
dospělé osoby a dvě děti, relaxační postel s posezením a slunečníkem a lá-
hev sektu na ledu. Součástí tohoto vstupného je dále vstup do VIP šaten se 
sprchami a obsluha z Beach baru. Doporučujeme rezervaci předem, protože 
počet komfortních míst je omezen. 

Areál dále poskytuje kvalitní sociální zázemí a tři provozy s občerstvením 
v různých cenových hladinách od občerstvení typu fast food až po koktejly  
z Beach baru.

Novinky letošního roku
S letošním rokem skončila možnost zakoupit si vstup na večerní koupá-

ní. První novinkou je „Skip the line“, které stojí 50 Kč a umožňuje vám přesko-
čit frontu u pokladny.

Novým provozem letošního roku je kavárna, která bude nabízet zmrzli-
nové poháry se šlehačkou, krájené ovoce a zeleninové saláty. Vše zmíněné 
můžete konzumovat na své dece či ručníku.

Máte rádi party? Na Dobráku zažijete party s živou hudbou každý páteční 
večer od 19. do 22. hodiny, v závislosti na počasí. Všechny bary s občerstve-
ním budou otevřeny. Na party bude vstup zdarma (do areálu). 

Co se chystá v roce 2023?
Na Dobráku vyroste hřiště pro padel. Víte, co je padel? Hra podobá teni-

su. Ale víte co? Podívejte se na YouTube. Máte se na co těšit.
* PR
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Za éry bratrů Pospíšilových  
znal kolovou snad každý

Jako patří k Praze Karlův most nebo k Paříži Eiffelovka, patří ke kolové bratři Jindřich a Jan 
Pospíšilové. Zaloví-li sportovní fanoušci v paměti, které představitele tohoto sportu znají, budou 

to patrně pouze tito brněnští rodáci. Od 60. do 80. let minulého století zařídili, že Češi začali kromě 
tradičních sportů hltat i souboje dvoučlenných týmů na speciálních kolech.

I když v jejich doméně nebyla konkurence nikterak závratná, udržet se ve 
světové špičce přes 20 let a získat dvacet titulů mistrů světa znamenalo do-
sažení historické výjimečnosti. První titul získali v roce 1965 na domácí půdě 
v Praze a poslední v roce 1988 v německém Ludwigshafenu, kde se dočkali 
ovací tamějšího obecenstva.

Slavná éra bratrů Pospíšilových je krásným příkladem toho, jak se může 
malý sport na okraji zájmu publika dočasně stát zábavou pro masy. Přenosy 
ze světových šampionátů sledovaly desetitisíce lidí v Československu a oba 
bratři by se dali nazvat tehdejšími sportovními celebritami, stejně jako jejich 
vrstevníci fotbalisté a hokejisté. Narodili se ve stejné době jako bratři Holíko-

vé či Antonín Panenka. Zároveň ukazují, jak malý sport upadá do zapomnění, 
protože jejich následovníci získávají čím dál méně trofejí.

Starší z bratrů Jindřich oslavil letos v březnu 80. narozeniny. Prohlásil, 
že lidé starší padesáti let ho stále poznávají a občas se přihovoří. Zato mladší 
ročníky možná ani nevědí, že nějaká kolová vůbec existuje. Jako řada dalších 
menších sportů doplatila na to, že se nikdy nedostala na olympiádu. A tak je 
téměř jisté, že éra bratrů Pospíšilových zůstane v české historii tohoto spor-
tu ojedinělá.

Jak se tento fenomén zrodil právě v Československu? Inu, tak trochu 
náhodou. Smutnou náhodou. Při osvobozování Brna od nacistů na konci dru-
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hé světové války (kdy se shodou okolností narodil  
25. dubna mladší Jan) zasáhla jejich otce střepi-
na z granátu. V Brně kvůli náletům nešla elektřina  
a doktoři ho nemohli ošetřit. Maminka budoucích 
věhlasných sportovců ho tak dva dny vezla na vo-
zíku do nemocnice v Boskovicích. Sice ho opero-
vali, ale zemřel na otravu krve.

Jelikož jejich maminka se živila jako řidička 
nákladního auta, vyrůstali hoši víceméně sami na 
ulici.

„Jako kluci jsme se přihlásili do cyklistické-
ho oddílu. Jednou nás oslovil pan Rudolf Harth, 
abychom šli zkusit cyklistiku do tělocvičny. Díky 
tomu jsme přičichli ke kolové. Zalíbilo se nám to. 
Kouč viděl, že máme vlohy, a tak si nás vzal do 
parády. Nakonec se o nás staral skoro celý život  
a byl pro nás vlastně náhradním tátou,“ vzpomínal 
Jindřich. Rudolf Harth zemřel v 95 letech v roce 
2013.

Jejich sportovnímu, ale i lidskému rozvoji se 
věnoval od raných školních let až do konce jejich 
aktivní hráčské kariéry. Nejenže z nich dokázal 
udělat mistry, zároveň řešil četné hádky, když se 
dohadovali, kdo co měl v zápase udělat jinak. „Byl 
to i psycholog, který dokázal usměrnit naši bratr-
skou rivalitu,“ poznamenal Jindřich.

Starší z bratrů začínal ještě ve dvojici s Jaro-
slavem Svobodou, dokonce s ním získal i medaile 
na světových šampionátech. „Ale on neměl moc 
pevné nervy a vyrovnat se s psychickou zátěží 
před důležitými zápasy pro něj bylo těžké. Tak 
maminku napadlo, ať zajdu za trenérem a začnu 
hrát s bráchou. A s ním to bylo o hodně lepší,“ vy-
právěl Jindřich.

Trenér Harth bratrům vštípil vůli, houževna-
tost a chuť bojovat. Navíc trénovali a trénovali. 
Byli sice zaměstnaní v Královopolské strojírně, 
ale měli určité úlevy a část pracovní doby mohli 
věnovat kolové. „My jsme fakt makali, měli jsme 
kondičku a všechny jsme vlastně přejezdili. Málo-
kdo nás porazil,“ uvedl Jan. 

Ten se na začátku přeučil z útočníka na bran-
káře a podle bratra se stal ve své době nejlepším 
na světě. „Byl jsem docela rád, protože přední 
hráč musí strašně lítat. Já měl velké rozpětí rukou 
a obsadil jsem celou bránu. A ještě jsem si v brá-
ně odpočinul, protože brácha hrál tak, že na mě 
nešla skoro žádná rána,“ ocenil Jan.

Poprvé společně vyhráli v roce 1965 jako 
nadšení mladíci, podruhé o tři roky později jako 
stále mladí, ale už ostřílení borci. A pak každý 
další rok dál a dál. Až do roku 1981. Neuvěřitel-
ná šňůra vítězství, kdy se největší soupeři z Ně-
mecka, Rakouska či Švýcarska jen marně snažili 
Pospíšilovým konkurovat. Mohli je občas porazit, 
ale ne porážet. Tak dobří nebyli. Nejraději Pospí-
šilové vzpomínají na šampionát v roce 1977. Tehdy 
totiž hráli v hale jen pár set metrů od místa, kde 

dodnes bydlí, v Brně-Králově Poli. „Hnala nás  
k prvenství vyprodaná hala ve Vodově. To byl ne-
zapomenutelný zážitek, kolik lidí na kolovou tehdy 
přišlo. V domácím prostředí jsme byli pod znač-
ným tlakem, ale ustáli jsme ho,“ zavzpomínali po 
letech. O dva roky později získali v konkurenci dal-
ších skvělých sportovců tehdy u nás velmi ceněné 
vítězství v anketě Sportovec roku.

Jenže i oni poznali, jak je přízeň vrtkavá.  
A jak mnozí, kteří je ještě před chvílí oslavovali, šíří 
jedovaté řeči, když najednou nebyli mistry světa, 
ale „jen“ druzí. A co teprve, když se to stane dva 
roky po sobě jako jim v letech 1982 a 1983, kdy byli 
nad jejich síly Němci. „Český svaz cyklistiky nebyl 
na naší straně. Už jsme pro ně nebyli perspek-
tivní. Ale tenkrát se za nás zase postavil trenér.  
A když jsme jeli znova, už jsme vyhráli,“ připomněl 
Jindřich dobu, kdy už je mnozí odepisovali. V té 
době byl sportovec starší 40 let veskrze odepi-
sovaný. Mnozí jiní by mohli vyprávět, jak byli od-
staveni jen kvůli věku jako neperspektivní, ačkoli 
výkonnost měli stále skvělou.

Pospíšilové přibývající léta nahrazovali zku-
šeností, technikou a také chytrostí. „Dovedli jsme 
soupeře odstavit od balonu. Jako přední hráč 
jsem dovedl velmi rychlé otočky, které i mladší 
soupeře překvapovaly,“ vysvětloval Jindřich. Bylo 
to neskutečné. V roce 1984 byli borci opět mistry 

světa a v dalších čtyřech letech zase. Až po Lud-
wigshafenu se rozhodli, že už to stačilo a místo 
kočování po sportovních halách se budou více 
věnovat svým rodinám.

Jindřichovi bylo 46 let, Janovi o tři roky méně 
a odešli na vrcholu. Spoustu let se věnovali kolové 
jako trenéři či funkcionáři, ale postupně nechali  
i toho. Zatímco Jindřich žije trvale v Králově Poli, 
Jan tráví většinu roku na chatě v Čenkovicích. 
Když mohou, vídají se, sportují a užívají si radosti, 
které jim život dopřává. A dodnes si rádi zavzpo-
mínají na dobu, kdy dělali radost tisícům sportov-
ních fanoušků.

* Zdeněk Meitner
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Tutanchamonova hrobka vás 
ohromí množstvím exponátů

Výstava probíhá od dubna na brněnském vý-
stavišti v  pavilonu C, na ploše více než 2000  m² 
a je třeba říct, že je skutečně monumentální  
a ohromí vás množstvím exponátů. Celá expozi-
ce je poměrně jasně uspořádána. Hned u vstupu 
se nachází několik informačních panelů o his-
torii starověkého Egypta. Přestože jsou docela 
stručné, zasazují Tutanchamonovu vládu do pa-
třičného kontextu. Poté již následují jednotlivé 
části Tutanchamonovy hrobky – těžiště výstavy. 
Nejprve máte možnost si prohlédnout místnosti 
hrobky přesně tak, jak je nalezl sám Carter. Na 
první pohled vypadá vše poněkud nepřehledně  
a návštěvník s  úžasem hledí na hromady nejrůz-
nějších zlatých artefaktů. V  dalších částech ex-
pozice jsou však všechny předměty již vystaveny 
jednotlivě a podrobně popsány.

Postupně si prohlédnete působivé pohřeb-
ní schránky pokryté hieroglyfy, Tutanchamonův 
sarkofág i nádherné nástěnné fresky. V  dalších 
místnostech můžete obdivovat zlaté šperky, 
nádherně zdobené kanopy i slavnou Tutancha-
monovu pohřební masku. Bohužel všechny tyto 
exponáty jsou pouze kopie. Je však třeba dodat, 
že jde o dokonalé a velmi detailní repliky, vyrobe-
né ve skutečné velikosti. 

Kromě podrobných popisků  k jednotlivým 
předmětům zde hosté naleznou i několik jedno-
duchých informačních panelů určených dětem. 
Samotná výstava však není pro úplně nejmladší 
návštěvníky příliš vhodná, protože se zde ne-
nachází žádné interaktivní exponáty. Některé 
z informačních panelů by také mohly být více ná-
zorné. Například proces mumifikace je popsaný 
pouze textem, bez doprovodných ilustrací. Na-
opak mezi výrazná pozitiva patří to, že je pro pří-
chozí připravený podrobný audioprůvodce. 

Putovní výstavu si v předchozích letech pro-
hlédlo více než šest milionů návštěvníků z  ně-
kolika evropských zemích. Je třeba ocenit, že 
kromě artefaktů z  Tutanchamonovy hrobky byla 
brněnská expozice doplněna i o malou expozici, 
která se věnuje vykopávkám českých egyptologů 
v Súdánu. 

Tutanchamon – jeho hrobka a poklady je cel-
kově velmi zdařilá výstava a lze ji doporučit všem, 
které zajímá starověký Egypt. Unikátní exponáty 
mohou obdivovat až do konce letošního září.

* Luboš Brabenec

Je tomu již sto let, co archeolog Ho- 
ward Carter společně s lordem Car-

narvonem objevil hrobku egyptského 
faraona Tutanchamona. To, co v ní 

nalezli, jim vyrazilo dech. Neuvěřitel-
né množství sošek, šperků a dalších 

zlatých předmětů. Díky výstavě Tutan-
chamon – jeho hrobka a poklady se do 

jejich kůže můžete vžít i vy.

foto: JVS Group s.r.o. foto: JVS Group s.r.o.



VIDA! Tátové vstup 
zdarma

Oslavte Den otců v zábavním vědeckém parku VIDA! V neděli 19. červ-
na mají tátové a dědečci v doprovodu platících dětí volný vstup. Stačí říct na 
pokladně heslo „TÁTA“. Těšte se na expozici uvnitř, ale i venku. Pod širým 
nebem si vyzkoušíte třeba vodní exponáty. V Bastlírně na vás čeká vědecké 
vyrábění a v  Labodílnách spousta pokusů zaměřených na vlastnosti kovů. 
Určitě si také nenechte ujít výstavu COFFEE věnovanou vědě ukryté v kávě, 
kterou si vychutnáte všemi smysly. 

VIDA! science centrum 
19. červen 2022 
www.vida.cz

PROGRAM NA ČERVEN
DIGITÁRIUM

Pejsek a kočička letí ke hvězdám
Ztřeštěná pohádka s živými herci, pejskem a kočičkou. Vhodné od 3 let. 
so 4.     14.00
     16.00

Příběh nekonečných poutníků: Voyager 3D
Kdy a jak známé sondy uviděly celou Sluneční soustavu? Vhodné od 
10 let.
st, pá, so (kromě 1., 4., 8., 10. a 11.)   18.00
     20.00
ne (kromě 5., 12. a 26.)     18.00
čt 30.      16.00 

Kouzelný glóbus 3D
Proč se střídá roční období? Dokáže to malá Mia změnit? 
Vhodné od 5 let.  
so a ne (kromě 4., 5., 11., 12. a 26.)   14.00
     16.00

Brno 360 2D
Pořad věnovaný nejhezčímu městu na světě. Vhodné od 10 let. 
čt 2. a 30.     18.00

  
DALŠÍ PROGRAM

Pozorování večerní oblohy
st až so (kromě 1., 4., 8. až 11., 16. a 23.)   21.30

Jóga
Jóga v netradičních prostorách Hvězdárny. Bez omezení věku.
st 15., 22. a 29.     18.30

Relaxace pod hvězdami
Krátké zastavení pod hvězdnou oblohou malého planetária.
pá 3., 17. a 24.     17.15

MIMOŘÁDNÉ AKCE

Veletrh pro-rodinných a seniorských organizací
Na veletrhu se veřejnost bude moci seznámit s činností mnoha
organizací působících ve městě Brně. 
út 7.     10.00 

Mezinárodní digifest – přehlídka filmů pro planetária
Přehlídka nejnovějších a nejzajímavějších filmů pro digitální planetá-
ria, které byly natočeny v posledním roce. Vše v anglickém znění.
so 11. a ne 12.     14.00     
 

                    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
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FESTIVAL ZÁBAVY V BRNĚ A NA JIŽNÍ MORAVE AŽ DO ZÁŘÍ

SVĚTOVÁ SOUTĚŽ
OHŇOSTROJŮ

 11. 6.–23.7.

25

BRNO 2022

ZAČÁTKY VŠECH OHŇOSTROJŮ VE 22:30
DRONOVÉ SHOW VE 21:45 PŘED SOBOTNÍMI OHŇOSTROJI 25.6. A 2.7. NA PŘEHRADĚ
/ ZMĚNA ČASU A TERMÍNŮ DRONŮ V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ VYHRAZENA

HUDBA K OHŇOSTROJŮM I DRONŮM – RÁDIO KROKODÝL 103 FM

HRAD
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