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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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Tématem tohoto vydání KULTu jsou mu-
zea a kostely v souvislosti s Muzejní nocí  
(21. 5.) a Nocí kostelů (10. 6.). I když jsme se sna-
žili o vyváženost, přece jen více si toho přečtete 
o kostelech. Dokládá to hned několik rozhovorů 
s duchovními správci působícími v Brně. Jejich 
slova mě inspirovala k určitému osobnímu do-
znání, k osobní zpovědi.

Nebyl to záměr, přišlo to samo jako blesk  
z čistého nebe. Přestože jsem křtěný i biřmova-
ný, a dlouhou dobu jsem byl sympatizant Bahá’í 
víry, otevřeně prohlašuji, že se v současné době 
nehlásím k žádnému náboženskému směru, vy-
jma mého osobního náboženství :-). Proč tomu 
tak je?

Víru v Boha totiž považuji za naprosto in-
timní záležitost, je to nejniternější osobní věc 
každého člověka. Jedná se o vztah jednotlivce 
a Boha, vztah jen mezi nimi dvěma. Ať konáme 
na tomto světě cokoli, dobro či zlo, ve výsledku 
naše chování posoudí pouze Bůh na základě jeho 
principů a zákonů lásky, dobra, milosrdenství, 
protože v Jeho očích jsme si všichni rovni. Nikdo 
jiný nás nemá právo soudit, posuzovat, hodnotit 
ani kritizovat.

Zároveň chovám respekt vůči všem vírám, 
náboženstvím a církvím i k jejich duchovním 
představeným. Myslím si, že ne vždy jsem sami 
natolik silní, abychom se nepotřebovali svěřit 
do rukou někoho, kdo nám poskytne duchovní 
útěchu a pomůže nám poponést náš kříž. Jejich 
práci a poslání obdivuji. Stejně tak uznávám po-
třebu kohokoliv být součástí nějaké skupiny či 
komunity a sdílet v ní své životní příběhy, úspě-
chy i nezdary.

Dovolte mi ještě jedno zamyšlení k tématu 
muzeí a kostelů. Proč jsme je takto spojili? Spat-
řuji v tom totiž jednu nádhernou souvislosti. Do 
kostela či jiného Božího chrámu chodí lidé, aby 
se modlili, rozmlouvali s Bohem a upevňovali 
svůj vztah s ním. Muzea a jiná kulturní místa mů-
žete navštěvovat, abyste kultivovali svou duši  
a upevňovali vztah s uměním, potažmo s kulturou.

Přeji vám krásnou Muzejní noc i Noc kostelů.

Radek Holík

Otec Jozef Fejsak 
Před utrpením člověka nemůžeme zavírat 
oči.

Fantastická Zvířata 
Podaří se profesoru Albu Brumbálovi 
překazit plány temného kouzelníka Gellerta 
Grindelwalda?

Zdivočelá země 
Nové vydání prvního dílu slavné románové 
ságy, podle níž byl natočen úspěšný televiz-
ní seriál.

Jaroslav Zezulčík 
Kunínský zámek je jedním z nejcennějších 
barokních zámků severní Moravy a Slezska.

Castellana Trattoria 
Nejdůležitější suroviny si dovážíme přímo 
od italských farmářů.

KULTRIDE 
Rozhovor se zakladatelem a organizátorem 
cyklistického spolku KULTRIDE.
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Vztah člověka k Bohu
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Před utrpením člověka 
nemůžeme zavírat oči

Nejeden člověk si pravoslavnou církev 
trochu automaticky spojuje s Ruskem. 
Rozhovor s brněnským pravoslavným 

duchovním Jozefem Fejsakem tak 
nutně musel reagovat i na putinov-

skou agresi, která momentálně hýbe 
světem. Řeč ovšem přišla také na další, 

byť ne nutně veselá témata.

Mohl byste našim čtenářům přiblížit 
pravoslaví, včetně základních rozdíl-
ností oproti jiným náboženstvím?

Pravoslaví je pravou a pravdivou oslavou 
Boha, který se lidem zjevil v  těle. Jeden z před-
ních  apoštolů, svatý Pavel z  Tarsu, hovoří o víře 
v Ježíše Krista takto: „Vpravdě veliké je tajemství 
zbožnosti: (Kristus) byl zjeven v těle, ospravedl-
něn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, 
došel víry ve světě, byl přijat do slávy.“ Právě k to-
muto „tajemství zbožnosti“ by se dalo pravoslaví 
přirovnat velmi dobře.

Rozdíly oproti jiným křesťanským denomi-
nacím jsou evidentní podle toho, jak moc se liší 
jednotlivá vyznání víry, přesněji řečeno podle 
toho, jak se dané církevní společenství vzdálilo od 
apoštolské víry, kterou naopak pravoslavná cír-
kev zachovala neporušenou až do dnešních dní. 
Žádné z  monoteistických náboženství nevyzná-
vá „Boha zjeveného v těle“, tj. možnost příchodu 
na svět Bohočlověka Krista, který je pravý Bůh  
a současně pravý člověk. Pokud některá z jiných 
náboženství uznávají osobnost Ježíše Krista, tak 
nanejvýše jako proroka, ale nikoli jako Syna Boží-
ho, „jenž byl počat z Ducha svatého a Marie Panny, 
který byl ukřižován, pohřben a třetího dne vstal 
z mrtvých“.

Pravoslaví je u nás vnímáno především 
jako ruská, respektive východní církev. 
Dotýká se vaší církve nějak konflikt na 
Ukrajině?

Víte, slovanské pravoslaví je našemu vnímání 
asi nejbližší, především díky společným církevním 
dějinám a srozumitelnému slovanskému jazy-
ku. Většina slovanských zemí je pravoslavných,  
a všechny místní pravoslavné církve, včetně těch 
řeckých, jsou zase součástí východní pravoslav-
né církve. Česká církev není nikterak podřízená 
či napojená na ruskou pravoslavnou církev. Za-
chováváme s ní jednotu víry a živého, církevního 
obecenství.

Současný konflikt na Ukrajině se nás dotýká 
velmi bytostně. Jde o utrpení člověka, před nímž 
nemůžeme zavírat oči. Církev se vždy řídila pravi-
dlem milosrdenství a soucitem s trpícími, vyjad-
řovanými praktickými skutky lásky.

A jak vnímáte uprchlickou krizi? 
Jde o tragédii, v  níž se bezesporu otevírá 

prostor pro lidský soucit, projev lásky a skutků 
milosrdenství. Nejsme-li schopni válečný kon-
flikt zastavit, pak musíme přinést jako plod naší 
víry především modlitbu a pomocnou ruku tam, 
kde je to zapotřebí, ať ve formě finanční podpory, 



5

K
U

LT
* 

0
5

/2
0

2
2

*R
O

Z
H

O
V

O
R

ubytování lidí v nouzi, návštěvy nemocných či útě-
chy trpícím. Na každé svaté liturgii se modlíme „za 
mnohostrádající ukrajinský národ“.

Do Brna jste přišel v roce 1984. Jak se 
vyvíjela zdejší pravoslavná komunita?

Jsem v Brně již téměř čtyřicet let. Stejnou 
dobu jsem pravoslavným duchovním, přičemž 
moje počátky jsou spjaty jak s mým rodištěm na 
východním Slovensku, tak i se zahraničím, kde 
jsem studoval teologii. A nakonec i s  Českoslo-
venskem, krátce s  Prahou a povětšinou právě 
s Brnem.

Když jsem v roce 1984 přišel do farnosti, na-
šel jsem zde hrstku věřících, většinou staršího 
věku, a na svátek Paschy jsme světili pět košíčků 
s  paschálními pokrmy. Po dvaceti letech mého 
úsilí nebylo ničím neobvyklým, chvála Bohu, že 
na půlnoční paschální bohoslužbu přicházelo až 
několik tisíc lidí.

Dnes věřících zase o něco přibylo. Pravoslav-
nými se stávají lidé různých národností, ale nej-
početnějším etnikem v  naší farnosti jsou Rusíni 
a Ukrajinci. A obzvláště nyní, při uprchlické krizi.

V srpnu loňského roku se ve vaší církvi 
objevil rozkol, který vedl až k tomu, že 
pravoslavný chrám svatého Václava 
musela hlídat policie. Šumperský bis- 
kup Izaiáš tehdy přijel převzít chrám  
a vás vykázal a neumožnil vám vyko-
návat bohoslužby ad. Před rokem jste 
totiž byl odvolán z funkce duchovního 
správce. Na vaši stranu se ale postavila 
početná skupina věřících, která  
s těmito kroky nesouhlasila. Mohl byste 
osvětlit, k čemu konkrétně došlo a jak 
se situace vyvinula do dnešního dne?

Roku 2020 jsem byl neprávem odvolán  
z funkce duchovního správce pravoslavné cír-
kevní obce v  Brně a ustanoven jen pomocným 
duchovním. Vikární biskup Izaiáš mě falešně nařkl  
z údajných intrik a snahy podřídit brněnskou 
farnost pražské eparchii. Na tomto jsem se měl 
údajně domluvit s arcibiskupem pražským Micha-
lem. Jak arcibiskup, tak já osobně jsme však tato 
obvinění kategoricky odmítli a oficiálně se k této 
věci vícekrát vyjádřili.

K eparchiálnímu biskupovi, vladykovi Simeo- 
novi, nemají naši brněnští věřící dlouhodobě pří-
stup. Podle dostupných informací žije v domově 
pro seniory v Praze. V čele eparchie tak prakticky 
stojí vikární biskup Izaiáš. 

Na vysvětlenou dodávám, že movitý i nemo-
vitý majetek pravoslavné církevní obce v Brně 
je výlučným majetkem této církevní obce, niko-
li eparchie, od níž naše farnost nikdy nepřijala 
žádnou finanční podporu. Ani náš protest, ani 
další žádosti kompetentním církevním úřadům 

nepomohly. Právě nyní probíhá  převod majetku 
historické brněnské obce na třetí osobu. Naše 
farnost se proti tomuto převodu zcela přirozeně 
ohradila podnětem na katastrální úřad zde v Brně. 
Tento převod iniciuje domnělý duchovní správce 
naší farnosti, vikární biskup Izaiáš, který převzal 
kontrolu jak nad majetkem, tak nad finančními 
prostředky naší farnosti v  řádu několika milionů 
korun.

Také proto se dodnes sporadicky scházíme 
u našeho původního chrámu sv. Václava pod Špil-
berkem, kde se společně s věřícími modlíme. Je-
likož bylo ale dlouhodobě neúnosné stát a sloužit 
obřady v mrazu a zimě před chrámem, bylo nám 
umožněno prožít již svátky Kristova narození 
v lednu tohoto roku v důstojném prostředí a pro-
storách husitského Chrámu Spasitele na Karás-
kově náměstí. A tato situace trvá dodnes.

Biskup Izaiáš o vás prohlásil, že jste 
„zakázaný kněz“ a „zlobíte církev“.  
Mohl byste říct, co tím myslel a co ve 
vás takové označení vyvolává?

Víte, zlobí pouze malé děti a nezralí lidé. Ať 
posoudí jiní, kdo se chová zlobivě a nezrale, a kdo 
je hoden úcty a za kým jsou vidět dobré plody jeho 
práce. 

Vikární biskup Izaiáš se rozhodl, že se mě za 
každou cenu zbaví. Užil veškeré myslitelné pro-
středky včetně pomluv, podvodů, manipulace 
s  církevní mocí, jakož i nekanonického církevní-
ho postupu, aby mě zbavil duchovenské služby, 
ba dokonce mě i laicizoval. Nemluvě o tom, že 
mně dal výpověď z důvodu „nadbytečnosti“, něco 
v církvi zcela neslýchaného. Modlím se, aby Hos-
podin ochránil své věrné a navrátil duchovní zrak 
těm, kteří ho pozbyli.

Dočasný azyl jste našli v prostorách 
Chrámu Spasitele Církve českosloven- 
ské husitské v Brně-Židenicích. Proč 
zrovna tam? 

Zejména na přelomu roku jsme byli ve vel-
mi složité situaci. Ještě v prosinci jsme v mrazu 
sloužili spolu s  věřícími bohoslužby před naším 
chrámem na Špilberku. Dále to již nebylo únos-
né, i kvůli praktickým aspektům konání pravo-
slavných bohoslužeb a rovněž s ohledem na děti 
a starší věřící. Tehdy jsme nemohli najít žádné 
vhodné prostory, které bychom si uzpůsobili pro 
naše potřeby. O celé situaci se dozvěděla paní 
farářka z husitského Chrámu Spasitele, která mi 
nabídla možnost částečného pronájmu prostor 
jejich farnosti. Chvála Bohu, tyto prostory se 
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ukázaly jako velmi vhodné a naše farnost nalezla 
své útočiště právě tam. Hospodin nám pomohl 
ve chvíli nejtěžší, a Jemu náleží chvála za vše. 
Paní farářce a místní husitské obci pak náš velký  
a upřímný dík! 

Co pro vás znamená Noc kostelů?  
A jak se s nemožností prezentovat se 
ve vašem chrámu vyrovnáváte?

Brněnská pravoslavná církevní obec se Noci 
kostelů vždy aktivně účastnila a umožnila tak 
stovkám, ba tisícům Brňanů navštívit prostory 
našeho krásného, historického chrámu sv. Vác-
lava, zaposlouchat se do pravoslavných zpěvů 
a prohlédnout si ikonografické umění na stě-
nách i v prostoru chrámu. Myslím, že je to dobrý 
počin, hodný poděkování všem, kteří se na jeho 
organizaci podílejí. Přestože letos v době konání 
Noci kostelů nebudeme asi moci sloužit v našem 
vlastním chrámu, akce se nakonec přece jen 
zúčastníme. Už jsem se dohodl s  paní farářkou 
husitské obce na Karáskově náměstí, že se naše 
pravoslavná obec bude na programu Noci kostelů 
částečně podílet, přičemž za naši farnost bude 
na programu přednes duchovních zpěvů a později 
také konání večerní bohoslužby. Sláva Bohu i za to!

Otázka jakékoli víry je velmi osobní  
a poměrně citlivá záležitost. Jak jako 
kněz vnímáte aktivity (často na hranici 
agresivity) šiřitelů Boha v centru Brna?

Pravoslavná církev se vždy opírala o živé 
zdroje Kristova evangelia, které se snažila světu 
sdělovat v tradicí prověřených a osvědčených for-
mách. Chce tiše a nevtíravě svědčit o naléhavosti 
a nenahraditelnosti Kristovy lásky k lidem a uka-
zovat cestu ke spáse z našeho ohrožení hříchem. 
Chce pomáhat dnešnímu člověku v jeho mravní 
tísni, odpovídat na závažné otázky jeho duchovní 
existence a uplatnit svůj pohled na řešení základ-
ních otázek lidského poslání. 

Pokud někdo volí opačný přístup, pak nepo-
chopil základní principy „blahé zvěsti“, tj. evange-
lia, a může se dočkat neúspěchu a nepochopení 
ze strany dnešní společnosti, která od církve oče-
kává především duchovní jednání.

Co nejraději děláte ve svém volném 
čase?

Osobně mě velmi naplňuje, když mohu být ve 
společnosti svých přátel a samozřejmě věřících. 
Když si s  nimi mohu jen tak na chvíli posedět  
a pohovořit nejen o každodenních starostech, ale 
také o radostech, zasmát se s nimi, sdílet jejich 
vlastní radosti. Pokud mi to okolnosti dovolují, 
také rád cestuji. Mám přátele po celém světě.  
To mě doslova nabíjí energií.

* Robert Žďárský

Otec Jozef Fejsak se narodil v roce 1955 
ve Stakčíně na východním Slovensku, kde 
také prožil své dětství. Po maturitě studoval 
na Teologické fakultě v Prešově. V letech 
1976–1982 studoval na Moskevské duchovní 
akademii. V roce 1982 se vrátil na Slovensko 
a ve stejném roce se oženil, byl vysvěcen na 
diákona a vzápětí na kněze. V březnu 1984 byl 
biskupem olomoucko-brněnským Nikanorem 
ustanoven správcem chrámu sv. Václava 
v Brně.
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KASÁRNA NĚKOLIKA ARMÁD

HISTORIE BRNA
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SÍDLO MORAVSKÝCH MARKRABAT

KASÁRNA NĚKOLIKA ARMÁD

HISTORIE BRNA

ZEMSKÁ PEVNOST 
MUZEUM MĚSTA BRNA A NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

RENESANČNÍ SALONEK
GOTICKÝ SÁL

vstupenky onlinehrad Špilberk

Nový prohlídkový okruh

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

MY FAIR LADY
rež ie   S t anislav Moša   choreog ra f ie  A ne t a Majerová   kos t ý my  A ndrea Kučerová  
scéna   Jaroslav Mil f aj t    hudební nas tudování  Karel  Cón  Tony Marko

Alan Jay Lerner   Frederick Loewe

hudební komedie (ZE ZELŇ Á KU)
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Kde žil a pracoval  
Gregor Johann Mendel?
Ekonom augustiniánského opatství při brněnské bazilice Nanebevzetí Panny 
Marie, farní vikář Jan Emil Biernat, si s námi popovídal o odkazu Gregora Johanna 
Mendela i o vnitřní duchovní síle jednoho slavného obrazu.

Starobrněnský klášter cisterciaček 
i bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
vznikly ve 14. století z iniciativy královny 
Elišky Rejčky. Od josefínských reforem 
v klášteře sídlili augustiniáni. Jedním 
z opatů byl Gregor Johann Mendel, 
vědec a zakladatel světové genetiky. 
Prozradíte nějakou zajímavost z jeho 
života? A vnímáte Mendela více jako 
duchovního, nebo jako vědce?

Mendel byl člověk, který si dával pozor na své 
svědomí a žil s ním v souladu. Byl velmi poctivý ve 
všech úkolech, které na sebe vzal. Vždy se snažil 
udělat vše maximálně poctivě, což ho několikrát 
přivedlo i psychicky do úzkých, přesto pokaždé 
našel sílu pokračovat ve své životní cestě a věr-
nosti svým úkolům. O Gregoru Mendelovi nelze 
hovořit jen jako o vědci, nebo jen jako o člověku 
víry, v něm byly tyto stránky důkladně spojené.

Opatství se může oprávněně honosit 
uměleckými skvosty v oblasti ar-
chitektury, sochařství, ale i výtvarných 
děl. Máte zde hrobku královny Elišky 
Rejčky, unikátní klenotnici i obraz Panny 
Marie Svatotomské. Čím je obraz tak 
výjimečný?

Obraz Panny Marie Svatotomské, zvaný též 
Palladium města Brna, v sobě má jako nábožen-
ský předmět vnitřní duchovní sílu. Člověk u ní na-
chází uklidnění a pomoc s řešením problémů. Ve 
světě se nacházejí i další takové předměty a mís-
ta. Musíme si býti vědomi, že středověk vkládal 
nesmírné úsilí do úcty k Bohu, proto máme k dis-
pozici tolik krásných předmětů, staveb a jejich 
architektonických detailů. 

Foto: Zdeněk Vošický
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Jan Emil Biernat, OSA (* 1959)
Farní vikář (kaplan) Jan Biernat se narodil ve 
městě Hlubčice v Polském Slezsku. Studoval 
ve Würzburgu v Německu a po studiích sloužil 
v Krakově. V augustiniánském opatství na 
Starém Brně slouží od roku 2015.

Ve Vídni vznikla před lety myšlenka 
Noci kostelů, která se během několika 
let rozšířila do celého Rakouska, České 
republiky i do dalších zemí. Jaký výz-
nam má Noc kostelů z vašeho pohledu?

Domnívám se, že bychom měli využít každou 
příležitost ukázat chrámy a náboženské budovy, 
aby mohlo co nejvíce lidí zakusit sílu této krásy  
a pozitivní atmosféry daných míst.

Vaše farnost je velmi aktivní a živou 
komunitou. V předchozích letech jste 
připravovali právě pro Noc kostelů 
originální program. Co chystáte pro 
letošní ročník? 

Snažíme se, aby vše, co děláme, bylo kvalitní 
a aby program byl přitažlivý pro všechny návštěv-
níky. Letos se budeme nejvíce věnovat Gregoru 
Mendelovi, abychom ukázali jeho i prostředí, 
ve kterém žil a pracoval. Protože inspirativní pro-
středí krásy a hudby člověku pomáhá plnit jeho 
osobní poslání. 

Řadu kulturních akcí pořádáte i během 
roku, můžete nám prozradit, na co se 
mohou lidé těšit a za jakou kulturou rád 
vyrazíte ve svém volném čase vy?

Akcí chystáme skutečně mnoho. Podrobnější 
program je na stránkách www.mendel22.cz.

Já osobně mám velice rád koncerty klasické 
hudby.

Jak vnímáte vy a vaši farníci současný 
konflikt na Ukrajině?

Navzdory tomuto hroznému neštěstí vidíme 
obrovskou lidskou solidaritu. Lidé hledají způso-
by, jak pomoci a jak vrátit co nejvíce osob zpět do 
normálního života, kde vznikají nová přátelství. 
Žasnu nad lidskou otevřeností a obětavostí při 
péči o ukrajinské uprchlíky. Taková otevřenost 
srdce je velmi inspirativní. Například včera jsem 
byl v Krakově na utkání mezi polskými a ukrajin-
skými mladými fotbalisty a bylo to krásné a velice 
přátelské utkání.

* Radek Holík

Obraz G. J. Mendela od A. Zenkera, olej na plátně, 1884
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Říká se, že existují muži, kteří umějí 
„dělat“ buď pouze kluky, nebo pouze 
holky. V Čapkově dramatu Matka  
z roku 1938 se ženě narodí dokonce 
hned pět chlapců. Štěstí v neštěstí. 
Manžel záhy umírá ve válce. Mrazivě 
aktuální dubnovou premiéru vystřelil 
v Redutě činoherní soubor Národního 
divadla Brno. 

Ondřej je nejstarší syn. Vyrůstá z něj lékař  
s touhou pomáhat v cizích krajích. Pak Martin, 
který pořád někde lítá a úplně nejraději vysoko do 
oblak. Dvojčata Petr a Kornel se „potaťují“, neboť 
horlivě objevují taje místnosti plné vzpomínek. 
Benjamínek Toni nesnáší, když se bráchové pe-
rou, a tajně skládá básně. Žádná matka nechce 
přežít svoje dítě. Tato ale musí celkem čtyřikrát: 
cholera, ulomené křídlo, občanské nepokoje. 
Zbývá už jen Toni, ještě dítě, navíc od narození 
slabý.

Režijní pojetí Štěpána Pácla dovoluje plně 
vyniknout ženskému elementu Terezy Grosz-
mannové v  titulní roli. Ona sama má tři potom-

ky. Dokáže se maximálně vžít do oprávněného  
a mocně kousavého strachu o život své krve.  
V jejím pojetí máma nevidí a neslyší nic než rodinu. 
Co by si sama počala? Slova jako povinnost, čest  
a nutnost jsou jí stejně cizí jako záběry občan-
ských bojů v televizi. Scéna Antonína Šilara 
spočívá v masivní zaplněné polici táhnoucí se  
z jednoho konce jeviště na druhý. Je pompézní, 
ale nestrhává pozornost od silných lidských emocí.

Být matkou se rovná touze za žádnou cenu 
nepohřbít své potomky. Čapkova Matka vypráví  
i příběh o 5+1 způsobech, jak se nechat hlou-

pě zabít. Slyšíte-li uvnitř sebe hlas, že se někdo 
„musí“, ale vám se to bytostně hnusí, je jasné, že 
jste dopustili, aby za vás byl odpovědný něco jiný. 
Nemusí, kdo sám sebe nedusí.

* Klára Tesařová

Matka
Divadlo Reduta
Psáno z představení 9. 4. 2022
www.ndbrno.cz/cinohra/matka/

Hodnocení: 70 %

Co když se jim válka hnusí?

Líza Ďulínková se vrací do MdB
„Dokonalý muzikál“ My Fair Lady, jak je dílo dvojice Frederick 
Loewe a Alan Jay Lerner označováno, vznikl podle hry  
G. B. Shawa Pygmalion a při svém uvedení způsobil rozruch 
neslýchaným šťavnatým zaklením – v brněnské verzi, která 
vstoupila do dějin českého divadla s přívlastkem „ze Zelňáku“ 
v roce 1999, zaznělo nezapomenutelné zvolání: „Hébni tó svó 
shniló řiťó!“

Režisér a autor úpravy Stanislav Moša totiž příběh přenesl do brněn-
ského prostředí a místo londýnského nářečí cockney použil brněnský han-
tec. A dobové recenze, divácké ohlasy i úctyhodných 340 repríz potvrzují, že 
se tento tah zdařil na výbornou. Nyní se rozhodl k titulu vrátit znovu a nově. 
Děj dvojí pohádky, v níž se z neomalené špinavé holky stane opravdová dáma  
a výjimečná dívka obměkčí ztvrdlé sarkastické srdce nerudného sebe- 
středného profesora, zůstává stejný. Obnovené nastudování známého pří-
běhu ale přinese změny v novém obsazení i časovém zasazení do počátku 
20. století. Můžete se těšit na přehlídku působivých dobových kostýmů  
Andrey Kučerové na velkolepé scéně Jaroslava Milfajta, jež tentokrát přivede 
Lízu Ďulínkovou (Dagmar Křížová nebo Eliška Skálová), profesora Hradského 
(Kristian Pekar nebo Petr Štěpán), plukovníka Špičku (Jan Mazák) a Bedřicha 
Škodu-Vrchovského (Jan Brožek nebo Rastislav Širila) do Brna roku 1912.  
To vše v novém hudebním nastudování Karla Cóna a Tonyho Marka s patnácti- 
členným orchestrem.

Premiéra hudební komedie My Fair Lady (ze Zelňáku) proběhne 14. květ-
na 2022 v 19:00 na Hudební scéně MdB. Vstupenky jsou v prodeji v poklad-
nách v Lidické ulici 16 nebo online na www.mdb.cz.
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Jsme lidé a lidmi máme zůstat
S farářem svatojakubské farnosti v Brně Janem Pacnerem jsme si povídali  

o současné rekonstrukci kostela sv. Jakuba. Dostali jsme se i k dalším  
zajímavým společenským otázkám, souvisejícím s pandemií covidu-19 

nebo konfliktem na Ukrajině. Probrali jsme ale i lehčí témata, třeba příběh 
svatého Jakuba staršího a svatojakubskou pouť. A víte, jakou roli hraje  

vojenský kaplan ve válce?

Ve svatojakubské farnosti v Brně 
působíte od srpna roku 2019, nastoupil 
jste tedy krátce před vypuknutím 
pandemie covidu-19. Jak jste se vy-
rovnal se vzniklou situací? Jaký dopad 
mělo toto přibližně dvouleté období na 
farnost a věřící?

Bylo to něco zcela nového. Učili jsme se za 
pochodu, co s tím. Nikdo z  nás pochopitelně 
nezažil, že by nebyly možné veřejné bohosluž-
by. Aspoň jsme nabízeli možnost přijetí svatého 
přijímaní nebo osobního rozhovoru. Potom byl 
dlouhou dobu omezen počet účastníků bohoslu-
žeb. Velkou výhodou bylo, že kostel sv. Jakuba je 
velmi prostorný, a tak omezení počtu příchozích 
nebylo oproti jiným místům tak velké. Někteří lidé 
se s tímto obdobím vyrovnávali těžce, ale podařilo 
se udržet jádro farnosti. Samozřejmě však došlo 
k úbytku věřících, především starších. U středních 
ročníků nebo mladých rodin výraznější rozdíl ne-
vnímám. Někteří lidé přiznávají, že se až teď vra-
cejí k normálnímu fungování v komunitě.

Měla pandemie dopad i na finanční 
stránku hospodaření farnosti?  
Nebo na změnu návyku v poskytování 
příspěvku?

Samozřejmě se to projevilo v úbytku darů od 
věřících. Zároveň jsme ale měli i menší výdaje. 
Klasické kostelní sbírky fungují stále. Přidaly se 
příspěvky formou online plateb, které jsou čím 
dál častější a do budoucna budou přibývat. Před 
Vánocemi jsme v kostele nainstalovali platební 
terminály, na kterých lze snadno platit platební 
kartou. Jsou na nich přednastaveny platby 100, 
300 a 500 Kč, ale lze zvolit libovolnou částku.  
Je to výhodné zvlášť pro turisty, kteří nám chtějí 
přispět na opravy.

Jak je vám blízký příběh svatého 
Jakuba staršího, kterého Ježíš tituloval 
„synem hromu“?

Měl jsem možnost působit dva roky v kostele 
sv. Jakuba v Kutné Hoře, shodou okolností také 
gotického slohu. Osud svatého Jakuba je mi vel-

mi blízký, protože Jakub byl normální chlap, rybář, 
který si nejprve myslel, že po Ježíšově boku udělá 
kariéru. Představoval si, že Ježíš vyžene Římany, 
chopí se moci a on získá nějaký dobrý „flek“. Zjiš-
ťuje ale, že nic takového se nestane. Skrze zhrou-
cení svých představ o velikonočních událostech 
prochází proměnou, kdy objeví, kým skutečně Je-
žíš je. V tomto příběhu spatřuji krásnou paralelu  
s jakoukoli životní cestou a její nepředvídatelnos-
tí. Cesta je o hledání, nalézání a o odvaze jít dob-
rým směrem, i když jsou s  tím spojeny těžkosti. 
Tím je mi Jakubův příběh velkou inspirací.

Se svatým Jakubem se pojí i svato-
jakubská pouť do španělského města 
Santiago de Compostela v Galícii, která 
shodou okolností vede přes kostel sv. 
Jakuba. Šel jste někdy svatojakubskou 
pouť?

Mým cílem bylo jít tuto pouť v mezičase, kdy 
skončím v armádě jako vojenský kaplan a než za-
čnu znovu působit ve farnosti. Bohužel k tomu  
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z několika důvodů nedošlo. Každopádně bych rád 
nějakou svatojakubskou pouť vykonal. Doufám 
tedy, že kus cesty půjdu, ideálně závěr poutě, 
několik set kilometrů k hrobu svatého Jakuba do 
Santiaga Španělskem, případně vyrazím z Porta  
v Portugalsku. Putuji rád a symbol cesty je mi vel-
mi blízký.

Bohoslužba v katedrále v Santiagu de 
Compostela začíná o svátku sv. Jakuba 
podívanou, z níž se tají dech. Chtěl 
byste ji zažít na vlastní oči?

Určitě bych rád viděl tu obrovskou kadidelni-
ci, jak se kolébá kostelem. Z pozice víry však ne-
jsou důležité vnější efekty, jde především o vnitřní 
prožívání. Ovšem i hezké vnější skutečnosti mo-
hou člověku pomoci k vnitřnímu zážitku. Toto 
jsem si uvědomil, když jsem sloužil v  armádě.  
I vojenské ceremonie mají hluboký smysl a člově-
ka mnohdy velice pozitivně ovlivňují.

Načal jste téma svého působení coby 
vojenský kaplan. Kdy jste sloužil  
v armádě a byl jste na misi?

Jako vojenský kaplan jsem působil v armádě 
od roku 2005 do konce roku 2018. Na misi jsem 
byl jen jednou v  Kosovu, od ledna do července  
v roku 2007.

Jaké to je být vojenským kaplanem  
na misi?

Velmi záleží na tom, s kým na misi jste. Já 
jsem tam byl s vojáky z brigády rychlého nasaze-
ní. Musím říct, že to pro mě byl, co se týče vztahů 
s kolegy vojáky, velice hezký půlrok. Samozřejmě 
byl v něčem vnitřně náročný. Byl jsem tam v době, 
kdy už nehrozilo bezprostřední nebezpečí, ale in-
tenzivně jsem cítil obrovskou nenávist mezi Srby 
a kosovskými Albánci. Vnímat, jaké bariéry a jak 
hluboký rozkol mezi lidmi válka způsobila, bylo 
někdy těžké a skličující.

Obecně má být kaplan lidskou oporou vojáků, 
má přinášet lidský rozměr. Kde je zájem, tam je 
kaplan k dispozici i pro náboženskou službu, pra-
videlně jsem na misi slavil bohoslužby. Myslím, že 
v naší armádě přijímají vojáci roli kaplana velmi 
dobře. Osobně jsem vždy vnímal důvěru a respekt 
i od lidí, kteří nebyli nábožensky založeni. I drsný 
voják je v prvé řadě obyčejný smrtelník, který také 
potřebuje „pohladit po duši“.

Jak v této souvislosti vnímáte 
současný konflikt na Ukrajině?

Často nad tím přemýšlím. Konflikt na mě pů-
sobí velice silně, nemyslel jsem si, že bych něco 
takového mohl ještě ve svém životě zažít. Dotý-
ká se mě nesmírné utrpění civilistů. Zaobírám 
se otázkami dalšího vývoje konfliktu, jaký vztah 
ve výsledku bude mezi Rusy a Ukrajinci. Nezná-
mých, které vzbuzují v lidech úzkost, je mnoho.  
V osobních rozhovorech s lidmi se často setká-
vám s obavami, strachem a pocitem úzkosti.

Kostel sv. Jakuba je od 11. dubna le-
tošního roku uzavřen pro bohoslužby 
kvůli rekonstrukci. Můžete říct, jaké 
opravy kostel čekají?

Kostel prošel opravou v letech 2015 až 2016, 
kdy se opravoval interiér v souvislostí se špatný-
mi rozvody elektřiny. Již tehdy vnímal tehdejší fa-
rář Václav Slouk se spolupracovníky další spoustu 
nedostatků, které by se měly odstranit. Proto 
byla v  roce 2017 podána žádost o dotaci do In-
tegrovaného regionálního operačního programu 
(IROP), která se soustředila na opravu střechy, 
krovu, kamenných prvků a gotických oken. Lá-
kadlem pro turisty by mělo být zpřístupnění věže 
kostela s  novou vyhlídkou v  její báni. Projekt byl 
zařazen mezi náhradníky a nevypadalo to příliš 
slibně, ale v září 2020, tedy už za mého působe-
ní, přišla nabídka, že bychom mohli do programu 
vstoupit. Rozhodli jsme se do toho jít, i když kvů-
li rostoucím cenám musel být původní projekt 
značně přepracován. Přiznávám, že současné 
zvyšování cen stavebních materiálů i prací je pro 
nás někdy noční můrou. Největší výzvu předsta-
vuje oprava gotických oken, u kterých se bude 
renovovat ostění a okna dostanou nové výplně, 
zvenčí bezpečnostní sklo a zevnitř jednoduché 
vitráže ve dvou jemných odstínech žluté barvy. 
Práce na oknech jsou hlavním důvodem uzavření 
kostela pro bohoslužby.

Rekonstrukce by měla trvat do konce 
roku 2023. Jakým místem by pak měl 
být kostel sv. Jakuba?

Chtěli bychom, aby byl otevřený široké ve-
řejnosti. Sv. Jakub má svoje kouzlo i pro ty, kteří 
nejsou „kosteloví“. Lidé si do něj chodí i jen tak po-
sedět, zklidnit se, urovnat myšlenky. Rádi bychom 
zde pořádali koncerty nebo podobné akce, které 
pohladí po duši, jako byl například koncert Grego-
ryho Portera v prosinci minulého roku.

Kde probíhají bohoslužby, když je kostel 
uzavřen?

Působíme v kostele sv. Tomáše a v jezuit-
ském kostele.

Jak trávíte svůj volný čas?
Rád sportuji, s bývalými kolegy vojáky hrává-

me florbal. Dále běhám, jezdím na horském kole 
a věnuji se vysokohorské turistice. Chodím také 
za kulturou, třeba do Městského divadla Brno. 
Zároveň občas navštívím pořádný rockový kon-
cert. O Velikonocích jsem v  kázání zmínil slavné 
album The Wall skupiny Pink Floyd. Po mši jsem 
se s  mírnými obavami, zda jsem neuvízl někde 
v pravěku, ptal 18letých děvčat, jestli tuto hudbu 
znají, a byl jsem mile překvapen, že ano.

* Radek Holík

Jan Pacner (* 1964) 
je římskokatolický duchovní. Knězem byl 
vysvěcen v roce 1995. Jako novokněz působil 
v Křižanově, potom v  Kutné Hoře  
a Brně-Řečkovicích. Od roku 2005 byl  
vojenským kaplanem, nejprve Vojenské  
akademie Vyškov, v dubnu 2008 se stal  
kaplanem Univerzity obrany v Brně. V létě 
2019 byl jmenován farářem svatojakubské 
farnosti v Brně.
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Japonský hit umí 
ukolébat i rozrušit

Kromě mnoha výrazných ocenění – vedle 
Oscara třeba Zlatý glóbus nebo cena za nejlepší 
scénář na festivale v Cannes – hraje zájmu o Drive 
My Car do karet především jméno autora literár-
ní předlohy, již režisér a scenárista Rjúsuke Ha-
maguči adaptoval. Film čerpá své motivy hned 
z několika novel a povídek globálně nejčtenějšího 
japonského spisovatele Harukiho Murakamiho. 

Jinak ale Drive My Car rozhodně nepředsta-
vuje snímek, který by šel naproti zájmu masivněj-
šího publika – a to i na poměry takzvaně artové 
kinematografie. Trvá tři hodiny. Nerozvíjí chytla-
vou zápletku. Plyne rozvláčným tempem. Příběh 
nabízí styčné body s klasickým dramatem Strýček 
Váňa z  roku 1899, jež už dnes strhne skutečně 
málokoho.

To všechno by však v ideálním případě mělo 
ustoupit faktu, že Drive My Car je vynikajícím fil-
mem. Co se zastřešující nálady, symboliky a škály 
klíčových témat týče, nabízí se srovnání s  jiným 
festivalovým hitem těžícím z  Murakamiho před-
lohy, jihokorejským Vzplanutím z  roku 2018. Oba 
snímky předpokládají, že k nim divák bude přistu-
povat s určitou pokorou a myslí otevřenou asijské 
produkci, která se v  jejich případě projevuje na-
příklad typicky východním akcentem na témata 
rituálnosti, vnímání času nebo (ne) možnosti  
vyrovnat se se ztrátou blízkého člověka.

Patrně největší kouzlo Drive My Car, umož-
něné právě i velkorysou stopáží, spočívá v  tom, 
že záleží pouze na konkrétním recipientovi, na 
kterou z  obsažených rovin se primárně zaměří. 
Z  těch dominantních se nabízejí zákulisí vzniku 
klasické divadelní inscenace, komunikace v mno-
hojazyčném kolektivu, mezigenerační rozpory 
nebo netradiční pojetí žánru road movie.

Hamaguči navíc umně pracuje s  dávková-
ním klíčových informací, potřebných pro lepší 
pochopení jednajících postav. Zatímco řadu otá-
zek záměrně nechává nezodpovězenou, občas 
neváhá v  rámci jednoho dialogu prozradit hned 
několik zásadních skutečností, jež mají potenciál 
pomalostí vyprávění ukolébaného diváka bezmála 
rozrušit. Zároveň se tak děje vlastně trochu mi-
mochodem, aniž by autor převracel doposud vi-
děné a redefinoval ústřední charaktery.

Už teď je víceméně jasné, že mnoho pouta-
vějších filmů letos do české kinodistribuce ne-
vstoupí. K  rozehrání podmanivé filmové partie 
prostě občas stačí pár dobře napsaných postav  
a jeden obstarožní červený automobil.

* Ivo Michalík

Drive My Car
Rjúsuke Hamaguči
Premiéra 24. března 2022
www.aerofilms.cz

Hodnocení:
KULT* 80 %
ČSFD 76 %
IMDb 76 %

Jedna z otázek, které provázely letošní 
udílení Oscarů, zněla: Dokáže japon-
ský snímek Drive My Car zopakovat 

převratný úspěch jihokorejského 
Parazita z před dvou let, který jako 

vůbec první neamerický film dokázal 
zvítězit v hlavní kategorii? Nestalo se, 

byla z toho „pouze“ soška pro nejlepší 
cizojazyčný film. I tak jej ale pochopi-
telně provází pověst jedné z událostí 

sezony.
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Na Nilu se divák baví
Díky autobiografickému Belfastu se 
Kenneth Branagh dočkal svého prvního 
Zlatého glóbu a následně i svého 
prvního Oscara. V českých kinech se 
prakticky zároveň s jeho vysněným 
projektem objevil také další film, který 
režíroval. A byť jsou podobná srovnání 
i kvůli odlišenému žánrovému ukotvení 
velmi vágní, pestrobarevná Smrt na 
Nilu představuje mnohem větší divácký 
zážitek než lehce zapomenutelné čer-
nobílé drama.

Smrt na Nilu je už druhou Branaghovou 
adaptací klasického románu Agathy Christie 
s  neméně slavným Herculem Poirotem v  pozici 
geniálního vyšetřovatele. Vražda v Orient expresu 
z  roku 2017 zklamala především tu část publika, 
která se těšila, jak moc se snímek od své předlohy 
(navíc už několikrát zfilmované) vzdálí. Výsledkem 
totiž byl autorský přístup, který se dá označit slo-
víčkem pietní. Jinými slovy, byla to trochu nuda.

Ani Smrt na Nilu není prvním pokusem o pře-
vedení této látky na plátna kin. A Branagh je znovu 
literárnímu předobrazu věrný. Přesto to tentokrát 
dopadlo o poznání lépe. Letos dvaašedesátiletý 
rodák ze Severního Irska proslul především svými 
adaptacemi shakespearovských dramat, přičemž 
hlavně čtyřhodinový Hamlet dodnes umí vzít dech 
svou opulentností. Na hraně i za hranou manýry 
se pohybuje i Smrt na Nilu, ale světe div se, fun-
guje to.

Jeden ze základních stavebních kamenů 
světové detektivky ve svém nejnovějším provede-
ní sice rezignuje na moment překvapení, souhra 
všech jeho ostatních složek na to však dokáže dát 
zapomenout. Jinými slovy, letos je to zábava. Jen 
je těžké určit, do jaké míry se tak děje vlivem vý-
razně nižších očekávání než před pěti lety.

* Ivo Michalík

Smrt na Nilu
Kenneth Branagh
Premiéra 10. února 2022
www.falcon.cz

Hodnocení:
KULT* 80 %
IMDb 63 %
ČSFD 68 %

Televizní kriminálka pro kina
Málokteré jméno se v poslední době 
objevuje v titulcích českých a sloven- 
ských filmů i televizních seriálů tak čas-
to jako Peter Bebjak. Rodák ze západo- 
slovenského městečka Partizánske 
snímky točí, píše i produkuje, případně 
v nich hraje. Nejnovější z nich se jmenu-
je Stínohra.

Coby režisér je Peter Bebjak podepsaný na-
příklad pod romantickým Meruňkovým ostrovem, 
hororem Zlo nebo válečnou Zprávou. Největší sto-
pu ovšem prozatím zanechal na poli kriminálního 
thrilleru (Čára, Devadesátky). Do stejného ranku 
spadá i Stínohra.

Zápletka rozhodně nepatří mezi originální. 
Hlavnímu hrdinovi zavraždí manželku. On si to 
vyčítá. Propadne alkoholu. Začne boxovat. Po-
stupně naráží na stále více indicií, které pozadí 
zdánlivě jasného zločinu zkomplikují do té míry, 
že se rozhodne vzít spravedlnost do svých rukou…

Přesto se dá říct, že vidět Stínohru v kině se 
vyplatí. Ani po audiovizuální stránce sice nezapře 
inspiraci v nekonečné řadě moderních příspěvků 
do zastřešujícího žánru. V  tomto směru ovšem 
dalece převyšuje drtivou většinu kolovrátkové 
české krimi produkce. Představitel ústřední role 
Milan Ondrík (známý hlavně z vynikajícího drama-
tu Budiž světlo) navíc dokáže prodat své charisma 
a ani na chvíli nepůsobí nevěrohodným dojmem, 
což zdaleka nebývá pravidlem.

Před více než deseti lety měl premiéru zda-
řilý debut Miroslava Ondruše s názvem Vendeta.  

Ačkoli v  něm hráli hlavní role Ondřej Vetchý  
a Oldřich Kaiser, moc diváků nezaujal a dnes si na 
tento film vzpomene málokdo. Jestli stejný osud 
potká i tematicky spřízněnou Stínohru, se teprve 
uvidí, ale navzdory její šablonovitosti by to přece 
jen byla škoda.

* Ivo Michalík

Stínohra
Peter Bebjak
Premiéra 7. dubna 2022
www.falcon.cz

Hodnocení:
KULT* 60 %
ČSFD 63 %
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Fantastická zvířata zachraňují 
herecké výkony

Ve filmu Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství se již 
potřetí setkáváme s magizoologem Mlokem Scamanderem. 

Předchozí snímek z této série se bohužel nesetkal s příliš do-
brými ohlasy. Podařilo se režiséru Davidu Yatesovi napravit 

svou reputaci? A jak si s postavou nebezpečného kouzelníka 
Grindelwalda poradil herec Mads Mikkelsen, který nahradil 

Johnnyho Deppa?

Profesor Albus Brumbál se snaží překazit 
plány temného kouzelníka Gellerta Grindelwal-
da. Avšak kvůli krevnímu paktu ho není schopen 
zastavit sám. Pověřuje tedy Mloka Scamandera, 
aby sestavil speciální tým kouzelníků a čarodějek.  
Každý z členů týmu pak dostává zvláštní úkol…

Třetí díl Fantastických zvířat navazuje na své 
předchůdce poněkud těžkopádně. Mnohé po-
stavy se zde objevují jen proto, že je diváci znají,  
a tentokrát nehrají výraznější úlohu. Například 
Yusuf Kama se mihne pouze v několika scénách  
a zakončení jeho příběhové linky je značně od-
byté. I Credence Barebone se dostává spíše na 
vedlejší kolej a jeho příběh vyznívá do ztracena. 
Ani absence Tiny Goldsteinové, kterou zare-
gistrujeme až na úplném konci, není adekvátně 
vysvětlena. 

Celkově je největší slabinou snímku jeho 
scénář. Úvodní polovina působí značně zmate-
ně. Není vůbec jasné, čeho chce tým kouzelní-
ků dosáhnout a jaký je vlastně Brumbálův plán. 
V několika momentech se zdá, že se z filmu stane 

kouzelnický politický thriller, nakonec se však 
vyprávění vydá zcela jiným směrem. Až později 
se děj vyjasní a chování postav začne dávat větší 
smysl. Mnoho motivů i tak zůstane nedokonče-
ných nebo nevysvětlených. 

Naopak největším pozitivem Fantastických 
zvířat je hvězdné herecké obsazení. Herecký vý-
kon Madse Mikkelsena je méně excentrický než 
ten Johnnyho Deppa a dodává postavě Grindel-
walda patřičné charisma i emocionální hloubku. 
Společné scény s Judem Lawem, který exceluje 
v roli mladého Brumbála, jsou výborné a značně 
vyčnívají.

Také triky a akční scény se povedly. Mezi vr-
choly filmu patří souboj Brumbála s Credencem  
v ulicích Berlína nebo scény z německého vězení, 
ze kterého se Mlok snaží osvobodit svého bratra 
Thesea. Velmi osvěžujícím dojmem působí také 
zasazení části děje do exotického Bhútánu. Krát-
ce se podíváme i do Bradavic, tato sekvence však 
působí poněkud zbytečně a do filmu byla vložena 
patrně jen kvůli fanouškům.

I přes trochu lacině otevřený závěr se zdá, 
že celá filmová série končí ve slepé uličce. Pokud 
skutečně vzniknou další dva plánované díly, bude 
zapotřebí, aby jim tvůrci věnovali podstatně více 
úsilí.

* Luboš Brabenec

Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
David Yates
Premiéra 7. dubna 2022
www.vertical-ent.cz

Hodnocení: 
KULT* 60 %
IMDb 65 %
ČSFD 63 %



Projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

Prohlídkové okruhy:

Zahrada a výstavy
Individuální prohlídka zahrady 
a výstavního sálu bez průvodce.

Interiéry vily Stiassni

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

Prohlídka reprezentačních 
i soukromých prostor vily 
brněnských textilních magnátů 
s průvodcem.

12. 5. | 19:00 katerála na Petrově

CZECH ENSEMBLE BAROQUE

Zahajujeme předprodej 11. sezóny

Souboj baroka a klasicismu

bachanamozarta.cz

10. SEZÓNA
BRNO

BACH
vs.
MOZART

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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Zámek, jehož původní majitelé  
jako by před malou chvílí odešli

Když jako dítě sníte o studiu historie a bydlení na nějakém zámku, jedná se o nádhernou ideu. Když se 
promění ve skutečnost a stanete se kastelánem na zámku, který úspěšně pomáháte zachránit, jedná se 
o osudové štěstí. Jak to vlastně celé začalo, co je třeba připravit před sezonou i o životě na zámku vyprá-

ví kastelán zámku Kunín PhDr. Jaroslav Zezulčík.

Jak dlouho jste na Kuníně kastelánem?
Kastelánem na zámku jsem od roku 2002, tedy rovných dvacet let. Už 

jako malý chlapec jsem chtěl pracovat a bydlet na nějakém zámku, chtěl 
jsem studovat historii. Měl jsem bujnou fantazii podporovanou hojnými ná-
vštěvami hradů a zámků, které jsme o prázdninách podnikali s rodiči. V roce 
1998 jsem už jako vystudovaný historik pracoval v muzeu v nedalekém rod-
ném Novém Jičíně a dostal jsem za úkol odborně zpracovat sbírku obrazů, 
které sem byly převedeny z  depozitářů zámku ve Vizovicích. Obrazy byly 
neuvěřitelně poškozeny sovětskými vojáky na konci války a zámek v Kuníně 
představoval v té době naprosto zapomenutou památku, ruinu vhodnou ke 
zbourání. Ve stejném roce jsem připravoval expozici k 200. výročí narození 
Františka Palackého v jeho rodném domku v Hodslavicích. Palacký byl zce-
la jistě nejznámějším žákem zámecké školy a hraběnky Walburgy v Kuníně, 
tak jsem chtěl připomenout rovněž tuto polozapomenutou ženu a její výji-
mečnou školu. Připravoval jsem v této souvislosti velkou výstavu v Novém  

 
Jičíně. Paní hraběnka byla brněnská rodačka, oslovili jsme proto tým antro-
pologů a archeologů brněnské univerzity v čele s legendárním docentem Vla-
dimírem Novotným. Ti se pak ujali úkolu exhumace hraběnčiných tělesných 
ostatků z její naprosto zničené hrobky v Kuníně a následného vědeckého prů-
zkumu. Byl to unikátní průzkum a přinesl závažná zjištění. Hraběnčino zpětné 
uložení do hrobky v roce 2000 se stalo ohromnou událostí, mši sloužil náš os-
travský biskup František Václav Lobkowicz, slavnosti se zúčastnil pravnuk 
císaře Franz-Joseph hrabě Waldburg-Zeil. Pamatuji si, že během průzkumu 
hrobky pršelo, byla zima a my jsme s tehdejším starostou obce udržovali pro 
výzkumníky teplo v márnici. Obec chtěla zdevastovaný zámek získat převo-
dem do svého vlastnictví a opravit jej, u svařeného vína jsme začali fanta-
zírovat, že do něj pak vrátíme zámecké sbírky a uděláme z  něj instalovaný 
objekt. Starosta mě tam pověřil dohledem nad zámkem s tím, že jednou budu 
kastelánem... V roce 2004 jsme zámek po opravě otevřeli veřejnosti.
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PhDr. Jaroslav Zezulčík
Narodil se 6. září 1962 v Novém Jičíně,
vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci. V roce 1984 nastoupil
jako historik do Okresního vlastivědného
muzea v Novém Jičíně a od roku 2002 je
kastelánem zámku Kunín. Je úzce spjatý
s jeho záchranou, ale také s výzkumem  
a propagací jeho dřívější majitelky Marie
Walburgy a rovněž se spoluprací se 
šlechtickými rody.

Co všechno práce kastelána obnáší?
Je to práce všeho druhu. Od odborné práce, 

práce se sbírkami, přes tzv. marketing po organi-
zační věci. Bydlení na zámku je spojeno s téměř 
nepřetržitým pobytem na něm. Nestěžuji si, je to 
dobrovolná volba, spíše životní styl než povolání.

Na kterou část zámku jste nejvíce 
pyšný? Když se řekne „obnova  
a záchrana památek“, co všechno 
si pod tím můžeme představit, jak 
hluboko změny zasahovaly?

Nejvíce jsem hrdý na to, že se do zámku po-
dařilo vrátit původní zámecké sbírky, a to také 
za velké pomoci rodin, které zámek v  minulosti 
vlastnily a dnes žijí v zahraničí. Ukazuje se, že zá-
mek je pro takové množství autentických sbírek 
malý, přivezli jsme jich stovky, včetně obrazů, ná-
bytku, porcelánu, osobních věcí, povlečení, ruční-
ků, ubrousků, ubrusů. Navíc spousta historických 
fotografií a inventáře umožňuje dohledávat pů-
vodní kusy vybavení zámku v  různých depozitá-
řích především státních zámků. Kunínský zámek 
je dnes zařízen tak, že vypadá, jako by majitelé 
před malou chvílí odešli.

Na zámku to během roku dost žije.  
Jak to změnil covid, měli jste příležitost 
dělat nějaké projekty „na dálku“?

Běžná zámecká sezona bývá opravdu velmi 
bohatá. Na zámku probíhá spousta koncertů, 
léta zde třeba probíhají mezinárodní kurzy inter-
pretace staré hudby, které organizuje brněnský 
loutnista Honza Čižmář. To jsou u nás špičkoví 
interpreti a studenti doslova z  celého světa, od 
Ameriky přes celou Evropu po Asii a Austrálii. 
Každý rok jsme připravovali výstavy spojené 
s  historií zámku. Pyšný jsem na unikátní dětské 
prohlídky, kdy malé děti jako průvodci v  kostý-
mech z  doby hraběnky Walburgy provázejí zám-
kem své vrstevníky. A vrcholem sezony bývají 
slavnosti růží na hraběnčinu počest. Aranžmá při-
pravuje známý brněnský florista Slávek Rabušic 
se svým týmem. Zámek navštíví každý den stovky 

turistů. Covid vše naboural, něco ustalo, zmenši-
ly se formáty. Ale byl čas na odbornou práci a na 
reinstalace sbírek. Doufáme, že letošní sezona 
bude opět normální, moc se těšíme na návštěv-
níky a na návrat tradičních kulturních akcí. Letos  
i na spolupráci s brněnskou Šáruš History Fashion.

Má Kunín své nadpřirozené bytosti?
Nerad o tom nahlas mluvím, hovořím spíše  

o energiích, kterou jsou zde jistě přítomny a vníma-
ví lidé je cítí. Shromažďujeme tady paměť lidí, kteří 
na zámku bydleli, jejich osobní předměty, hovoříme 
o nich, přemýšlíme, rozkrýváme v  archivech jejich 
osudy. Ty energie to musí probouzet. A nadpřiro-
zené události na zámku se samozřejmě tu a tam, 
někdy i pravidelně, dějí. Ale nechceme sem pouštět 
energie, které sem nepatří, třeba pomocí magie.

Co u vás návštěvníci nejčastěji  
vyhledávají?

Musím říct, že máme spoustu věrných ná-
vštěvníků, kteří se vracejí, sledují proměny zámku 
a užívají si naše kulturní akce. Začínají se množit 
hosté z odlehlejších koutů naší země. Mají trochu 
nedůvěru, co asi na zámku uvidí, ale po prohlídce 
jsou většinou nadšení. Zámek ještě nevstoupil 
do plného povědomí jako instalovaný objekt, ale 
už má myslím velmi dobré jméno. Zcela jistě je to  
i zásluhou skvělého kolektivu zaměstnanců, bo-
hatých sbírek, ale také díky silnému příběhu, kte-
rý na zámku rezonuje.

Chystáte nějaké nové výstavy?
Letos se nejvíce těšíme na výstavu o Adolfu 

Loosovi a Victoru Bauerovi, posledním majiteli 
našeho zámku. Je to vedle hraběnky Walburgy 
další velké téma i pro Brno. Jejich spoluprací 
už se zabývala spousta autorů, ale naše výstava 
bude patrně průlomová. Na zámku jsme shro-
máždili ohromný archiv neznámých dokumentů, 
písemností, fotografií. Je u nás uložen rovněž 
archiv rodiny Bauerů. Řadu dřívějších informací 
tak budeme opravovat, doplňovat. Pro obyvatele 
Brna to bude jistě velmi zajímavá výstava.

Plánujete napsat nějakou knihu ohledně 
života na zámku z pohledu kastelána?

Určitě, chystám se na knížku o zámku, mo-
nografii o hraběnce Walburze, knížku o rodině 
Bauerů. A rád bych sepsal i paměti. Je o čem 
psát: návštěvy šlechticů u nás, návštěvy u nich 
na zámeckých sídlech, jejich vyprávění, osudové 
náhody, překvapení… Jen si na to psaní najít čas.

* Monika Píšková
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Nejdůležitější suroviny si 
dovážíme přímo od italských 

farmářů
„Jídlo, to je vášeň, požitek, rituál.“ Takto zní motto brněnské restaurace Castellana Trattoria, jež je vedena 

v italském stylu života. Se spolumajitelkou podniku, paní Renatou Bellini, jsme probrali, co ji a jejího manžela 
k založení restaurace v centru Brna vedlo. Zjistili jsme, kterými ingrediencemi podnik vyniká, i to, jak si poradil  

s náhlou pandemickou situací.

Proč jste si vybrali právě Brno, abyste 
zde otevřeli ostrůvek Itálie v podobě 
Castellana Trattoria?

Žijeme tady velmi dlouho, je to náš domov. 
Brno vnímáme jako úžasné místo, jsme tady spo-
kojení, máme tu rodinu a přátele. A když se k nám 
dostala v roce 2013 příležitost otevřít si vlastní 
podnik, rozhodli jsme se do toho jít. S provozem 
restaurace jsme neměli žádnou zkušenost, je-
nom jsme věděli, že tu chybí pravá italská auten-
tická kuchyně v domácím stylu, a to je přesně to, 
co jsme chtěli lidem nabídnout. Šli jsme do toho 
srdcem a myslím, že po začátečnických karambo-
lech se nám naše vize povedla.

Co všechno se musí stát s jídlem, aby 
bylo naplněno vaše motto?

Naší hlavní zásadou, za kterou si od začátku 
stojíme, je kvalita a čerstvost surovin. Ty nej-
důležitější si dovážíme sami přímo od italských 
farmářů. Jídlo patří mezi základní lidské potřeby, 
ovlivňuje naši náladu a zdraví. Aby od nás člověk 
odcházel spokojený, musí být jídlo perfektně při-
praveno a s láskou naservírováno. Vsadili jsme 
na neformálnost prostředí, aby byl požitek z jídla 
autentický. 

Nemáte pocit, že se požitek, vášeň 
a láska z přípravy a konzumace jídla 
vytrácejí? 

Ano, vytrácejí. A to především kvůli dnešní 
zrychlené době. Právě proto jsme my zvolili ces-
tu, kdy se lidé zastaví, na chvilku zapomenou na 
dennodenní shon a u kvalitního jídla a sklenky 
dobrého vína si užijí rodinnou pohodu a uklidní se.
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Vaše restaurace stojí na italské 
kuchyni. Jaké pokrmy byste vybrala 
z jídelníčku, na které jste obzvláště 
pyšná?

Jsem pyšná na všechny pokrmy, které nabí-
zíme (smích). Mezi naše stěžejní patří těstoviny, 
vyrábíme si je sami podle tradiční receptury. Do-
poručujeme vyzkoušet naše spaghetti carbona-
ra, amatriciana nebo frutti di mare.

Pořádáte degustační večery, na které 
zvete hosty, aby přišli lépe porozumět 
vínu. Jak často takové večery děláte 
a jaká vína a další delikatesy účastníci 
ochutnají?

Před dobou covidovou to bylo velmi často. 
Bývají různě tematicky zaměřené, od degustací 
bublin až po typické odrůdy italských oblastí. Za-
měřujeme se také na degustační večery spojené 
s typickými pokrmy konkrétního regionu. 

Nabízíte catering na nejrůznější 
narozeninové oslavy, večírky i firemní 
akce. V čem jste výjimeční, proč bych si 
měl tuto službu objednat právě u vás?

Zaměřujeme se především na menší akce, 
do padesáti lidí, v komorním stylu. Vše připravu-
jeme na přání klienta. Vše s ním pečlivě osobně 
konzultujeme a nabízíme několik variant s ohle-
dem na jeho finanční možnosti. Většinou rodinné 
oslavy, večírky a firemní akce organizujeme přímo 
u nás v restauraci, kde máme vhodný prostor  
v suterénu.

Jak složité pro vás bylo období pande-
mie covidu-19 a jak jste jej přečkali?

Ze začátku jsme i my měli k onemocnění 
velký respekt. Zavřeli jsme podnik, zaměstnan-
ce nechali doma a vyčkávali, co bude. Světlo na 
konci tunelu bohužel nebylo vůbec vidět. Po létě, 
když se opět vše zavřelo, jsme začali přemýšlet, 
jak přežít. Rozhodli jsme se vytvářet omáčky  
k těstovinám a prodávat těstoviny, které si každý 
mohl doma jen uvařit. Takovou rychlou variantu 
obědu nebo večeře. Jinak si lidi chodili pro jídlo  
s sebou. Abychom se nějak udrželi a měli na za-
placení nákladů. O nějakém zisku nemohla být 
řeč. V tomto období jsem cítila neskutečnou bez-
moc a kladla si spoustu otázek. Diskriminaci zá-
kazníků jsme nepodporovali, patřili jsme do „volné 
zóny“ a za svým postojem jsme si celou dobu stáli, 
udrželi jsme si zdravý rozum. Mnohá opatření ne-
měla žádnou logiku a pouze vedla k ještě většímu 
rozdělování společnosti a další likvidaci živnost-
níků. Tím, že jsme byli otevření všem, se nám 
dostalo velké pozitivní podpory, měli jsme každý 
den plno a dokázali zalepit předchozí díry. Tímto 
děkuji všem, kteří nás v té době podporovali, a ze-
jména našemu personálu, který při nás stál. 

Co nejraději děláte ve svém volném 
čase?

Volného času mi moc nezbývá, vzhledem  
k tomu, že máme tři děti a věnujeme se plně naší 
restauraci. Naše rodina miluje cestování a příro-
du, pokud je to ještě spojeno s příbuznými, přá-
teli, vínem a dobrým jídlem, jsme v sedmém nebi 
(smích).

* Radek Holík

Castellana Trattoria je italská restaurace 
v centru Brna. Podnik vyniká tím, že suroviny 
dováží přímo od italských farmářů. Jeho 
majitelé, manželé Sergio a Renata Bellini, 
milují krásu života ve všech podobách a tuhle 
filozofii přenášejí i do atmosféry restaurace.
Novobranská 4
Brno 602 00
www.castellana.cz
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O letci a kovbojích

Přiznám se, že i když se toho jindy snažím vyvarovat, při hodnocení této 
knihy se srovnání s  její televizní podobou jednoduše nevyhnu. Stejně jako 
otázce, jak moc ovlivňuje stejnojmenný seriál Hynka Bočana vnímání literár-
ní předlohy čtenářem. Mně samotnému se tváře herců nebo konkrétní místa 
z obrazovky časem rozplývaly, abych si v představách mohl vytvořit vlastní. 
Tak jako to dělám při čtení běžně, přestože seriál de facto téměř přesně sle-
duje román. 

Pravda, jsou zde nějaké odchylky, třeba výbuch Maděrova domu. Jakkoli 
jde o dramatický prvek pro oko filmové kamery, v  knize ze svého rodného 
domu odevzdaně odchází. Jako by traumata z bojů druhé světové války či 
ztráta milované osoby mladému člověku jednoduše přeskupily hodnoty. Nej-
spíš unavený vším, čím prošel, nakonec rezignuje a velkoryse se rozhodne 
dům, v němž strávil dětství, přenechat jiné, zato úplné rodině, která jej těsně 
před jeho příchodem získala tzv. dekretem. Snad ani nečeká, že mu osud vzá-
pětí přinese víc než dostačující kompenzaci.

V románu také mnohem intenzivněji vnímám pocity hlavního hrdiny. 
Přitom překotnost událostí při novém osidlování pohraničního území, opuš-
těného odsunutými Němci, stejně jako starosti s budováním nového domo- 
va – velkostatku, Maděrovi jednoduše nedovolují výrazněji propadnout senti-
mentu, ani mu nepřinesou zasloužený odpočinek. Naopak. Naštěstí se jako 
bývalý squadronleader, smířený se svým údělem, od začátku věnuje nové 
pozici zodpovědně, skoro až pragmaticky. Jako „jednotka“ je mu dokonce 

přidělena parta dospívajících chlapců, kteří si zde poněkud bezprizorně hra-
jí na kovboje a ústředního hrdinu při prvním náhodném setkání přepadnou  
a svážou. Naštěstí obě strany, Maděra i kovbojové, brzy pochopí, že válka už 
skončila a bude přece jen lepší spolu vycházet.

Z předlohy také lépe pochopíme plasticitu postav, a tím i záměr auto-
ra. Ostatně, když už jsme u těch postav… filmová představitelka Ilony, Jana 
Hubinská, je sice opravdu půvabná žena, ale na knihu, kde se její postava 
„pohybuje s kočičí vláčností“, možná až příliš rázná.

Čtivost románu mi zpočátku narušovala snad jen hovorová čeština  
v přímé řeči nebo němčina, která do textu občas logicky „zabloudí“ jako sou-
část doby, součást příběhu. Příběhu sice na první pohled drsného, ale v ko-
nečném důsledku spíš idylického. To když se hlavnímu hrdinovi všechno tak 
nějak „samo“ daří. Třeba že mu nejpůvabnější žena v okolí vlastně sama přijde 
dělat hospodyni.

Příběh vrcholí Maděrovým (autorovým) zamyšlením. Válečného letce, 
jenž se nakonec stal, takříkajíc proti své vůli, v rodné vsi sedlákem i uzná-
vanou osobností. Zamyšlením, kam dál a jak naložit s  nastupující (komuni-
stickou) ideologií, se závistí nebo s předsudky. Jakýmsi výhledem na další 
román, který bude na svůj vznik „čekat“  dvacet sedm let.

* Robert Žďárský

Zdivočelá země
Jiří Stránský
Argo, 2021

Hodnocení: 75 %

Zřejmě nejznámější román Jiřího Stránského, který se dočkal i výpravné seriálové 
podoby, vychází již počtvrté, samostatně podruhé. Vyprávění o osudech Antoní-
na Maděry, československého letce za druhé světové války v Anglii, nese název 
Zdivočelá země, a jak titul napovídá, hlavní hrdina nebude mít ani po návratu domů 
příliš klidu na odpočinek.
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Trojice kamarádek, kolegyň, a především matek známých 
jako seskupení 3v1 vytvořila kalendář se zápisníkem v jed-
nom. Během dvanácti měsíců roku zjistíte i to, co jste radši 
nikdy vědět neměli. Jednotlivé pasáže jsou psány s nadsáz-
kou a nechybí ani sarkasmus, který je pro autorky typický.

Veronika Arichteva, Nikol Leitgeb a Martina Pártlová jsou hrdými 
matkami nejen roku 2022. Mezi jednotlivými týdny jsou vloženy pasáže na 
psaní poznámek. Nevšední styl psaní, kdy autorky používají hovorovou a ne-
spisovnou češtinu doplněnou svými vlastními slovními obraty, zaujme už 
při prvním otevření knihy. Startuje se 10 věcmi, které by žena mohla dělat 
v případě, kdyby si dítě vůbec nepořídila.

Každý týden v knize nabízí prostor pro drobnější poznámky, přičemž ne-
chybí vtipné okomentování konkrétního dne (například „Mezinárodní den bio-
logické rozmanitosti – Tak co, jsi ready po roce 2022 na další skvělý dítě?“). 
Na začátku nového měsíce najdete vtipně zformulovanou básničku, která 
vás satiricky vrátí do reality.

Grafika je elegantní a nenásilná. Kniha se barevně dělí na tři pasáže 
podle ročních období. Uvnitř najdete praktické tabulky nebo kvízy k vyplnění, 
součástí diáře jsou i nálepky. Nechybí ani „typické motivační rady“, které děti 
od rodičů slýchávají běžně.

Demotivační diář je zaměřený na svou konkrétní majitelku, což působí 
autentičtěji a pomáhá to čtenářce se s  textem identifikovat. Knihu ocení 
matky bez ohledu na věk nebo pohlaví svého potomka. Se skleničkou vína 
v  ruce se zasměje i si popláče čerstvá prvorodička stejně jako maminka 
puberťáka.

* Kristýna Komárková

Demotivační diář MATKA ROKU 2022
Veronika Arichteva, Nikol Leitgeb  
a Martina Pártlová

Hodnocení: 90 %

Demotivační diář pro motivující 
maminky

Rozhodněte se být zdrávi  
s Janem Vojáčkem

Nehaste příznaky, pochopte příčiny. 
Heslo, které zde platí od začátku do 
konce. MUDr. Jan Vojáček ve volném 
pokračování knihy Umění být zdráv 
objasňuje, jak funguje vztah těla a mysli. 
Popisuje, které techniky pomáhají a jak 
se dá vylepšit životní nastavení, abyste 
neléčili pouze následek nemoci, ale 
zaměřili se i na její příčinu.

Kniha Rozhodni se být zdráv od Jana Vojáčka 
se dělí na tři části. V první autor otevírá své životní 
postoje a zkušenosti z praxe s klienty. Popisuje, 
jak mentální sebepřijetí a uvědomění si priorit 
ovlivňuje fyzický stav člověka. Zhruba na sto stra-
nách jsou zde vylíčeny Vojáčkovy poznatky, mezi 
něž patří i odstraňování tzv. syndromu hodného 
kluka.

Mezi druhou a třetí částí se nachází osobní 
příběh, jejž Vojáček vnímá jako součást vlastní 
transformace. Vypráví jej z mužské i ženské per-
spektivy, takže čtenář může porovnávat. Jan Vo-
jáček i jeho partnerka Šárka Vojáčková líčí porod 
dcery Emy jako zázrak zrození nového života, což 
je v některých pasážích až dojemné.

Ve druhé polovině knihy najdete příběhy 
osobností, které jsou profesně spjaty s celostním 
přístupem. Jedná se o deset krátkých povídání 
o náhledu na život, nechybí ani  odborné termí-
ny a praktické rady. Čtenáři získávají informace  
o zdraví z oblastí somatiky, traumatu i dalších.

Poslední, bonusová část se vrací zpět na 
začátek. Odkazuje na nastavení myšlení, které 
souvisí s  vnímáním reality. Najdete tu povídání  
o kvantové fyzice, které je pro chápání soudobé-
ho člověka prozatím kontroverzní a lehce sci-fi.

Z  mého pohledu se jedná o zdařilé naučné 
dílo s  celostním přesahem. Přemýšliví čtenáři 
mají možnost nasát nové, často až přelomové 
informace, které jim rozšíří obzory o zdraví jako 
celku. Rozvinou fantazii a vnímání sebe i světa 
jako celku.

* Kristýna Komárková

Rozhodni se být zdráv
Jan Vojáček
CPress, 2021

Hodnocení: 85 %
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Jedna encyklopedie vládne všem
Internetový magazín Moviezone.cz řadu let přináší výborné články o filmech,  
recenze, nejnovější trailery či první dojmy z domácích i zahraničních premiér.  
V roce 2019 jeho redaktoři spojili síly a vytvořili první encyklopedii, tehdy  
zaměřenou na akční filmy. Po další, komiksové, se nyní dostalo na nejkouzelnější 
žánr – fantasy. Nahlédněte tedy do Encyklopedie fantasy filmu.

Málokterá kniha se honosí tak všeříkajícím 
názvem jako tato. Encyklopedie fantasy filmu 
(dále jako EFF) na více než třech stech stranách 
popisuje snímky daného žánru od těch nejstar-
ších po takové, které se promítaly v kinosálech 
před pár měsíci. Dělí je dle odnoží (subžánrů), jako 
jsou dark, high či science fantasy. V jednotlivých 
kapitolách je pak najdete (obvykle) dle abecedy, 
případně se můžete podívat do rejstříku.

Články mohou zabírat od pouhého odstavce 
po čtyři strany – záleží na významu, jejž sním-
ku autoři přikládají. Texty obsahují základní in-
formace o daných filmech často okořeněné 
historkami o jejich vzniku, vtipnými glosami, 
bystrými postřehy a osobními hodnoceními, ať 
už doporučujícími, či varujícími. Občas se jedna 
kapitola věnuje více příbuzným filmům. Na tak 
malém rozsahu pochopitelně nelze jednotlivá 
díla popsat do hloubky, ale to není účelem knihy.  

Poskytují přehled o žánrových filmech (stejně  
jako seriálech) a kniha vám dobře poslouží, když 
budete dumat nad tím, co sobě, svým ratolestem 
či meče a magie chtivé návštěvě pustíte.

Texty doplňují fotografie, jež ani u klasik 
žánru obvykle nepatří k těm nejznámějším, ale 
poskytují dobrou představu o tom, co můžete od 
daného snímku očekávat. Naleznete zde také ně-
kolik kapitol zaměřených na herce s fantasy spo-
jené, ikonické zbraně, záporáky či kouzelné světy. 
Úplný závěr je věnován tvůrcům, kteří zanechali  
v žánru významnou stopu. Tou dobou jejich jména 
budete znát z řady textů o jejich dílech (a s velkou 
pravděpodobností je znáte již teď), ale dozvíte 
se i o jejich kariérách, úspěších, či plánech do 
budoucna.

Sympatický je fakt, že autoři neopomněli ani 
českou stopu. Nejvíce prostoru věnovali v tomto 
směru Karlu Zemanovi a jeho nadčasovým klasi-

kám jako Cesta do pravěku, Čarodějův učeň či Vy-
nález zkázy. Kromě „zemanovek“ se však dočtete  
i o Ať žijí duchové! nebo o Panně a netvorovi.

Patří-li žánr fantasy mezi vaše oblíbené, ne-
nechte si EFF ujít. Představí vám stovky více či 
méně skvělých filmů. Nemusíte se bát, že to bu-
dou jen ty nejproslulejší typu Pána prstenů, Har-
ryho Pottera nebo Hvězdných válek. Vždyť žánr 
fantasy má takové perly jako jsou Barbar Conan, 
Princezna Nevěsta, Princezna Mononoke, Ne-
konečný příběh, Excalibur, Souboj titánů, Shrek, 
Temný krystal… A víte, co? Raději si to přečtěte 
sami.

* Radovan Kolbaba

Encyklopedie fantasy filmu
Ondřej Mrázek, Jiří Pospíšil, Petr Cífka, Václav 
Rybář, Matěj Svoboda, Karel Ryška, Mojmír 
Sedláček, Milan Rozšafný
XYZ, 2021

Hodnocení: 75 %
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Omluva
Omlouvám se panu Tiekovi z časopisu 
KAM za chybnou odpověď v časopise 
Kult 4/22 na otázku zda v KAMu 
naše agentura má nějaká zvěřejnění 
zadarmo. Odpověděl jsem, že ne, že 
vše platíme, protože jsem netušil, že 
během Covidu jsme dostali spoustu 
prostoru zadarmo v souvislosti 
s festivaly Mersey Gathering a Cosmic 
Blues. Moje selhání mě mrzí a chtěl 
bych se touto cestou panu Tiekovi 
nejen omluvit, ale i poděkovat za vše 
co pro naše koncerty udělal. Zárověň 
děkuji za jeho přínos městu a za to, že 
úroveň časopisu KAM výrazně pozvedl. 
Rád bych poprosil o zasílání časopisu 
na naši adresu tak abych o inzercích 
byl lépe informován.

Pavel Tesař, Mersey, Brnokoncert-CZ

16. 06. 2022
SONO CENTRUM BRNO

PŘEDPRODEJ V BRNĚ: 
Indies Poštovská 2, Dům pánů z Lipé – Student 
agency Nám. Svobody 17, Wolf Music Dvořákova 3, 
CK Čedok Nádražní 10
PŘEDPRODEJE:
Boskovice CA Bosko Tour Masarykovo nám. 10/9, 
Břeclav Tora Tour Jana Palacha 3197, Hodonín 
TIPSPORT Dolní Valy 1328/18, Jihlava CK ČEDOK 
Masarykovo nám. 26, 
Kroměříž Informační centrum Velké náměstí 115, 
Kuřim TIPSPORT Legionářská 181/5, Kyjov 
TIPSPORT Masarykovo náměstí 61/39, Mikulov 
TIPSPORT Piaristů 1001/2, Olomouc radnice 
Informační centrum, Horní náměstí, Rousínov 
TIPSPORT Sušilovo náměstí 434/55, Tišnov 
TIPSPORT Brněnská 252, Třebíč Hudební nástroje 
Mijovič Karlovo náměstí 50, Velká Bíteš TIPSPORT 
Masarykovo náměstí 1, Vyškov TIPSPORT 
Dobrovského 429/6, Zlín Golden Apple Cinema 
nám. Míru 174, Znojmo Informační centrum 
Obroková 2/10, Žďár nad Sázavou CK ČEDOK 
nám. Republiky 292

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

NEJLEPŠÍ ZVUK

A SVĚTLA V ČR

by YOU WIN AGAIN (UK)

Předprodej 
v sítích

3. 9. 2022
SONO CENTRUM BRNO

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

PŘEDPRODEJ V BRNĚ: 
Indies Poštovská 2, Dům pánů z Lipé – Student agency Nám. Svobody 17, Wolf Music Dvořákova 3, CK Čedok Nádražní 10
PŘEDPRODEJE:
Blansko Informační centrum Rožmitálova 6, Břeclav Tora Tour Jana Palacha 3197, Holešov Informační centrum nám. F.X.Richtra 190, Kroměříž Informační centrum Velké náměstí 115, 
Olomouc Informační centrum Horní náměstí, Přerov CK Souček Palackého 20, Třebíč Hudební nástroje Mijovič Karlovo náměstí 50, Zlín Golden Apple Cinema nám. Míru 174, 
Znojmo Informační centrum Obroková 2/10
Vstupenky na dobírku: objednávky mailem na info@brnokoncert.cz nebo telefonicky 541 240 623

BEE GEES
THE SHOW

UK

6. 9. 2022
BRNO SONO CENTRUM

start od 19:30

Předprodej v sítích
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Nesmrtelný Anthropoid
Přestože si útok na Reinharda Heydricha i dnes, podobně jako v době jeho realizace, najde své zpochybňovatele, 
jedná se i v mezinárodním měřítku o jeden z nejvýznamnějších odbojových činů druhé světové války. Přestože 
v jeho výsledku hrála velkou roli náhoda. Navíc přispěl k definitivnímu zrušení tzv. Mnichovské dohody a pová-

lečnému navrácení území Sudet Československu.

Zároveň byl ukázkou odvahy „bezejmenných“ 
obyvatel protektorátu Čechy a Morava, kteří od-
bojářům pomáhali. Třeba „jen“ potravinami (které 
byly na příděl), šatstvem, nebo dokonce ošetře-
ním. Nepodlehli totiž nacistickému zastrašování 
a vědomě se vystavili nebezpečí trestu smrti pro 
sebe i své blízké. A nic na tom nemění ani fakt, 
že někteří z nich v rámci utajení spíš jen tušili, ke 
komu jejich solidarita směřuje.

Za autora plánu operace Anthropoid je sice 
považován tehdejší plukovník generálního štábu 
exilového ministerstva národní obrany, přednos-
ta II. odboru československé zpravodajské služ-
by František Moravec, ale samotné argumenty 
pro provedení atentátu byly složitější, než jak se 
to na první pohled jeví.

Exilová vláda Jana Šrámka spolu s  prezi-
dentem Edvardem Benešem, sídlící od roku 1940 
v Londýně, byli Velkou Británií sice 18. července 

1941 uznáni, přesto na ně neustával tlak ze stra-
ny spojenců, očekávajících přece jen aktivnější 
odpor protektorátních obyvatel vůči okupantům. 
Důležitým impulsem pro  přípravu atentátu byl 
také razantní nástup samotného Heydricha do 
funkce zastupujícího říšského protektora 27. září 
1941, kdy nahradil dosavadního mírnějšího Kon-
stantina von Neuratha. Ten byl Adolfem Hitlerem 
odvolán na „zdravotní dovolenou“. 

Heydrich okamžitě vyhlásil první stanné prá-
vo (zjednodušený proces trestního řízení, větši-
nou končící rozsudkem smrti, proti němuž není 
odvolání; pozn. red.) a nařídil rozsáhlé zatýkání 
především v řadách bývalých vysokých důstojní-
ků Československé armády, působících v té době 
hlavně v  odbojové organizaci Obrana národa. 
Mezi vůbec prvními zatčenými byl dokonce teh-
dejší ministerský předseda protektorátní vlády, 
brigádní generál Alois Eliáš. Operace Anthropoid 

měla proto nacistům ukázat, že nejsou nepo-
stihnutelní, a spojencům, že i my jsme schopni 
„udeřit“.

K provedení úkolu byli původně vybráni rot-
mistr Jozef Gabčík a rotný Karel Svoboda. Oba 
byli následně, v  rámci utajení, převeleni k  SIS 
(britská tajná služba), jejíž frekventanti byli při-
pravováni na sabotáže a zpravodajskou činnost 
na nepřátelském území. Svoboda byl ovšem v dů-
sledku úrazu při výcviku po čase vyřazen a jeho 
místo, i na Gabčíkovu přímluvu, zaujal rotmistr 
Jan Kubiš. 

S odstupem lze celý průběh operace Anthro-
poid hodnotit jako sled mimořádně šťastných ná-
hod a to, že se nakonec podařilo cíle dosáhnout, 
můžeme přičíst i odhodlání vojáků úkol splnit. 
Už samotný výsadek 29. prosince 1941 byl totiž 
proveden v  odchylce sta kilometrů od původně 
plánované lokality, takže namísto u plzeňských 

Na snímku výcvik československých výsadkářů ve Skotsku. Foto: z archivu Vojenského historického ústavu a Eduarda Stehlíka
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Ejpovic, kde na ně čekala domluvená spojka, při-
stáli Gabčík s Kubišem u Nehvizd nedaleko Prahy. 
Proto aby se vůbec dostali na místo původního 
určení, museli hned na začátku riskovat a oslo-
vit  naprosto neznámé lidi, kteří je mohli jedno-
duše odmítnout nebo přímo udat. Velitel výsadku 
Jozef Gabčík si navíc při seskoku poranil nohu, 
takže první kontakt s místními musel obstarat 
Kubiš sám. Zázemí se jim naštěstí podařilo najít 
především u bývalých činovníků Sokola, s jejichž 
pomocí se Anthropoid v pořádku přesunul na zá-
chytnou adresu do Plzně a odtud do Prahy, kde 
měli akci provést. 

Průběh útoku, jakkoli je obecně „znám“ ze-
jména z  legendárního filmu Jiřího Sequense 
Atentát z  roku 1964, s  Ladislavem Mrkvičkou  
a Rudolfem Jelínkem v hlavních rolích, byl v reálu 
přece jen trošku jiný. Skok Jozefa Gabčíka „pod 
kola“ jedoucího automobilu sice vyhovuje drama-
tickému pojetí filmové scény, ale ve skutečnosti 
stál střelec (sám menšího vzrůstu) na vyvýšenině 
chodníku, odkud měl svůj cíl, sedící na pravé stra-
ně vedle řidiče, po celou dobu na očích. Důvod, 
proč jeho zbraň nakonec selhala, je dodnes před-
mětem spekulací. Také „záložní plán“ s bombou je 
mýtem. Útočníci se totiž vlivem okolností ocitli  
v časové tísni a odjištění bomby trvalo prostě 
déle, než jen odhodit kabát a tasit zbraň.

Heydrichovi se nakonec onoho 27. května 
1942 staly osudnými v zásadě dvě vlastní bizarní 
chyby. V první řadě jel sebevědomě v otevřeném 
voze a jako obvykle bez doprovodu. Druhou zá-
sadní chybou bylo, že dal v kritické chvíli povel vůz 
zastavit. Přitom podle předpisů měl Johannes 
Klein, jako jeho řidič a osobní stráž v jednom, ten-
to pokyn ignorovat, aby jej nevystavoval dalšímu 
nebezpečí. Nestalo se. K dovršení všeho se Hey-
drich, nejspíš rozezlen nad „drzostí“ útočníka, ve 
voze ještě vztyčil a začal po Gabčíkovi pálit ze své 
zbraně. Zaujat střelcem nemohl tušit, že vzápětí 

bude zezadu následovat exploze Kubišovy bom-
by, která pro něj bude mít fatální následky. 

Jako absurdní komedii můžeme vnímat  
i chování samotného Kleina, který nechal svého 
chráněnce doslova napospas osudu a pustil se 
do pronásledování z místa činu utíkajícího Gabčí-
ka. Dokonce se pokoušel na prchajícího vystřelit, 
než zjistil, že je jeho pistole nefunkční. K dovršení 
všeho byl při pokusu o Gabčíkovo fyzické zadržení 
Jozefem postřelen. Jan Kubiš, zraněný střepina-
mi z bomby v obličeji, mezitím z místa činu zběsile 
ujížděl na kole.

To už se ochromený Heydrich, s již citelnou 
bolestí a obklopen jen snaživými lidmi, svíjel v ne-
pojízdném voze. Až po chvíli zmatku se jedné ženě 
podařilo zastavit okolo jedoucí nákladní automo-
bil, který odvezl prominentního nacistu do neda-
leké nemocnice Na Bulovce. Tady lékaři zjistili 
rozsah jeho zranění – zlomené žebro a poškození 
vnitřních orgánů střepinou z karoserie. V koneč-
ném důsledku to byly nejspíš nečistoty, které se 
do těla dostaly se střepinou, jež v ráně způsobily 
infekci, které Heydrich osm dní po útoku podlehl. 

Co přišlo poté, se nedá nazvat jinak než re-
gulérním, i když očekávaným nacistickým běs-
něním. Na dopadení pachatelů byla vypsána 
astronomická odměna deseti milionů korun. 
„V  rámci odvety“ byl 19. června 1942, jako jediný 
předseda vlády okupované země vůbec, zastřelen 
Alois Eliáš (k trestu smrti byl nacisty odsouzen již 
v říjnu 1941). Následovaly popravy tisíců nevinných 
lidí a na základě vykonstruovaného obvinění byla 
doslova srovnána se zemí obec Lidice. 

Přesto se oba atentátníky, především díky 
Janu Zelenkovi-Hajskému, podařilo ochránit  
a společně s  dalšími pěti výsadkáři postupně 
„uklidit“ do relativního bezpečí krypty kostela sv. 
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Klíčo-
vým nedostatkem tohoto úkrytu byl ovšem chy-
bějící únikový východ. Přesto se dnes můžeme jen 

dohadovat, co by se stalo, kdyby… nebylo osudné 
a ostudné zrady Karla Čurdy, příslušníka výsadku 
Out Distance. Snad se v  tu chvíli míra štěstí pro 
parašutisty jednoduše vyčerpala. Každopádně se 
jejich heroický boj proti víc jak stonásobné přesi-
le stal vpravdě nesmrtelným.

Čurdova výpověď bohužel rozkryla i význam-
nou část domácího odboje, v té době už tak dost 
zdecimovaného. Mnozí lidé nakonec před zatče-
ním unikli jen dobrovolnou smrtí. Na základě Čur-
dova udání byla vypálena i obec Ležáky. Za své 
„služby“ sice dostal od nacistů nemalou finanční 
odměnu i změnu identity a německou manželku, 
ale v poválečných letech jej naopak čekalo dopa-
dení, poprava za vlastizradu a zavržení.

Památkou na operaci Anthropoid jsou do-
dnes patrné stopy po střelbě u otvoru do krypty 
kostela, kterou se nacisté snažili přimět parašu-
tisty ke kapitulaci. Místem atentátu vede od roku 
1992 Prosecká radiála a samotný hrdinský čin zde 
připomíná neobvyklá, jakoby korodující ocelová 
plastika odhalená v roce 2009.

* Robert Žďárský

Foto: © Bonton Home Video, snímek z filmu Atentát.

Jozef Gabčík. Foto: Ministerstvo obrany.

Jan Kubiš. Foto: Ministerstvo obrany.
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Slovo KULT vnímám jako 
synonymum seskupení  

a spojení lidí
V kavárně Kult Cafe, jejíž název evokuje náš časopis, jsme dostali kontakt na tým cyklo nadšenců, který 

v sobě slovo „kult“ obsahuje také. A tak jsme nelenili a popovídali si se zakladatelem a organizátorem 
spolku Petrem Bolhou, který nám o seskupení KULTRIDE řekl více.

Jak jste se s panem Kultem seznámili?
Hledal jsem místo, kde je klid a zároveň si 

tam dám dobrou kávu. Asi před třemi lety jsem 
začal do Kult Cafe chodit pravidelně každý den. 
S panem Kultem jsme si povídali a zjistili jsme, 
že si rozumíme. Potom to šlo ráz na ráz. Kama-
rád pozval kamaráda a zanedlouho se Kult Cafe 
stalo místem, kde jsme se scházeli před vyjíž-
ďkami. Pan Kult sám jezdí na kole, takže si vše 
krásně sedlo. Dnes už beru jako samozřejmost, 
že si všichni společně před jízdou dáme kávu 
právě zde.

Je tato vzájemná sympatie  
důvodem, proč jste si začali říkat  
KULTRIDE?

Určitě. Nikdy jsem nad tím ale cíleně ne-
přemýšlel. Líbí se mi spojení slov KULT a RIDE. 
KULT je nejen odkazem na tuhle kavárnu, vní-
mám to slovo i jako synonymum seskupení  
a spojení lidí. Ježdění na kole považuji za spo-
lečenský sport, na rozdíl od běhání, které je 
za mě více samotářské. A RIDE je ve volném 
překladu jízda, což cyklistiku hezky vystihu-
je. Sám za sebe vnímám slovo RIDE jako jízdu 
všeobecně – je tam nějaká výzva a zážitek.

Kolik má vaše seskupení členů?
Rozdělil bych nás asi na dvě menší party. 

První je „realita“. To jsou kluci, kteří jezdí pra-
videlně po celý rok za každého počasí, což já 
sám nejsem, protože vyjíždím až zjara, když se 
oteplí (smích). Oni jsou takové to silné jádro, 
které se domlouvá na vyjížďky i mimo spolek. 
A potom jsou jezdci, kteří s  námi vyjíždí jen 
tehdy, když chtějí. Ti se nejčastěji přidávají 
na volnější typy vyjížděk, ale jsou samozřej-
mě i výjimky. Počet členů skupiny se s každou 
jízdou mění. Myslím si, že když se sejdeme 
všichni, kteří se aktivně na KULTRIDE podílí-
me, tak nás může být okolo čtrnácti, možná   
i lehce pod dvacet. A to jsme začínali ve čty-
řech (smích).

Co můžu jako neznalec udělat pro to, 
abych se ke KULTRIDE přidala?

Vyjížďky, které organizuji, přidávám do Stra-
vy. Jedná se o mobilní aplikaci, která sdružuje 
ty, kteří rádi sportují a mají rádi zdravý životní 
styl. Další možnost, jak se o výletech na kolech 
dozvíte, jsou sociální sítě, zejména Instagram, 
kde nové události každý týden zveřejňuji. Tam 
zájemci zjistí, kdy se jízda koná, včetně podrob-
nějších informací o ní. No a odkud se vyjíždí, je 
jasné – Kult Cafe, jako vždy (smích). S výběrem 
události souvisí i náročnost zvolené trasy. Pokud 
někdo začíná nebo bere cyklistiku jen jako koní-
ček pro zábavu, tak má možnost vybrat si lehčí 
typ vyjížďky. Diametrálně odlišně pak vypadají 
trasy, které jezdí kluci, kteří berou cyklistiku jako 
sport. Tam jedeme víc na výkon a sílu, neustá-
le se navzájem hecujeme (smích). Žádnou jinou 
formu reklamy ani propagace nedělám.

Zmínil jste, že pořádáte více typů vy-
jížděk. Můžete být konkrétnější?

Pravidelně se jako skupina potkáváme jed-
nou až dvakrát do týdne. To jsou takové ty tradiční 
vyjížďky, které už se ani nikde nehlásí – berou se 
jako samozřejmost. Sejdeme se kolem 17 hodin 
v Kult Cafe a potom se pokračuje dál. Jak už za-
znělo, ve většině případů se zaměřujeme na vý-
konnostnější a náročnější vyjížďky – říkáme tomu 
vraždy (smích). To se jede hodně na sílu, natvrdo 
a účastní se jen kluci, kteří jsou zdatnější cyk-
listé. Teď se k  těmto „vraždám“ snažím přidávat  
i volnější, pohodovější jízdy, protože chci, aby jela 
celá skupina pohromadě. V  socializaci a spojení 
lidí vidím obrovský potenciál. Snažíme se do party 
brát lidi, kteří si umí poradit v nepříznivé situaci 
sami – například tak, že si dofouknou kola. I přes-
to jsme pro jistotu vybavení a snažíme se na sebe 
čekat, takže když je potřeba, rádi pomůžeme.

Podle čeho cyklotrasy vybíráte?
Řekl bych, že je to subjektivní. Pro mě jsou 

nejhezčí sever a severovýchod Brna. Další faktor 
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trasy je pohodlí. Kousek odsud bydlím a nachází 
se tu i Kult Cafe. Další věcí je, že se dá relativně 
rychle a snadno vypadnout z  Brna do přírody. 
Mám rád trasy směrem na Moravský kras a Ada-
mov, Křtiny a tak dále. Také západ Brna je krásný. 
Jih už je komplikovanější, protože je to vyjížďka 
přes celé město, takže je tenhle směr vhodnější 
na celodenní cyklovýlet.

Kolik má průměrná vyjížďka kilometrů?
Teď zjara je hlavní prioritou světlo. To zname-

ná, že jezdíme kratší trasy okolo 50 km. Cestou se 
vždy posilníme nějakým regeneračním nápojem 
(smích). V létě, kdy se dny prodlužují, jsme schop-
ní dát i stovku denně. Vždy záleží na typu vyjížďky, 
kdo jede, kolik nás jede apod.

Organizujete jen jednodenní výlety 
nebo i vícedenní projížďky?

Jak jsem už zmínil, máme pravidelné vyjížďky 
během týdne – v úterý a čtvrtek –, a ty jsou jed-
nodenní. O víkendech potom jezdíme delší trasy. 
Myslím si, že partu KULTRIDE nejvíce stmelila 
projížďka, která byla na tři dny. Chtěli jsme zjistit, 
kam se dá v  rámci České republiky nejdál dojet 
vlakem. Skončili jsme v  Děčíně, odkud jsme se 
poté vraceli zpátky do Brna na kole. To byl je-
den z  těch větších cyklistických švihů (smích).  
A potom máme i vyjížďky, kdy se více hecujeme,  
a tam jsme schopní se „kousnout“ a za dva dny 
ujet i 500  km. Takové trasy zdolávají zdatnější 
cyklisté. Převážná většina jsou sportovci, kteří 
dělají i jiné věci mimo cyklistiku.

Takže jestli tomu správně rozumím, 
KULTRIDE se liší od jiných cyklistických 
skupin tím, že zkoušíte, co všechno 
vydržíte?

Ano, dá se to tak říct. Jedeme na výkon, po-
rovnáváme se. Soutěžení je pro nás hnacím mo-
torem k tomu být lepší. Důkazem je závod, který 
jsme jeli poprvé před dvěma lety – jmenuje se 
GRANDPALOOP neboli dědečkův okruh. Ten se 
uskutečnil na popud jedné hospodské historky 
mého dědy. Tenkrát se v  hospodě s  kamarády 
vsadil, že dá trasu Přerov–Brno a zase zpátky za 
určitý počet hodin na trekovém kole, a zvládnul 
to. Já jsem tento příběh o několik let později vy-
užil jako inspiraci. GRANDPALOOP je jednodenní 
událost a jedná se o trasu měřící zhruba 200 km. 
Aby to nebyla nuda, máme na trase vytipované 
úseky, kde se všichni scházíme a závodíme.

Vraťme se k sociálním sítím. Všimla 
jsem si, že na Instagram přidáváte 
netradičně laděné fotografie, které jsou 
převážně černobílé. Má tento design 
nějaký hlubší význam?

V tomto případě vás asi budu muset zklamat 
(smích). Používám dva analogové fotoaparáty,  
a to proto, že mi fotografie vyfocené tímto způso-
bem přijdou kvalitnější, než je tomu u fotoaparátů 
digitálních. Rozhodně se nepovažuji za umělce. 
Fotím, protože mě to baví. No a když se mi foto-
grafie nepovede, tak můžu říct, že to byl záměr 
(smích). Žádný hlubší podtext u černobílých foto-
grafií není.

Jaké má KULTRIDE plány do budoucna?
Máme spoustu plánů (smích). Jednak chce-

me opět uspořádat GRANDPALOOP, a taky by-
chom rádi přidali vícedenní vyjížďky do zahraničí. 

*  Kristýna Komárková

Petr Bolha pochází z Přerova. Pracuje v marketingovém 
oddělení. Založil a nyní organizuje cyklistický oddíl s názvem 

KULTRIDE. Miluje pohyb všeho druhu, přírodu a poznávání 
stejně svobodomyslně zapálených lidí, jako je on sám.

instagram/kult_ride
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Stroje Leonarda da Vinci  
pro malé i velké

Když se řekne Leonardo da Vinci, vybaví se nám všestranný 
génius, jenž se věnoval nejen umění, ale i vědě a technice. 
Letos v dubnu uplynulo již 570 let od jeho narození, a proto 
Technické muzeum Brno připravilo pro své návštěvníky 
výstavu s názvem Stroje Leonarda da Vinci, kterou viděly již 
více než tři miliony lidí ve 21 evropských zemích.

Od začátku března si mohou návštěvníci Technického muzea Brno pro-
hlédnout unikátní výstavu, kde najdou více než padesát modelů da Vinciho 
strojů, přičemž třetina z nich je interaktivních. Malí i velcí návštěvníci si mo-
hou vyzkoušet různé typy jeřábů, kladkostrojů, kuličkových ložisek a také 
velkou zrcadlovou komoru, ve které se člověk může vidět ze všech stran. 
Poněkud zamrzí, že interaktivní exponáty nejsou jasně označeny, což možná 
některé návštěvníky odrazuje, aby si jejich fungování vyzkoušeli. Je však tře-
ba ocenit, že některé modely jsou skutečně masivní, a návštěvník tak může 
zblízka obdivovat Leonardovo parní dělo, obří samostříl, vrtulník nebo samo-
hybný vozík. Pro někoho ovšem může být mírně matoucí, že se mezi exponáty 
nachází i modely vynálezů, které Leonardo nikdy nevymyslel. Jedná se napří-
klad o model šifrovacího stroje – cryptexu z knihy Dana Browna nebo velký 
model jízdního kola. Pokud návštěvník přehlédne některý z  popisků, může 
nabýt mylného dojmu, že i toto jsou skutečné výtvory renesančního génia. 

Kromě modelů Leonardových vynálezů nabízí výstava také velké tiště-
né reprodukce jeho slavných výtvarných děl, jako jsou Dáma s hranostajem, 
Poslední večeře nebo Mona Lisa. Návštěvníci v muzeu naleznou i reprodukci 
obrazu Salvator Mundi, což je v současnosti nejdražší prodaný obraz historie. 
Dále se zde nachází audiovizuální projekce a několik didaktických panelů, 
které popisují Leonardův život a další zajímavosti. Bohužel chybí panel, který 
by shrnoval, které z mistrových vynálezů se podařilo realizovat ještě za jeho 
života. 

Pro malé návštěvníky je v  rámci výstavy připravena interaktivní sekce 
s názvem Dílna Leonarda da Vinci. Děti si zde mohou vyzkoušet stavbu spe-
ciálního Leonardova mostu, psaní zrcadlovým písmem nebo střelbu z kata-
pultu. Pro děti je určena i online hra s názvem Dvanáct tváří génia, kterou si 
zahrají prostřednictvím svých mobilních telefonů. 

Výstavu Stroje Leonarda da Vinci, kterou Technické muzeum pořádá 
ve spolupráci se společností ARANEUS, lze doporučit milovníkům vynálezů  
i umění. Pro veřejnost bude otevřena až do konce roku 2022.

* Luboš Brabenec

Foto: Archiv Technické muzeum Brno

Foto: Archiv Technické muzeum Brno



COFFEE 
– výstava, na kterou 
si vzpomenete 
každé ráno

Navštivte největší a nejdražší výstavu (do 30. 6. 2022) v  historii VIDA!, 
která je věnovaná vědě ukryté v  kávě. Díky výstavě COFFEE prozkoumáte 
kávu jako rostlinu, objevíte chemické procesy s  ní spojené a seznámíte se 
s technologiemi, které ji provází už po staletí. Těšte se na desítky historic-
kých exponátů, ale i interaktivní části, kde si kávu vychutnáte všemi smysly. 
Dozvíte se, jak vypadá káva pod mikroskopem, prohlédnete si nejmenší ká-
vovar na světe nebo zjistíte, jaké jsou účinky kofeinu. Třetí čtvrtek v měsíci se 
přímo ve výstavě koná komentovaná prohlídka. 
VIDA! science centrum, vida.cz

PROGRAM NA KVĚTEN
DIGITÁRIUM

Pejsek a kočička letí ke hvězdám
Ztřeštěná pohádka s živými herci, pejskem a kočičkou. Vhodné od 3 let. 
so 7., 14., 21. a 28.      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     18.00
     20.00
ne (kromě 1. a 15.)     18.00 

Kouzelný glóbus 3D
Proč se střídá roční období? Dokáže to malá Mia změnit? 
Vhodné od 5 let.  
ne       14.00
(kromě 1. a 15.)     16.00
  

DALŠÍ PROGRAM

Pozorování večerní oblohy
st až so (kromě 19.)     21.00

Jóga
Jóga v netradičních prostorách Hvězdárny. Bez omezení věku.
st     18.30

Relaxace pod hvězdami
Krátké zastavení pod hvězdnou oblohou malého planetária.
pá     17.15

MIMOŘÁDNÉ AKCE

Poznej brněnskou džungli
ne 1. a po 2.    
Jak bohatá a jedinečná je příroda v Brně a okolí? brnenskadzungle.cz

VIDA! After Dark: SPACE a Hvězdárna a planetárium Brno
Tématem večerního setkní ve VIDA nebude nic menšího než SPACE!
čt 5.      19.00     

Krátké filmy 2022 nominované na cenu OSCAR
Hrané
út 3.     18.00
Animované
čt 5.      18.00   

Koncert Vesmíření s Patrikem Kee
Záběry z vesmíru umocněné živou hudbou, která vzniká přímo na 
místě. Vše pod taktovkou Pavla Karase a Patrika Kee.
út 10.      19.00 

Film s besebou: Do Chile za zatměním Slunce
út 31.      18.00

                    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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Jak se vám líbí?

Napište nám na e-mail  
redakce@kult.cz


