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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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Festival iberoamerické kultury Ibérica je 
především ostrovem jižanské pohody a pozi-
tivní, sluncem prozářené energie, na kterém 
nechybí skvělá hudba a tanec, dobré víno či 
nefalšované španělské tapas. Sám jsem kon-
krétně navštívil galakoncert na hradě Špilberk 
a poetický recitál s názvem Karel Čapek: Výlet 
do Španěl.

Osobně jsem byl velmi uchvácen Čapkovým 
barvitým popisem Španělska, který četl herec 
Divadla Sklep Tomáš Hanák. Jakmile jsem se 
do jeho projevu zaposlouchal, ocitl jsem se  
v samém srdci Španělska obklopen zvučnou tryl-
kující hudbou linoucí se z kytar, klapotem dřevě-
ných podpatků flamencového tance, rozličných 
vůní a barev fauny i flory Iberského poloostro-
va... Posteskl jsem si a zaradoval se současně. 
Radoval jsem se z Čapkova popisu prostředí  
a života Španělů, kteří si jej opravdu dovedou 
užívat plnými doušky. Zároveň mě zamrzelo, 
že my Češi, pro samé starosti, zapomínáme žít  
a radovat se ze života.

I proto jsme pro vás připravili prázdninové 
vydání magazínu KULT*, které je plné inspira-
ce, laděné festivalově a letně. Chceme vás tak 
pobídnout, abyste hodili všechny starosti virtu-
álního světa za hlavu a vyrazili na živý festival, 

užít si živou kulturu, hudbu, přátele, dobré jídlo 
a pití, letní vzplanutí a lásky. Zkrátka vydejte se 
někam ven, radujte se a žijte svůj život naplno.

Přeji vám živé prázdniny.

* Radek Holík

„Každý národ má svůj jazyk, dokonce svůj 
mlsný jazyk. Poznej jeho jazyk; jez jeho jídla a 
pij jeho vína. Otevři se dokořán harmonii jeho 
rybiček a sýrů, oleje a uzenin a chleba a ovoce, 
v orchestrálním doprovodu jeho vín, jichž je tolik 
jako hudebních nástrojů.“ 

Karel Čapek, Výlet do Španěl

Rádi jsme zavzpomínali 
na mládí 
Lucie zůstává na českém hudebním poli i po 
všech těch letech kapelou, která se pouští 
do novátorských projektů.

Festival festivalů
Woodstock ’69 je kult! Samotný název se 
dokonce používá i jako přízvisko pro označení 
velkých hudebních setkání podobného směru.

Zdeněk Pohlreich 
Šéfkuchař musí být vytrvalý
a upřímný.

Kdyby radši hořelo 
Filmový debut Adama Kolomana Rybanské-
ho předcházela pověst originálního snímku, 
který vyvolal řadu pozitivních ohlasů na 
mezinárodním filmovém festivalu Berlinale.

Jiří Mádl 
Rozhovor s hercem a režisérem o festiva-
lech a jeho knižní prvotině.

Johann Gregor Mendel 
Muž, který proslavil hrášek a položil základy 
genetice.

Zámecká sezóna 
Doprovodné akce a festivaly na zámcích.

4 ROZHOVOR

12 FILMY

20 KNIHY

8 FESTIVALY

28 KULTOVNÍ

30 VOLNÝ ČAS

Cesta ven
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Rádi jsme zavzpomínali na mládí
Lucie zůstává na českém hudebním poli i po všech těch letech kapelou, která se pouští do 

novátorských projektů. Za další z nich se dá považovat i nedávno vydaná kniha Fotografity. 
Má přes 500 stran a obsahuje 800 fotografií. Právě o nich jsme si s jednotlivými členy Lucie 

tentokrát povídali především.

Kniha Fotografity obsahuje 800 fotografií. Na svých we-
bových stránkách píšete, že původně jich bylo asi 10 000. 
Jak dlouho jste vybírali ty „vyvolené“ a podle jakého klíče?

KOLLER: Vybrat je z toho množství bylo těžké. Chtěli jsme ukázat hlavně 
to, co lidi zatím nemohli vidět. Pak nám ale došlo, že je někdy vlastně dobře, 
že některé fotky lidi neviděli. Něco jsme si radši doteď nechali pro sebe.

KODYM: Nad fotkama jsem osobně seděl od pátku do neděle a nedělal 
nic jiného, než si je v kuse prohlížel. Vybavily se mi hodně konkrétní vzpomín-
ky, co se kdy a jak dělo. Jako bych ty důležité chvíle a momenty prožil znova. 
Byl to nápor emocí, máme toho za sebou hodně a jsem za to rád. 

P.B.CH.: Z takový hromady materiálu se nám trochu protáčely panenky, 
ale nakonec vše dobře dopadlo a fotokniha je na světě.

Podepsala se na výběru fotografií autocenzura, kdy jste si 
říkali, že některé záběry by raději neměly takto oficiálně 
spatřit světlo světa?

DVOŘÁK: Nenazval bych to autocenzurou, spíš jsme chtěli lidi taky tro-
chu uchránit. Dost z těch focení jsem si už ani nepamatoval, tolik veselých 
vzpomínek jsem vlastně ani nečekal. Musí se nechat, že jsme byli proslulí tím, 
že si umíme užívat života. Prostě rock ‘n’ roll. 

 Vedli jste nad některými fotkami delší diskuse než nad 
jinými? Měl každý z vás právo veta?

P.B.CH: U nás spíš funguje ta diskuse než právo veta. Knížka je srdcovka 
všech, nikdo by nechtěl, aby v ní bylo něco, co si jiný nepřál. Problém byl spíš 
vybrat finální fotky ze všeho toho materiálu.

 
Dostala prostor i 80. léta, tedy úplné začátky Lucie?

KODYM: Ano, i tahle dávná minulost dostala prostor, kniha tak začíná. 
Lidé se seznámí i s našimi počátky. A my zas zavzpomínali na mládí tak rádi, 
že jsme osmdesátkám věnovali samostatnou kapitolu. Vybraný fotky v sobě 
nesou hodně z atmosféry té doby. Někdy je to až takový „opar“, ať už z našeho 
pohledu, nebo tím, že dneska takovéhle fotky v lidech vyvolají jejich vzpo-
mínky z té doby.

Kdo a kdy s nápadem na takovouto knihu vlastně přišel?
P.B.CH: Vzpomínám si na moment, kdy jsem čekal na poště ve frontě  

a přemýšlel, co by se s kapelou dalo dělat. Bylo to ze začátku pandemie, celá 
kulturní scéna byla nečekaně ochromená. Ještě od pošťáků jsem obeslal ese-
meskou ostatní kluky, jestli teď konečně nebude čas na odkládaný projekt – 
fotoknihu. Kývli jsme si na to a společnou zásluhou jsou Fotografity na světě.
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Lucie vznikla v polovině 80. let minulého 
století. Její neslavnější sestavu tvoří zpěvák 
a bubeník David Koller, kytarista Robert Ko-
dym, baskytarista P.B.CH. a klávesista Michal 
Dvořák. Na svém kontě mají osm řadových 
alb, přičemž to poslední nazvané EvoLucie 
vyšlo po dlouhých šestnácti letech v roce 
2018.

Jak velký prostor má v knize psaný 
text?

KOLLER: Kniha je hlavně fotografická. Psa-
ného textu tam tolik nenajdete, ale je tam, hlavně 
jako popisky u fotek. Máme to štěstí, že náš dlou-
holetý kamarád, hudební publicista a moderátor 
Honza Dědek pro nás sepsal vtipný úvod knihy  
i jednotlivých kapitol. Přezdíváme mu náš „dvorní 
spisovatel“. Sepsal naši biografii, zkrátka nás zná 
jak nikdo.

Oněch původních 10 000 fotek jste 
nashromáždili jak? Existuje něco jako 
archiv kapely?

DVOŘÁK: Máme svoje archivy. David má 
fotky v lodním kufru, já tak různě po krabicích.  
A oslovili jsme i fotografy a fotografky, co nás za 
těch skoro 35 let porůznu fotili. Dostali jsme se 
i třeba k původním filmům. Já jsem se už někdy 
v roce 2014 uvolil, že se pokusím část těch fotek 
naskenovat. Co vám budu povídat, dělal jsem to 
čtrnáct dní, každej večer před spaním, a stejně 
jsem jich naskenoval asi tak pět procent. Pak už 
jsem to předal dál, neměl jsem na to sílu.

Museli jste řešit autorství jednotlivých 
fotografií?

DVOŘÁK: Objevili jsme spoustu překvapi-
vých fotek, naštěstí většina z těch, co nás fotili, 
má snímky pečlivě archivované. A byla s nima 
rozumná řeč. Třeba Ondřej Pýcha, který nás fotil 
snad nejvíc, dodal více než šest a půl tisíce fotek.

 

Jak jste zvládli pandemické období?
DVOŘÁK: Rozhodli jsme se tuhle divnou 

dobu brát hlavně jako šanci věnovat se kapele 
trochu jinak a opřeli jsme se do práce na třech 
velkých projektech současně. To nás nakonec 
vždycky spojí, nehledě na situaci.

Plánujete na rok 2022 letní i podzimní 
turné. Jak se na ně těšíte?

KOLLER: Rozjeli jsme pro tenhle rok dost 
velké věci. Hlavní jsou dvě turné. První se jmenuje 
Chci zas…, během léta navštívíme 14 měst a bu-
deme hrát komornější koncerty na úžasných mís-
tech. A druhým budou na podzim koncerty Lucie 
v opeře, na kterých bylo opravdu hodně práce a na 
jejichž přípravě jsme strávili už bezmála rok a půl. 
Vedle toho jsme s Filharmonií Hradec Králové ve 
studiu nahráli album s částí koncertního progra-
mu z turné. Koncerty nám samozřejmě strašně 
chyběly. Tu energii, která vzniká při živém vystou-
pení, nic nenahradí. O to víc se těšíme, že se zase 
setkáme s fanoušky.

* Ivo Michalík
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Tipy na festivaly

ProART Festival
V Brně se festival odehrává již osmnáct let 

od roku 2005. Jde o tradiční setkání uměnímilov-
ných lidí bez předsudků s touhou se zdokonalo-
vat, hledat a objevovat skrz umění nové podněty 
a hodnoty v sobě i v druhých. 
15.–22. 7. 2022
Místodržitelský palác Moravské galerie
Vila Löw-Beer

Tak Jinak Festival
Tři letní dny, vnitřní a letní venkovní stage, 

více než 25 účinkujících, divadlo, tři koncerty, 
přednášky, besedy, workshopy, projekce filmů, 
jóga, tanec, intuitivní hry, dobré a zdravé jídlo, 
prodejní stánky a mnoho dalšího.
8.–10. 7. 2022
Sokol Valašské Meziříčí
takjinak.cz/festival

Festival Boskovice 2022
Festival s nezaměnitelnou atmosférou pořá-

dá UNIJAZZ, sdružení pro podporu kulturních ak-
tivit. Už skoro tři desetiletí neodmyslitelně patří  
k létu a začátku prázdnin. 
7.–10. 7. 2022
Boskovice
boskovice-festival.cz

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

31. mezinárodní kytarový 
festival Brno

Jeden z nejvýznamnějších kytarových festivalů 
střední Evropy, který nabízí kolekci špičkových 
kytaristů.

31. 7. – 5. 8. 2022
Biskupský dvůr, Nová radnice, Červený kostel
guitarcz.com

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

Sázavafest 2022
Sázavafest  se přirozeným vývojem stal reno-

movaným evropským multikulturním festivalem, 
který nabízí třídenní program na několika scénách.
21.–23. 7. 2022
Světlá nad Sázavou
sazavafest.cz

Pop Messe
Nabitý program druhého ročníku progresiv-

ního festivalu Pop Messe nabídne téměř šedesát 
umělců ze zahraničí i Česka.
29.–30. 7. 2022
Stadion za Lužánkami, Zoner BOBYHALL
popmesse.cz

Colours of Ostrava
Festival v oblasti památkově chráněných bý-

valých hutí, dolů a železáren, která nabízí indust-
riální krásu.
13.–16. 7. 2022
Ostrava, Dolní oblast Vítkovice
colours.cz
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MikuLOVE 2022
Festival nepopulární hudby. Program druhé-

ho ročníku (+20) festivalu MikuLOVE, který pro-
běhne 26. a 27. srpna, nabídne několik desítek 
kapel a hudebníků.
26.–27. 8. 2022
Mikulov, areál letního kina
miku-love.cz

Janáček Brno
Festival Janáček Brno 2022 svým zamě-

řením na slovanskou kulturu připomene tento 
významný aspekt Janáčkova myšlení a chápání 
kulturních hodnot.
2.–20. 11. 2022
Národní divadlo Brno
janacek-brno.czFestival planet

Jedinečná výstavu nafukovacích modelů 
Slunce, planety Země, planety Mars a našeho Mě-
síce umístěných v parku Kraví hora.
4.–11. 8. 2022
Park Kraví hora, Brno
hvezdarna.cz

Keltský Lughnasad
Lughnasad je již tradičním festivalem keltské 

hudby pořádaným na hradě Veveří nedaleko Brna. 
5.–6. 8. 2022
Státní hrad Veveří, Brno
lughnasad.com

紁堁搁紁 紁紁紁紁紁搁ఁ:
6+1 紁紁紁紁紁紁

10+2 紁紁紁紁紁紁
搁紁 堁紁紁紁紁.搁紁 
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Festival festivalů
Woodstock ’69 je kult! Samotný název se dokonce používá i jako přízvisko pro označení velkých 

hudebních setkání podobného směru. A přestože se dnes ve světě konají i větší festivaly, je Woodstock 
legendou, která má v místě konání dokonce vlastní muzeum – Bethel Woods Center for the Arts.

Za původní myšlenkou festivalu ve Woodstocku stáli především promo-
tér Michael Lang jako jeho hlavní organizátor, hudebník a producent Artie 
Kornfeld, známý jako Otec Woodstocku, a podnikatel John P. Roberts, kte-
rý festival společně se svým obchodním partnerem Joelem Rosenmanem 
financoval. 

Původní odhad návštěvnosti byl šedesát tisíc lidí, ale už v předprodeji 
se lístků prodalo víc než trojnásobek. Bohužel odhady, které uvádějí, že se 
Woodstocku nakonec zúčastnilo víc jak půl milionu lidí, jsou neoficiální, pro-
tože v konečném důsledku nebylo jak celkový počet reálně zachytit. 

Totiž, když organizátoři viděli, že lidé na několika místech zbořili plot  
a svévolně vstupují do areálu, pochopili, že se jim akce poněkud vymkla z ru-
kou. Proto než aby šli do konfliktu s návštěvníky, raději vyhlásili volný vstup. 
Z pódia pak jen informovali přítomné, že „teď to není tak, že by bylo všech-
no dovoleno, pouze hudba je nyní zdarma a organizátoři budou mít velký 
problém“.

Další komplikací se stala doprava na festival. A to nejen pro návštěvníky, 
ale především pro organizátory. Silnice byly přílivem návštěvníků v podstatě 
neprůjezdné a doprava byla už v Monticellu, tedy 20 kilometrů od Bethelu, 
odkláněna. Aby organizátoři vůbec zajistili přepravu účinkujících, museli si 

najmout vrtulník. Ten sice účel plnil, ale hluk motoru místy rušil třeba i jen 
zvukové zkoušky na pódiu, kde se připravovali hudebníci, již byli legendami 
už za svého života. 

Ve dnech 15. až 18. srpna 1969 se totiž na Woodstocku vystřída-
li například Carlos Santana, The Who nebo Janis Joplin. Ta se bohu-
žel rok poté přidala k těm, kteří doplatili na svůj nevázaný život, když se  
v 27 letech předávkovala heroinem. 

Vystoupil zde také mladičký, tehdy teprve pětadvacetiletý Joe Cocker  
a celý festival uzavíral v pondělí dopoledne (od neděle se jelo nonstop) feno-
menální Jimi Hendrix. Šestadvacetiletý kytarový mág nevynechal ani svou 
originální interpretaci americké hymny. Bohužel také Hendrix rok po vystou-
pení na Woodstocku za dosud nevyjasněných okolností zemřel. 

Mimochodem, jednání o vystoupení prý probíhala i s  legendárními 
Beatles, ale nakonec ztroskotala. V té souvislosti se spekuluje o zájmu Joh-
na Lennona „protlačit“ na festival i kapelu Yoko Ono. 

Zajímavostí je kolem Woodstocku opravdu hodně. Třeba už samo místo. 
Kdybyste jej totiž hledali logicky u Woodstocku, vesnice ležící na sever od 
New Yorku, hledali byste marně. Kvůli protestům místních byli organizátoři 
nuceni přesunout se asi 90 kilometrů na západ, ke vsi Bethel, na pozemek 

Foto: John Dominis
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farmáře Maxe Yasgura. Ani on sám se přitom ne-
vyhnul komplikacím, když mu místní vyhrožovali, 
že pokud na jeho pozemku festival proběhne, už 
od něj nebudou nakupovat.

Jak dnes víme, navzdory všem těmto pro-
blémům Woodstock nakonec proběhl, dokonce 
jako učebnicová ukázka, kolik předsudků o životě 
tzv. květinových dětí mezi lidmi kolovalo. 

Samozřejmě, obchodníci si festival pochva-
lovali a někteří místní byli dokonce pobaveni nad 
tím, že mohli pomoct „děcka nakrmit“, ovšem jiní 
účastníkům spílali do nemravné mládeže, kdy 
patnáctileté dívky „spí ve stanu na poli“.

Jednu z obyvatelek Bethelu dojala slušnost 
mladých lidí, když si k ní přišli koupit led. „Jak 
chcete účtovat čtyři kostky s sebou?“ odpověděla 
s úsměvem na dotaz, za kolik jim je prodala. Jiný 
ze zastánců festivalu reagoval na muže, který si 
na účastníky vztekle stěžoval, že jsou všichni po-
řád „zhulení“, větou: „Tak pokud tráva tlumí jejich 
agresi, měli bychom ji kouřit všichni.“

Atmosféru festivalu zajímavě vystihl i velitel 
místní policie, který prohlásil: „Oproti tomu, co 
jsem slýchal z různých zdrojů celé roky, tak nehle-
dě na to, jak se ti lidé oblékají a jaké nosí účesy,  
o jejich chování nemůže být pochyb. Jsou to dobří 
američtí občané.“

Tento festival byl obecně brán jako antimili-
tantní, především kvůli dlouhotrvající válce ve Viet- 
namu, v  níž USA intervenovaly. Nakonec to byla 
paradoxně armáda, která na „tři dny míru, hudby 
a porozumění“ poskytla několik lékařských týmů, 
což i samotní účastníci hodnotili vesměs věcně 
a kladně. Jeden z organizátorů přesto snad pro 
jistotu upozorňoval diváky: „Oni tu nejsou proti 
nám, oni jsou tu proto, aby nám pomohli. Aby nám 
podali pomocnou ruku.“ 

Ostatně o nasazení armády není potřeba 
dlouze spekulovat. Kvůli masovosti festivalu  
a jeho špatné organizaci vyhlásil guvernér New 
Yorku oblast Bethelu oblastí katastrofy. To se 
dotklo i řadových obyvatel, když přestala fungo-
vat například telefonní síť. Jeden z farmářů se na 
kameru dokonce rozčiloval, že má zničené pole  
a svou denní produkci mléka byl nucen vylít, pro-
tože se k němu kvůli spontánní blokádě nedostala 
cisterna. Přesto účastníkům festivalu ochotně 
poskytl vodu, o niž přišli poprosit. 

Jediným opravdu vážným stínem na jinak po-
klidně probíhajícím Woodstocku byla dvě úmrtí. 
S trochou nadsázky můžeme dodat, že oficiálně 
potvrzená. Jeden člověk se zde předávkoval he-
roinem a druhý usnul na louce ve vysoké trávě, 
kde jej smrtelně zranil traktor.

Jinak mimo organizačních nedostatků (málo 
jídla, pití i toalet) a komplikací se zvládnutím ob-
rovské masy lidí Woodstock asi nejvíc potrápilo 
počasí. Průtrž mračen, která se nad festivalem 
přehnala, nejenže zkratovala techniku, ale roz-
bahnila celý pozemek, s čímž se lidé vyrovnávali 
různě. Třeba bahenní skluzavkou.

Podle Michaela Langa trvala příprava festiva-
lu devět měsíců a z jeho pohledu byly největším 
problémem boje o povolení. Když pak organizá-
toři viděli, jak neopakovatelnou atmosféru se 
jim podařilo vytvořit, ani si příliš nelámali hlavu 
nad tím, že na akci nakonec nejspíš prodělají.

Woodstocku se později, u příležitostí růz-
ných výročí, konaly ještě další ročníky. Někteří 
promotéři, včetně samotného Langa, se snažili 
na úspěch Woodstocku dokonce navázat, ale 
žádná z těch akcí už se nikdy nestala takovou le-
gendou, jakou byl právě první Woodstock z roku 
1969, jenž byl uvozen mottem: Tři dny míru, hudby 
a porozumění.

* Robert Žďárský

Michael Lang, foto: Henry Diltz
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Jak se psychicky připravit 
na festival?
Léto je obdobím pohody, užívání si sluníčka a času stráveného s přáteli. A jak lépe si 
užít letní radovánky než na festivalu? Ovšem i tyto příjemné chvilky mají svá úskalí. 
Strávit několik hodin v kuse na přímém slunci ve společnosti stovek lidí opojených 
alkoholem a vlnících se v rytmu hudby bývá náročné pro tělo i mysl. Proto pro vás 
máme tipy, jak se na festival připravit, abyste vše psychicky zvládli.

Festivalová sezona začíná už v  květnu  
a táhne se skoro až do října. Za tu dobu můžete 
navštívit nepřeberné množství akcí s různorodou 
tematikou. Doba trvání festivalu bývá různá, ve 
většině případů záleží na programu. Na některých 
si dokonce můžete počet strávených dní navolit 
dopředu podle vlastních preferencí a podle toho 
si koupit vstupenky online. Budete díky tomu 
klidnější a vyhnete se dlouhému čekání u poklad-
ny. Navíc ušetříte a lépe zhodnotíte, jaké věci si 
s sebou přibalit, a co je naopak zbytečnost.

Pocitu psychického i fyzického komfortu na-
pomůžou sluneční brýle, které vás ochrání před 
září slunečních paprsků i reflektorů. Jestliže se 
chcete vyhnout úpalu a úžehu, nezapomeňte si 
s  sebou přibalit pokrývku hlavy. Deštník s  pláš-
těnkou přispějí k pohodlí za deště. Na vícedenní 
festivaly si nachystejte různé vrstvy oblečení, 
které lze měnit nebo navrstvit podle počasí.

Pokud trpíte migrénami, nezapomeňte si po-
vinnou lékárničku. Ani pilulky proti bolesti hlavy, 
průjmu či obvazy by v příručním batohu rozhodně 
neměly chybět. Konzumace alkoholu k festivalům 
tak trochu patří, přesto dbejte na pravidelný pří-
sun i nealkoholických tekutin, umývejte si častěji 
ruce a zařaďte do jídelníčku i zeleninu s ovocem, 
ať se vyhnete zažívacím obtížím.

Připravte se, že na rozloze, kde se akce po-
řádá, může být v jeden moment skutečně mnoho 
lidí. Dlouhodobý tělesný kontakt s  neznámými 
osobami může být proti srsti nejen introvertům. 
Na festivalu potkáváte různé typy osobností, tak-
že rvačky, pokřiky nebo jiné formy konfliktů tu 
nejsou výjimkou. 

Lidé slabší povahy by měli počítat s  tím, že 
hluk úplně neztichne ani v noci, kdy spousta let-
ních akcí teprve ožívá. Můžete se setkat s tím, že 
někteří návštěvníci to přeženou s alkoholem, pří-
padně budou pod vlivem jiných drog, proto dávej-
te pozor na sebe i na všechny své věci. Vyhnete se 
tak velmi nepříjemným zážitkům.

Pro příjemně strávené chvíle na letních fes-
tivalech je ale ze všeho nejdůležitější vypustit 
všechny starosti každodenního života. Čas strá-
vený v  přítomnosti přátel a uším lahodící hudby 
je přesně to, co dělá festivaly tak atraktivními 
událostmi.

* Kristýna Komárková

Photo: László Mudra
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Multižánrový mezinárodní hudební festival
Brno

Skepta  Ride     
Son Lux   
BICEP Live    

Kae Tempest Live   
 The Bug & Flowdan 
 Red Axes   Avalon Emerson  IC3PEAK 

 Acid Arab Live   Soléy  Algiers  RSS 
b0ys  Midi Lidi  Dunaj a Iva Bittová   
Smack one  Dame Area  Aid Kid  

Paranoid London Live  Alewya    
 MC Yallah & Debmaster   a mnoho dalších

ČESKÁ KYTAROVÁ SPOLEČNOST, Z. S. WWW.GUITARCZ.COM

neděle 31. 7. 2022 | 20:00 • BISKUPSKÝ DVŮR

FLAMENCOFLAMENCOFLAMENCO
DE ANDALUCÍADE ANDALUCÍADE ANDALUCÍA
FLAMENCO
DE ANDALUCÍA
FLAMENCOFLAMENCOFLAMENCO
DE ANDALUCÍA
FLAMENCO
DE ANDALUCÍA
FLAMENCO
DE ANDALUCÍA
FLAMENCOFLAMENCOFLAMENCO
DE ANDALUCÍA
FLAMENCO

VSTUPENKY: HTTPS://GOOUT.NET/CS/31-MEZINARODNI-
KYTAROVY-FESTIVAL-BRNO-2022/SZQLRMT/

18. MEZINÁRODNÍ KYTAROVÁ SOUTĚŽ GUITARTALENT  ́22, 3. a 4. 8. 2022

31. mezinárodní31.31. mezinárodnímezinárodní31.kytarovýkytarovýkytarovýkytarový
festival BRNO ‘22

SANTIAGO LARA • kytara
MERCEDES RUIZ • tanec 

mezinárodní

PEDRO M. NAVARRO • cajón
MERCEDES CORTÉS • zpěv 
(Španělsko)

PONDĚLÍ 1. 8., 20:00, NOVÁ RADNICE
EDIN KARAMAZOV • (Bosna)
ÚTERÝ 2. 8., 20:00, NOVÁ RADNICE
DUO LAURA OLTMAN
& MICHAEL NEWMAN (USA)
STŘEDA 3. 8., 20:00, NOVÁ RADNICE
JAROSLAV SVĚCENÝ • housle
VLADISLAV BLÁHA • kytara
ČTVRTEK 4. 8., 20:00, NOVÁ RADNICE
JORGE CABALLERO (Peru - USA)
PÁTEK 5. 8., 20:00, ČERVENÝ KOSTEL 
(VE SPOLUPRÁCI S BRASIL FEST BRNO)
PAULO BELLINATI 
& CRISTINA AZUMA • (Brazílie)

STATUTÁRNÍHO 
MĚSTA BRNA

MINISTERSTVA
KULTURY

MĚSTSKÉ ČÁSTI
BRNO-STŘED

JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE
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Představíme lidem 
novou zpěvačku
Letošní rok se nese ve znamení návratu rozmanitých hudebních festivalů. Týká se 
to i Lughnasadu na hradě Veveří, který se uskuteční 5.–6. srpna 2022. Chybět zde 
nebude ani již tradiční účinkující, skupina Asonance. Hovořili jsme při té příležitosti 
s jejím klávesistou Mirko Rokytou a kapelníkem Janem Laštovičkou.

Jak se těšíte na obnovení koncertní 
činnosti, které plánujete na srpnový 
festival Lughnasad?

Mirko Rokyta: Těšíme se moc, naposled jsme 
na Veveří hráli v srpnu 2019, to už budou skoro tři 
roky. Celkově jsme toho za poslední dobu před 
lidmi moc nenahráli, z jasných důvodů.

Kolikrát už jste na Lughnasadu vystu-
povali? Na který ročník nejvíc vzpomí-
náte?

Mirko Rokyta: To musíme zapátrat v  ka-
pelním archivu… a zapátrání říká, že jsme na 
Veveří hráli poprvé v  roce 2004 a dohromady 
šestnáctkrát v nepřerušené řadě od roku 2004 do 
roku 2019. Upřímně řečeno mi ty ročníky trochu 
splývají, takže si nějakou výraznou vzpomínku ne-
vybavuji. Honzo, vzpomněl by sis na něco?

Jan Laštovička: Já osobně si třeba vybavím 
jeden koncert, kdy přišla silná bouřka s  lijákem,  

a to přesně ve chvíli, kdy jsme dohráli poslední 
písničku. Jinak ale všechny koncerty na Veveří 
mám vždycky spojené s  nádhernou atmosférou  
a se zpívajícím publikem.

Jak vnímáte výběr účinkujících, kteří 
budou na Veveří hrát s vámi? 

Mirko Rokyta: Výběr účinkujících necháváme 
na pořadatelích akce. Ve velké většině případů vy-
berou skupiny a vystupující, kteří se na hrad hodí  
a kteří skvěle dotvoří celkovou atmosféru. 

Představíte nějaké nové skladby? 
Mirko Rokyta: Nové skladby skutečně při-

pravujeme a nebude jich málo. Zatím však spíše 
vznikají, jsou postupně aranžovány a nacvičová-
ny, navíc se většinou jedná o písně, které vyžadují 
klidnější prostředí koncertního sálu. Na Veveří 
lidé čekají na staré známé kusy, k nimž by se moh-
li přidat a u kterých by si mohli zazpívat a zatančit.

Vystupovali jste také v náročných le-
tech 2020 a 2021. Jak jste se cítili a jak 
se změnilo publikum v sále?

Mirko Rokyta: To je pravda, i když toho vystu-
pování bylo podstatně méně. Po vypuknutí covidu 
to byla v roce 2020 jen tři vystoupení v létě. Vlo-
ni už to bylo lepší, to se nám tam vešlo jedenáct 
vystoupení mezi červencem a prosincem. Nevím, 
jak to vnímali ostatní členové kapely, ale pro mě 
to byl vždy trochu zvláštní pocit. Na jedné straně 
prořídlé hlediště, jak to podmínky vstupu a roze-
stupu dovolovaly, na straně druhé jakási vděčnost 
z hlediště proudící, snad za to, že nějaká kultura 
se přece jen děje. Hodně zvláštní byl pocit, když 
s  námi zpíval sál zarouškovaných lidí a my jsme 
viděli jen oči, a ne pohybující se ústa.

Foto: Michal Fanta
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Hudební skupina Asonance se zabývá skot-
skou a irskou lidovou hudbou. Založena byla  
v roce 1976 na pražském Gymnáziu Jana 
Nerudy. Původní repertoár kapely byl směsí 
folku a country, později přišli na řadu ame-
rické a britské balady. Ty Asonanci přivedly 
k lidové hudbě britských ostrovů, které se 
věnuje zhruba od počátku 80. let 20. století 
dodnes.

Nová zpěvačka Asonance Petra Sladká, která vystřídala zesnulou Hanu Horkou.
Foto: Michal Fanta

Byly koncerty v době pandemie  
specifické ještě něčím?

Mirko Rokyta: Samozřejmě. Už tím, že často 
byl jejich charakter i počet diváků ovlivněn růz-
nými hygienickými omezeními, ale také tím, že 
v době pandemie byla jakákoli kultura vzácnější.

Pracovali jste zároveň na nových 
skladbách? 

Mirko Rokyta: Ano, v přípravě máme asi de-
set novinek, s nimiž budeme postupně přicházet 
v nadcházející koncertní sezóně.

Jak se před novou sezónou cítíte? 
Na co se nejvíc těšíte a co berete jako 
výzvu?

Mirko Rokyta: Těšíme se moc, už nám hraní 
chybělo. Nejvíc pochopitelně na živé a reagující 
publikum, to je vždycky ten nejdůležitější zdroj 
energie. Největší výzvou příštích měsíců je po-
chopitelně představit lidem novou zpěvačku, kte-
rou jsme přijali po úmrtí Hanky Horké.

Máte před vystoupením nějaké  
oblíbené rituály?

Mirko Rokyta: K  nejoblíbenějším rituálům 
patří přijet na místo koncertu včas a bez nehody. 
To je to nejdůležitější. Všichni normálně pracuje-
me, takže na akce vyrážíme až po pracovní době 
a někdy je to docela náročné. V zácpě na dálnici 
utíká čas nějak rychleji a pohledy na hodinky patří 
k tomu nejčastějšímu, co ve vozidlech děláváme. 

Které skladby hrajete nejraději?
Mirko Rokyta: Ty, co nám nejlíp jdou (smích).
Jan Laštovička:  Na tuhle otázku by vám asi 

každý z Asonance odpověděl jinak, takže nakonec 
by to nejspíš byly všechny naše písničky.

* Monika Píšková
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Minorité a hudební produkce 
v kostele sv. Janů
Brněnští minorité vždy patřili mezi oblíbené kazatele  
a zpovědníky. Podle řeholních pravidel nesměl klášter 
vlastnit žádný pozemský majetek, a tak jediným významným 
zdrojem příjmů byly zádušní odkazy a dary za obstarávání  
a vykonávání obřadů spojených s pohřbíváním. Minorité 
v této činnosti skutečně vynikali a obřady v kostele sv. Janů 
patřily v Brně k nejnavštěvovanějším.

„Zcela opuštěn a vydán zapomnění…“ zapsal kronikář brněnských minori-
tů situaci na začátku 18. století. Kázání často odpadala kvůli nepřítomnosti 
posluchačů. „…gotický kostel, krásný a přednější než mnohé další starobylé 
chrámy, je obyvateli města opuštěn, protože podle nich minorité vymřeli na 
duchu.“ Tento stav popisovaný kronikářem se však záhy radikálně změnil.

Zasloužil se o to především kvardián Barnabáš Freisler, velmi svědomi-
tý, hluboce věřící člověk s vyvinutým výtvarným a hudebním cítěním. Svým 
vlivem a invencí výrazně oživoval duchovní činnost kláštera. Ve snaze za-
pojit brněnské minority do aktivnější součinnosti s místním obyvatelstvem 
ozvláštnil chrámové pobožnosti tehdejší novinkou – kvalitními hudebními 
produkcemi. Dbal také na výzdobu interiéru. Jako zručný varhaník si byl dob-
ře vědom významu a přitažlivosti chrámového dekoru, do nějž samozřejmě 
zahrnul i hudbu.

Pro uskutečnění svých záměrů dokázal svým charismatem zajistit pří-
zeň mecenášů z  řad bohaté šlechty. Stal se iniciátorem realizace Svatých 
schodů i Svaté chýše v minoritské loretě, kdy svou výmluvností získal pro své 
záměry donátora svobodného pána, barona Michaela Wertemu. I díky němu 
mohl výrazně zvýšit plat řediteli kůru a najímat muzikanty a dokonce i sklada-
tele pro nový druh hudebních produkcí. Do této doby si totiž minorité najímali 
hudebníky v kostele sv. Jakuba, což bylo finančně náročné a časově velmi 
omezené. 

Jako novinka byly při obřadech zavedeny produkce s rozšířenou řadou 
hudebních nástrojů. Vedle klasických varhan byl kladen důraz na vnější lesk, 
který zajišťoval zvuk trumpet, lesních rohů, houslí a tympánů. Ze smlouvy 
uzavřené s ředitelem kůru vyplývá, že v průběhu roku bylo slouženo zhruba 
210 mší doprovázených vícehlasou, vokálně instrumentální produkcí v počtu 
8 hudebníků. Při slavnostních obřadech, jež se odehrávaly 45x do roka, hu-
dební produkci zajišťovalo dokonce 14 hudebníků. Minorité si vychovali i své 
zpěváky, kteří prezentovali nové neznámé skladby, zkomponované skladateli 
na přímou objednávku. A úspěch to byl ohromující. Kostel minoritů se stal je-
diným místem pro široké vrstvy obyvatel, kde se dala slyšet náročná soudobá 
hudební produkce v prostředí s nevídanou dekorativní výzdobou.

Minoritský klášter byl v první polovině 18. století výjimečný především 
tím, že zde bylo možné každý den (a nikoli jen o nedělích a svátcích) mimo jiné 
slyšet kvalitní hudbu dle dobové módy. O nedělích, úterých a sobotách ranní 
mše, ve všech dnech odpoledne litanie. Tato pravidelnost, s níž minorité na-
plnili poptávku po kvalitní hudební produkci, byla i podle dnešních marketin-
gových pravidel zárukou nejen duchovního úspěchu.

* Aleš Svoboda
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Co šašek, to kupa hlášek

Nejen na královském dvoře byste našli šaška. V Divadle Bolka 
Polívky se to jimi jen hemží. Na jejich open-air scéně v amfi- 
teátru na Kraví hoře je navíc potřeba něčí potomek – proto 
představení Šašek a syn dominuje zrovna rodinné duo (aneb 
P²) Bolka Polívky a jeho syna Vladimíra.

Děj se s ničím nepáře a jde k věci rovněji než brněnská Štefánikova ulice. 
Nejšaškovatější ze všech šašků světa smíchu převychovává mladého šlech-
tice k obrazu svému za pomoci metod drsných jako smirkový papír. Okolo 
smrti se točí nejedna zápletka i úkoly pro šaškovského novice, a to se stup-

ňující se intenzitou. Samotná inscenace je smrtí prolezlá skrznaskrz. Ale po 
mrazivém vyvrcholení zůstává všem úsměv na rtech.

Pokud se naladíte na vlnu neočekávání dramaturgicky vyleštěného kusu 
a přijmete Polívkův režijní záměr, zjistíte, že Bolek a Vladimír fungují v do-
konale pokrevní synergii. Zatímco Bolek se dovede utrhnout z komediálních 
řetězů poněkud prudčeji, Vladimír vše krotí, a občas  se i zapotí, ale pulzující 
energii nebrání v rozletu. Vladimírův potenciál netkví pouze v komičnu, ale 
 v multifunkčnosti. Jeho pohybový talent, kterým dokáže vykreslit cokoliv, 
je úchvatný.

Přes rozpačitý úvod ve venkovních podmínkách a chvilky improvizačních 
zmatků si na Šaškovi a synovi užijete haldu povedených gagů, hravou práci  
s rekvizitami i poctivou dávku Bolkovin a Vladimírovin. Na krále si hraje kde 
kdo, ale šaškovat, aby to nějak vypadalo, to chce kumšt. Být šaškem tělem  
i duší je řehole i pocta zároveň. Znamená to šaškem se narodit a jako šašek  
i zemřít, což není jen tak! Co je víc než se prosmát celým životem?

* Klára Tesařová

Šašek a syn
Divadlo Bolka Polívky (Letní scéna na Kraví Hoře)
Psáno z představení 13. 6. 2022
divadlobolkapolivky.cz/predstaveni/sasek-a-syn/

Hodnocení: 70 %
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Scéna Jaroslav Milfajt  Kostýmy Andrea Kučerová   

Hudební nastudování Karel Cón  Choreogra�e Martin Pacek

V hlavních rolích 
Lukáš Janota, Milan Němec, Andrea Zelová,

Jan Brožek, Alan Novotný a další

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO FINANČNĚ 
PODPORUJE MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO,

PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO FINANČNĚ 
PODPORUJE MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO,

PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI

4MendelLogomanuál Ver. 01

základní verze logotypu

Barevná pozitivní verze loga se používá pro všechny aplikace na bílém nebo světlém 
podkladu. Používá se všude tam, kde to technologie a počet barev umožňují, hlavně pak 
při ofsetovém a digitálním tisku, sítotisku, flexotisku a v elektronických médiích.

Vs t upenk y on-line a v pok la dně MdB, Lidick á 16, 
t el.:  533 316 360,  w w w.mdb.cz

RADOST i v létě!
Ačkoliv divadla v létě odpočívají, Divadlo Radost chystá na 
závěr srpna program na jeho letní scénu ve dvoře divadla. 

Hamlet on the Road tentokrát nemíří za hranice, ale 25. 8. 2022 se ukáže 
v  Divadle Radost. Tento funerální muzikál plný tragikomických, romantic-
kých i hudebních momentů, u kterého se budete bát, smát a řehtat, slibuje 
různé divadelní i hudební žánry s živými herci i loutkami. Hamlet, jeho ovdo- 
vělá matka Gertruda, bratr zesnulého krále Claudius, nešťastná Ofélie, její 
bratr Laertes a jejich otec Polonius za doprovodu hrobníka a principála  
Horacia pod širým nebem Radosti!

Divadlo Radost
25. 8. 2022 
www.divadlo-radost.cz
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56. ročník MFF Karlovy Vary se bude pomalu 
chýlit ke svému konci, když do kin vstoupí další 
přírůstek do obdivovaného i vysmívaného marve-
lovského univerza. Už teď je jasné, že opět půjde 
o úplně jiný typ zážitku, než jaký zpravidla nabízejí 
programové skladby filmových festivalů. Čtvrté 
samostatné dobrodružství osvaleného bojovníka 
vybaveného obřím kladivem láká i na návrat Nata-
lie Portman a skutečnost, že režie se opět chopil 
Taika Waititi. Tomu se povedl nejen předchozí díl, 
ale především oscarový Králíček Jojo.

Thor: Láska jako hrom
Premiéra: 7. července 2022
Režie: Taika Waititi
Žánr: Akční/Fantasy

Zatímco jako herec a divadelní režisér má Miro-
slav Krobot na svém kontě řadu oceňovaných 
děl, do světa filmu dosud coby autor velkou díru 
neudělal. Nejprve natočil Díru u Hanušovic a poté 
Kvarteto. Prvně jmenovaný snímek si sice své 
fanoušky našel, ale očekávání byla větší. Také 
Velká premiéra slibuje spíše oddechovou zábavu, 
ale už díky paralelám mezi vyprávěným příběhem 
debutujícího divadelníka a prozatímní nepříliš 
výraznou filmovou kariérou představitele hlavní 
role Pavla Šimčíka si pozornost určitě zaslouží. 

Velká premiéra
Premiéra: 21. července 2022
Režie: Miroslav Krobot
Žánr: Komedie

Ačkoli v pozici kaskadéra spolupracoval na de-
sítkách mnohdy velmi populárních filmů, dlouho 
to vypadalo, že jeho jméno zůstane jen jedním 
ze sáhodlouhé řady těch v závěrečných titulcích. 
Jenže pak přišel první díl Johna Wicka a z Davida 
Leitche se stal vyhledávaný režisér (míněno 
pochopitelně s velkou nadsázkou). Bullet Train 
může být jeho dosavadním tvůrčím vrcholem. Do 
vlaku situované rvačky a přestřelky mezi gang-
stery podle uvolněného traileru potěší především 
ty fanoušky filmové akce, kterým nevadí pořádná 
porce nadhledu. 

Bullet Train
Premiéra: 4. srpna 2022
Režie: David Leitch
Žánr: Akční/Thriller

Už je tomu pět let, co Jordan Peele vyrazil mno-
ha lidem dech. Především v USA velmi populární 
komik totiž napsal a natočil hororový snímek 
Uteč. Nejenže málokdo čekal, že se vydá právě 
tímto žánrovým směrem. Výsledné dílo navíc 
nadchlo diváky i kritiky. Peele dokázal děsit i nu- 
tit k zamyšlení se. Následující snímek My už tak 
jednoznačnou chválu nesklidil, pověst jednoho 
z nejzajímavějších (nejen) hororových tvůrců však 
svému autorovi příliš nepošramotil. V Nene se 
nově chystá zvednout hlavu směrem k vesmíru...

Nene
Premiéra: 11. srpna 2022
Režie: Jordan Peele
Žánr: Sci-fi/Horor

Po léčiteli Janu Mikoláškovi (Šarlatán) se svého 
hraného portrétu dočká také další kontroverzní 
postava moderních českých dějin. Jiří Arvéd 
Smíchovský byl podle historiků mimo mnohé 
jiné také kolaborantem nejprve s nacisty a poté 
se Státní bezpečností. V celovečerním debutu 
Vojtěch Maška jej ztvární Michal Kern. Zatímco 
Šarlatán byl sice zdařilým, ale veskrze konvenč-
ním snímkem, Arvéd se podle všeho vydá mno-
hem komplikovanější cestou. První zkazky hovoří 
například o kombinaci surreality a skutečnosti.

Arvéd
Premiéra: 25. srpna 2022
Režie: Vojtěch Mašek
Žánr: Drama/Mysteriózní

Nejslibnější letní filmové premiéry
Nepočítáme-li tradiční mediální bombu 
v podobě dalšího ročníku Mezinárod-
ního filmového festivalu Karlovy Vary, 
návštěva klasického kina v létě zprav-
idla ustupuje jiným způsobům trávení 
volného času. Koupaliště, venkovní 
sportoviště, zahraniční dovolené…  
Je toho moc. Přesto by byla chyba 
opomenout chystané filmové premiéry. 
Minimálně následujících pět vypadá 
z různých důvodů slibně.
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Nový Jurský svět pošlapává vizi 
Stevena Spielberga

Spielbergův Jurský park působil v roce 
1993 jako zjevení. Jednalo se nejen  
o dokonalou popcornovou zábavu, 
ale i o velmi chytrý film, který řešil 
etická dilemata genového inženýrství. 
Lví podíl na jeho úspěchu má nejen 
výborná předloha Michaela Crichto-
na, ale především i skvělé triky, které 
dodnes nezestárly.

Ve  své době revoluční počítačová animace 
skvěle doplňovala reálné animatronické modely. 
Dinosauři však současně byli ve filmu použiti vel-
mi střídmě a nepůsobili jako monstra, ale jako re-
ální tvorové. Herecké výkony Sama Neilla, Laury 
Dernové, Jeffa Goldbluma a Richarda Attenbo-
rougha dělají z Jurského parku nezapomenutelný 
zážitek plný ikonických scén. 

Žádné z pokračování se nedokázalo původní-
mu filmu vyrovnat. Každé se snažilo vsadit na více 
akce a více druhů dinosaurů a nová trilogie Jur-
ský svět, kterou v roce 2015 započal režisér Colin 
Trevorrow, se soustředila spíše na trikovou podí-
vanou než na koherentní a smysluplné vyprávění. 

Jak tedy dopadl poslední snímek z této série, 
Jurský svět: Nadvláda? Znamená návrat původní 
herecké sestavy i návrat ke kořenům? Hned na 
začátku je třeba říct, že film známé tváře zneužívá 
a snaží se těžit z laciné nostalgie. 

Bohužel, Jurský svět: Nadvláda promrhal svůj 
potenciál. Úvod filmu naznačuje, že se děj bude 
věnovat především vlivu dinosaurů na společnost 
a na ekosystém naší planety. Záběry dinosaurů, 
kteří putují africkou savanou společně se slony, 
patří k nejlepším okamžikům celého snímku. Vše 
se však stočí zcela jiným směrem a hlavní záplet-
ka se pak vůbec netýká dinosaurů, ale únosu lid-

ského klonu a obřích zmutovaných kobylek, které 
jako by sem přilétly z nějakého béčkového filmu.

Děj je značně zmatený a nepřehledný. Ve 
filmu se rozehrává několik navzájem nesouvise-
jících narativních linií, skáče se od Texasu přes 
Maltu až do Itálie. Colin Trevorrow nabízí akci 
za akcí, atrakci za atrakcí a nutí diváka vypnout 
mozek. Dimetrodoni v  jantarových dolech, velo-
ciraptoři pronásledující motocykl, ilegální zápasy 
dinosaurů, opeřený dinosaurus plující pod ledem. 
To všechno jsou velmi efektní scény, které však 
zároveň působí poněkud připitoměle a brzy se 
jich člověk přesytí. Celkově je tedy Jurský svět: 
Nadvláda velkým zklamáním, na které se brzy 
zapomene.

Současný Hollywood vsází především na 
osvědčené značky a na nostalgii po filmech 
z osmdesátých a devadesátých let. Tyto sequely a 
rebooty ovšem málokdy dosahují kvalit původních 
filmů. Je otázka, kdy tento trend skončí a zda se 
někdy zase dočkáme vlny originálních blockbus-
terů, které nebudou jen přehlídkou triků, ale při-
nutí nás i k zamyšlení.

* Luboš Brabenec

Jurský svět: Nadvláda
Colin Trevorrow
Premiéra 9. 6. 2022
www.cinemart.cz

Hodnocení: 50 %
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Hasič Standa bojuje proti 
teroristům i chemtrails

Filmový debut Adama Kolomana 
Rybanského předcházela pověst 
originálního snímku, který vyvolal řadu 
pozitivních ohlasů na mezinárodním 
filmovém festivalu Berlinale. Dokáže 
však Kdyby radši hořelo zaujmout  
i tuzemské publikum? Rozhodně ano. 
Jen má blíž k nedávno uvedenému 
seriálu MOST! než k Hoří, má panenko.

Hlavním hrdinou snímku je trochu nešikovný, 
ale dobrosrdečný hasič Standa, který se brzy má 
stát otcem. Jeho velkým vzorem a celoživotním 
přítelem je postarší náčelník hasičů Bróňa, jenž 
se po smrti manželky utápí v depresi. Když však 
velikonoční jarmark naruší podezřelá automobi-
lová nehoda, získává Bróňův život opět smysl. Ná-
čelník je přesvědčený, že šlo o teroristický útok,  
a začíná aktivně organizovat domobranu. Zma-
tený a nerozhodný Standa brzy začne mít o celé 
situaci pochybnosti…

Již z úvodních záběrů, kdy nad poklidnou kra-
jinou zaznívá ironicky dramatická hudba, je zřej-
mé, v jakém duchu se ponese celý film. Absurdní 
humor často stojí na dlouhých kamerových zábě-

rech, zámlkách a trapném tichu. Do tohoto mi-
nimalistického přístupu skvěle zapadá Miroslav 
Krobot, který již v předchozích filmech ukázal, že 
mu nejlépe jdou právě role mlčenlivých a zarpu-
tilých mužů. Jeho náčelník Bróňa ale není jedno-
rozměrnou figurkou a divák dokáže pochopit jeho 
motivaci, i když s ním nebude názorově souznět. 
Také Michal Isteník dodává postavě Standy 
hloubku. Zároveň se jedná o nejvtipnější postavu 
celého filmu a určitě vám v  paměti utkví scény, 
v nichž stříká na manželku ocet proti chemtrails 
nebo se nemotorně snaží pokácet strom. 

Ostatní postavy bohužel tak prokreslené ne-
jsou a jedná se většinou o jednoduché karikatury. 
Za zmínku snad stojí ještě Standova manželka, 
kterou hraje Anna Polívková, a také farář Martina 
Šestáka. Jen tyto dva charaktery si zachovávají 
zdravý rozum a nepodléhají iracionálnímu stra-
chu. Právě scéna, kdy z kostela odcházejí lidé ne-
spokojení s farářovým kázáním, patří k vrcholům 
snímku.

Konspirační teorie, strach z terorismu, rasis-
mus i krize maskulinity. To všechno jsou poměrně 
vážná a aktuální témata, kterých se Kdyby radši 
hořelo dotýká. Podobně jako MOST! je však podá-

vá s velkou mírou nadsázky, ironie i mírně neko-
rektního humoru. Je třeba říct, že někomu může 
takovýto typ filmu připadat až příliš angažovaný. 
Rozhodně se však nejedná o žádnou černobílou 
agitku a Adam Koloman Rybanský ke všem po-
stavám přistupuje s pochopením a empatií. Cel-
kově se tedy jedná o velmi zdařilý režijní debut  
s nečekaně tragikomickou pointou.

* Luboš Brabenec

Kdyby radši hořelo
Adam Koloman Rybanský
Premiéra: 16. 6. 2022
www.bontonfilm.cz

Hodnocení: 75 %
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Přestat snít a pustit se  
do vysněného projektu

Herci a režisérovi Jiřímu Mádlovi nedávno vyšla knižní prvotina s názvem Přitažlivost planety 
Krypton. Popovídali jsme si nejen o ní, ale o jeho velkém filmovém projektu Vlny, na kterém 

aktuálně pracuje. A protože se toto číslo KULTu věnuje festivalům, nezapomněli jsme ani na ně.

Jste všestranný umělec. Hrajete, režírujete, píšete scénáře. 
Nyní vám vyšla prvotina Přitažlivost planety Krypton.  
Odkud jste čerpal inspiraci?

Myslím si, že se to nedá úplně přesně vystopovat, protože těch inspirací 
bylo víc. Mezi největší řadím své studium na gymnáziu v Rakousku. Pamatuji 
si moment, kdy jsem si tam poprvé s někým psal přes XChat. To mi bylo čtr-
náct let a žádná taková konverzace se nevyvinula ve vztah podobný tomu, 
který řeší hrdinové mé knihy Martin a Veronika. Ale myšlenka „co kdyby“ mi 
zůstala. Navíc jsem měl pocit, že tohle je téma, které mě konečně ponouká 
k tomu, co jsem chtěl už dávno – napsat knížku.

Martin a Veronika se každopádně poznají na internetu. Máte 
vy osobně zkušenost s tímto typem seznamování? A myslíte 
si, že se dá přes virtuální realitu vybudovat skutečný vztah?

Plnohodnotný vztah určitě vybudovat nelze, ale hodnotný ano. Já teda 
takové osobní zkušenosti nemám, ale děje se to. Spousta mých známých si 
takto našla životního partnera. 

Jedna z postav studuje biskupské gymnázium. Jaký máte 
vztah ke křesťanství?

Studoval jsem i na biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích a na 
tábory jsem potom jezdil s evangelíky do Husince. Prostě jsem v tom byl na-
močený celé mládí. Ale i tak jsem si stejně musel k víře najít vlastní cestu. 
Jinak to asi ani nejde. 

Jiř
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Jiří Mádl je český filmový herec, režisér, 
scenárista a nyní i autor románu s názvem 
Přitažlivost planety Krypton. Mezi jeho 
nejslavnější filmy patří Snowboarďáci, Colette 
nebo Probudím se včera. Autorsky debutoval 
filmem Pojedeme k moři, který si vysloužil 
uznání po celém světě. Nyní pracuje na 
snímku Vlny.

Veronika řeší nelehké životní výzvy. 
Bylo pro vás náročné ztotožnit se  
s typicky ženskými tématy?

Nevnímám to tak. Spíš jsem k tomu potřebo-
val najít odvahu. Ve Veroničině postavě se střetá-
vají tři holky, které jsem poznal, takže jsem těžil 
z  toho, jak jsem je v minulosti vnímal. Být v  její 
hlavě bylo docela jednoduché. Chvílemi jsem měl 
dokonce pocit, že se mi píše snáz Veronika než 
Martin. Ale mám radost, že jsou nakonec oba vy-
rovnaní a každý má to své.

Často otevíráte témata, o kterých se 
moc nemluví, přesto je spousta z nás 
zná z vlastních zkušeností. Je vaším 
záměrem přinutit čtenáře/diváky 
k přemýšlení?

Chtěl bych hlavně probudit emoce, protože 
ty nám nakonec stejně říkají nejvíc. Moudra jsou 
fajn, ale mým hlavním záměrem nejsou. A myslím, 
že rady nám život stejně moc neulehčí. Smyslupl-
ný emocionální zážitek dává životu význam. Autor 
je podle mě jen nositel emocí a hledá situace, 
kterými je může vyjádřit. A je jedno, jestli píšete 
knihy, točíte filmy nebo skládáte hudbu. 

O připravovaném filmu Vlny, který jste 
napsal a budete jej i režírovat, hovoříte 
jako o svém vysněném projektu. Čím 
konkrétně je pro vás jedinečný?

Pracuji na něm už sedm nebo osm let. Beru 
ho jako dárek. Vlastně úplně nerozumím tomu, 
jak se mohlo stát, že se příběh Weinerovy redak-
ce a události v rozhlase v letech 1967 a 1968 ještě 
nedostaly na plátno. Když jsem četl knížku Od mi-
krofonu k posluchačům, říkal jsem si, že kapitola 
o Weinerovi a jeho redaktorech je jako synopse 
k filmu. Polotovar, ale s ohromným potenciálem. 
Vnímám ho jako základ pro divácký film v kulisách 
fotogenických šedesátých let, rádia a historie, 
která se zase opakuje.

Aktuální číslo KULTu se věnuje festiva-
lům. Patříte mezi jejich příznivce?

Určitě patřím. Mám rád ty filmové i hudební. 
A rozhodně bych vyrazil i na nějaký gastrofestival.

Jaké máte obecně plány na léto?
Budu připravovat Vlny. Mám ještě hodně věcí, 

které musím zařídit. Potřebuji doklepnout obsa-
zení a potom už je to nimračka – lokace, archivy, 
storyboardy, kostýmy. Ale těším se. Beru to tak, 
že jednou je potřeba o vysněném projektu přestat 
snít a pustit se do něj.

Na jaké další vaše projekty se můžeme 
těšit?

Těším se, že se zase postavím i před kameru. 
Naposledy jsem točil film Pánský Klub, který teď 
běží v  kinech. Od natáčení už uplynul rok, takže 
se těším zase na něco dalšího. A pokud se kníž-
ka bude líbit, rád bych psal dál. Mám už dokonce  
i název a téma. Ale počítám s tím, že se na to vrh-
nu až po dokončení Vln.

* Kristýna Komárková

Jiří Mádl, Albatros, foto Kristýna Hadačová

Jiří Mádl, Albatros, foto Kristýna Hadačová
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Planeta Krypton podněcuje  
k přemýšlení nad životem

Literární debut Jiřího Mádla vybízí čtenáře k zamyšlení. 
Hledání sebe sama a komplikované vztahy v rodině dozrávají 

na poli rané dospělosti hlavních hrdinů. Zvládne se mladá 
dvojice vypořádat se všemi nástrahami osudu? A může se 
vztah, jenž vznikl ve virtuálním světě, přetvořit do reality?

Patnáctiletý student biskupského gymnázia 
Martin a jednadvacetiletá Veronika se v roce 2007 
seznámí v chatovací místnosti, kterou pojmenují 
Planeta Krypton. I oni, stejně jako většina jejich 
vrstevníků, rádi utíkají z  reality všedního dne do 
online prostoru, kde jsou sami sebou. Slibují si, 
že jde o bezpečné místo, takže vše vyřčené je 
v pořádku, protože se nikdy nesetkají tváří v tvář.

Autor nahlíží situaci, kdy se dítě vypořádává 
s  rozvodem rodičů. Poukazuje na náhlou ztrátu 
bezstarostného dětství a pocit nutnosti být zod-
povědný za štěstí druhých, který si Martin nese 
až do dospělosti. Veronika řeší ženská témata 
související s  mateřskou láskou, která je vrtkavá  
a nedá se podmanit silou vůle.

Kniha je vyrobená z ekologického, nenápad-
ného materiálu. O to víc překvapuje čtenáře svým 
obsahem, jenž je plný nenadálých zvratů, emocí 
a myšlenek, které řeší nejen hlavní postavy, ale  
i běžní lidé. 

Proměna ústřední dvojice z  mírně naivních  
a životem proplouvajících adolescentů s  myš-
lenkami na budící se sexualitu na zodpovědné 
strůjce vlastního osudu ukazuje, že s pevnou vůlí 
a odhodláním je možné prakticky cokoli.

Odpověď, jestli Martin a Veronika během 
sedmi let dozrají natolik, aby byli schopni spolu 
sdílet svoje radosti i strasti nejen v  online face-
bookové skupině, ale naživo, získají čtenáři v zá-
věru románu.

Přitažlivost planety Krypton je velice zdařilým 
dílem. Jiří Mádl se zaměřil na příběh z  běžného 
života, který zasadil do netradičního prostředí, 
což jeho prvotině přidává na uvěřitelnosti  
i originalitě.

* Kristýna Komárková

Přitažlivost planety Krypton
Jiří Mádl
BizBooks, 2022

Hodnocení: 90 %

Jiří Mádl, Albatros, foto Kristýna Hadačová
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Vleklé vesnické trauma
Co se Kristýně Trpkové rozhodně 
nedá upřít, jsou originální, i když 
poměrně brutální nápady. V románu 
Vesnice ještě umocněné tím, že na 
hlavní postavu příběhu, sebevědomou 
komisařku Lauru Linhartovou, s novým 
případem velmi intenzivně dopadá stín 
její vlastní minulosti.

Možná proto se autorka nijak podrobněji ne-
věnuje šetření na místě činu, jak by se na dobrou 
detektivku slušelo. Spíš se soustředí na Lauřiny 
pocity, její vztah s  kolegou Benešem a frustraci 
z bezmoci policie odhalit pachatele. 

Jde o dosud nevyřešená, jen pár let stará  
a téměř identická postupná zmizení tří chlapců. 
A přestože kriminalisté už jedno „tělo“ mají, nedo-
kážou se ani tak hnout z místa. Navíc čelí výtkám 
rodin nespokojených s „nečinností“ policie, která 
se více než práci v  terénu věnuje revizi před-
chozích vyšetřovacích spisů, jestli někdo něco 
nepřehlédl.

Vyprávění dominuje přehršle detailů, jež mají 
nejspíš sloužit k větší plasticitě postav nebo ke 

zdůraznění dramatických situací, ovšem plynu-
lost knihy tím dost trpí. A zatímco podstatná část 
rozuzlení příběhu je hodně „psycho“, úplný závěr je 
až úsměvně teatrální. 

* Robert Žďárský

Vesnice
Kristýna Trpková
Žánr: Detektivky, krimi, česká literatura
Počet stran: 288
Datum vydání: 14. 4. 2022
Nakladatelství: Kalibr

Hodnocení: 70 %

Knihu o Vile Tugendhat a další 
fotografické knihy s (nejen)  
brněnskou tematikou připravuje  
a vydává vydavatelství  
FOTEP (www.fotep.cz).

Operátor automatů
Pracovní náplň:
-	 starost	o	kávové	a	občerstvovací	automaty,	jejich	doplnění	 
a	čistotu
Požadujeme:
-	 řidičský	průkaz	sk.	B,	zodpovědnost,	spolehlivost,	samostatnost,	
pečlivost,	dobrou	fyzickou	kondici
Nabízíme:
-	 stabilní	a	dlouhodobé	zaměstnání	na	HPP,	příspěvek	na	
stravování,	benefity	jako	je	např.	příspěvek	na	penzijní/životní	
pojištění,	kartu	Multisport	a	další…

Poskytujeme	komplexní	vendingové	služby	a	řešení	pro	všechny	
typy	zákazníků.	Denně	provozujeme	více	než	15	000	automatů.

Právě rozšiřujeme svůj tým v Brně a okolí  
a aktuálně hledáme zaměstnance na pozici:

V	případě	zájmu	o	bližší	informace	nás	neváhejte	kontaktovat,	
popřípadě	zašlete	svůj	životopis	na:	cz.kariera@verygoodies.com.

www.verygoodies.com
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Šéfkuchař musí být vytrvalý 
a upřímný
Letos je tomu 50 let, co Zdeněk Pohlreich poprvé vstoupil do profesionální 
kuchyně. Při té příležitosti se rozhodl zmapovat svůj dosavadní život formou 
biografické knihy s jednoduchým názvem Šéf. Ve svém nabitém programu  
si udělal čas zodpovědět nám několik otázek.

Bez kterých lidských vlastností  
se žádný šéfkuchař neobejde?

Naprosto klíčová je schopnost jednat s lidmi, 
ale to platí pro všechny manažerské pozice. Šéf-
kuchař musí být dobrý organizátor, mít schopnost 
předat své myšlenky a vize podřízeným. Vytrva-
lost až určitá posedlost jsou jaksi samozřejmé. 
A k tomu samozřejmě patří i odborné znalosti 
ekonomiky, hygieny, zbožíznalectví, jednání s do-
davateli apod. Ale z vysloveně lidských vlastností 
to bude asi vytrvalost a upřímnost.  

Myslíte, že vaše biografická kniha čte-
náře v některých směrech překvapí?

To nevím, já hlavně doufám, že je bude bavit 
to číst.

Dá se Šéf brát i jako určitá kronika  
vývoje moderní české gastronomie?

To asi ne, gastronomie je o moc větší než  
nějaký můj příběh.

Spousta Čechů si českou gastronomii 
spojuje právě s vaším jménem. Cítíte  
v tomto smyslu nějakou zodpovědnost 
za její aktuální stav?

Zodpovědnost určitě ne, každý je zodpověd-
ný sám za sebe a své konání. Jak gastronomové, 
tak zákazníci. Moje role je v tomto ohledu zcela 
minoritní.

Nejspíš všichni si pamatujeme jídla  
a chutě, jež si spojujeme se svým  
dětstvím. Které jsou ty vaše?

Já na to sice vzpomínky mám, na vdolky, pa-
lačinky, piškoty... Nic z toho mi ale dnes nechybí, 
tyto vzpomínky byly vytlačeny poněkud vybraněj-
šími delikatesami, které jsem měl příležitost při 
své profesi ochutnat.

Blíží se léto a i u nás už si řada lidí toto 
období spojuje nejen s hudebními, 
ale také s food festivaly. Na které se 
letos chystáte, ať už pracovně, nebo 
soukromě?

Pracovně navštívím sérii Prima FRESH 
festivalů a to bude všechno. Jinak nikam moc 
nechodím.

 
Existují ve světě kuchyně, do jejichž 
tajů jste zatím nepronikl a rád byste to 
napravil?

Myslím, že jich je většina. Neumím toho 
spoustu.

Nejen profesní zkušenosti jste čerpal 
na zahraničních štacích. Jak často se 
do ciziny za tímto účelem vydáváte  
v posledních letech?

Já spíše spojuji příjemné s užitečným, když 
někam jedu, jíst samozřejmě musím. Ale vylože-
ně studijně to neberu, i když je to občas víc než 
inspirativní.

Na svém kontě máte mnoho různě 
zaměřených kuchařek. Podobně je na 
tom také celá řada vašich kolegů.  
Je v Česku stále dostatečná kupní síla?

Myslím si, že tak špatné to s kupní silou není, 
aby si lidé nemohli koupit pořádnou knížku.

* Ivo Michalík

Zdeněk Pohlreich (* 1957) je rodákem z hlav-
ního města a zřejmě nejznámějším českým 
kuchařem a podnikatelem v gastronomii. 
Proslul nejen díky svým profesním úspěchům, 
ale také jako nekompromisní moderátor ně-
kolika televizních pořadů. Po řadě kuchařek 
teď přichází s knihou orientovanou především 
na jeho životní osud.



PROGRAM NA ČERVENEC
DIGITÁRIUM

Vesmírné oázy 3D
Po vodě budeme pátrat napříč Sluneční soustavou. Vhodné od 10 let.
st a so      18.00

Vesmír 3D
Vydejte se do hlubin prostoru a času. Vhodné od 10 let.
po a čt (kromě 18.), ne 17.    18.00

Hvězdný cirkus 3D
Příběh o tom, že jsme zrozeni z hvězd. Vhodné od 10 let. 
út a pá      18.00 

Kouzelný glóbus 3D
Proč se střídá roční období? Dokáže to malá Mia změnit? 
Vhodné od 5 let.  
st a so      16.00

Sluneční superbouře 2D
Jakým způsobem Slunce ovlivňuje dění na planetě Zemi? 
Vhodné od 10 let.  
po až so (kromě 18.), ne 17.    20.00 

Se zvířátky o vesmíru 2D
Co se vše dozví zvířátka o vesmíru od myšáka? Vhodné od 5 let. 
po a čt (kromě 18.), ne 17.    16.00

Kouzelný útes Kaluoka´hina 2D
Podaří se odvážným rybkám zachránit svůj útes? Vhodné od 5 let. 
út a pá      16.00 
   

DALŠÍ PROGRAM

Pozorování večerní oblohy
po až so (kromě 5., 6., 11. až 16.)   21.30

Jóga
Jóga v netradičních prostorách Hvězdárny. Bez omezení věku.
st 20. a 27.     18.30

Relaxace pod hvězdami
Krátké zastavení pod hvězdnou oblohou malého planetária.
pá 1., 8. a 29.     17.15

MIMOŘÁDNÉ AKCE

Festival planet – Heliosféra
V parku Kraví hora se budete moci za hezkého počasí potkat s našim 
novým modelem Slunce – Heliosférou. Chybět nebude ani letní kino.
po 11. až ne 17.      14.00

Letní kino
Letní sci-fi a fantasy filmy na fasádě naší budovy.
po 11. až ne 17.      21.30
             
    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

PROGRAM NA SRPEN
DIGITÁRIUM

Vesmírné oázy 3D
Po vodě budeme pátrat napříč Sluneční soustavou. Vhodné od 10 let.
st a so      18.00

Vesmír 3D
Vydejte se do hlubin prostoru a času. Vhodné od 10 let.
po a čt, ne 7.     18.00

Hvězdný cirkus 3D
Příběh o tom, že jsme zrozeni z hvězd. Vhodné od 10 let. 
út a pá      18.00 

Kouzelný glóbus 3D
Proč se střídá roční období? Dokáže to malá Mia změnit? 
Vhodné od 5 let.  
st a so      16.00

Sluneční superbouře 2D
Jakým způsobem Slunce ovlivňuje dění na planetě Zemi? 
Vhodné od 10 let.  
po až so, ne 7.     20.00 

Se zvířátky o vesmíru 2D
Co se vše dozví zvířátka o vesmíru od myšáka? Vhodné od 5 let. 
po a čt, ne 7.     16.00

Kouzelný útes Kaluoka´hina 2D
Podaří se odvážným rybkám zachránit svůj útes? Vhodné od 5 let. 
út a pá      16.00 
   

DALŠÍ PROGRAM

Pozorování večerní oblohy
po až so (kromě 4. až 12.)    21.00

Jóga
Jóga v netradičních prostorách Hvězdárny. Bez omezení věku.
st 3., 17. a 31.     18.30

Relaxace pod hvězdami
Krátké zastavení pod hvězdnou oblohou malého planetária.
pá 12. a 26.      17.15

MIMOŘÁDNÉ AKCE

Festival planet – Terralóna, Lunalón, Marsmeloun a Heliosféra
V parku Kraví hora za příznivého počasí uděláme tentokrát přehlídku
všech našich desetimetrových modelů.
čt 4. až čt 11.      14.00

Letní kino
Letní sci-fi a fantasy projekce na fasádě naší budovy.
čt 4. až pá 12.      21.00
             
    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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Protichůdné pocity Bílé vody
Svými předešlými díly si Kateřina 
Tučková vybojovala mezi českými 
spisovateli důstojnou pozici. Díky 
vypravěčskému talentu a schopnosti 
zručně propojovat realitu s fikcí 
se stala jednou z nejčtenějších 
současných autorek. Letos se na 
pultech knihkupectví objevuje 
její dlouho očekávaný román Bílá 
Voda. Kniha je výsledkem autorčina 
desetiletého pátraní v archivech a mezi 
pamětníky.

Prakticky okamžitě je vidět obrovský kus 
mravenčí práce, která za vznikem románu stojí. 
Na téměř sedmi stech stranách se Kateřina Tuč-
ková zabývá nechvalně známou Akcí Ř, během 
níž komunistický režim odvážel řeholní sestry do 
sběrných klášterů. Ve  druhé dějové linii ze sou-
časnosti pak mapuje důsledky bývalého režimu  
i postavení žen nejenom v církvi, ale v celé spo-
lečnosti. Na myšlenky a podněty bohaté dílo 
získává punc autentičnosti i díky pestré formě vy-
právění: text kromě klasických kapitol tvoří také 
dopisy, různé druhy záznamů a deníkové zápisky. 
Tato žánrová pestrost je ale místy zajímavější než 
děj samotný.

Bílá Voda není čtení, které by si člověk vzal 
k  moři na lehátko. Tučková své publikum nešet-
ří. Bez servítky ho provází černými kapitolami 
naší historie, všechny její postavy – současné  
i historické – nějakým způsobem trpí a vypořádá-
vají se s různými druhy nespravedlnosti. 

Autorce to sice pomáhá získat hodně témat 
k  zamyšlení i dostávat se do hloubky vytyčené 
problematiky, v průběhu vyprávění ale chybí ale-
spoň malé odlehčení, které by nastolenou tragiku 
udělalo snesitelnější. Bez takového kontrastu se 
pak může román jevit lehce prvoplánově.

Co naopak funguje lépe, je jazyková boha-
tost textu. Řádky jsou plné košatých výrazů, díky 
níž autorka modeluje jednotlivé scény mimořád-
ně plasticky. Tato květnatost je na škodu jedině 
v dialozích. Hodně postav promlouvá rovněž poe- 
ticky, což ne vždy koresponduje s  jejich nastí-
něnými charaktery. Teatrální vyjadřování pak  
v některých místech působí rušivě.

Kateřina Tučková v  závěru díla přiznává, že  
i když má její kniha historický základ, pro potřeby 
děje si některá místa geograficky přizpůsobila  

a postavy jsou často jen inspirovány skutečnými 
osobnostmi. Vzhledem k  tomu, že se Bílá Voda 
nevydává za dokumentární publikaci, nejsou tyto 
skutečnosti překážkou. Zmást můžou jedině čte-
náře, kteří mají od románu mylná očekávání.

Nová kniha Kateřiny Tučkové je plná proti- 
kladů. Na jedné straně se k jejím fanouškům opět 
dostane pozoruhodný příběh, který odkrývá za-
jímavou část dějin a pracuje se silnými tématy. 
Na té druhé ale může román, hlavně zpočátku, 
působit hodně rozvláčně. Autorka dějové zvraty 
dávkuje velmi pozvolna, nechává se spíš unášet 
atmosférou a použitým jazykem. Na škodu je  
i přespřílišná tragika. Pokud se ale čtenáři podaří 
jít za všechny tyto aspekty, příběh Bílé Vody v něm 
bude ještě dlouho rezonovat.

* Kristína Halaganová

Bílá Voda
Kateřina Tučková
Počet stran: 688 
Rok vydání:  2022 
Nakladatelství: Host

Hodnocení: 70 %



VIDA! letí 
prázdninami na 
křídlech ptáků, 
balónem, letadlem  
i raketou

Připoutejte se, prosím. Letíme do oblak. Zábavní vědecký park VIDA! při-
pravil na prázdniny speciální program o létání. Užijte si novou šifrovací hru, 
3D film Na křídlech ptáků, představení s pokusy Aero nebo jedinečné dílničky, 
kde si vyzkoušíte, co všechno může vzlétnout. 

Můžete vzít děti do VIDA! až po práci nebo dni stráveném na koupališti? 
Nevadí. Využijte nejlevnější odpolední vstupenku jen za 90 Kč, která platí kaž- 
dý všední den od 16 do 18 hodin.
VIDA! science centrum, vida.cz

Bídníci

artw
ork: Lenka G

lisníková & Karolína M
atušková

design: H
rdina Pavlík

provazek.cz

V. Hugo, M. Hába, M. Sládeček
režie Michal Hába
premiéra 29. 4. 2022
dvojsezona Brave new man
Divadlo Husa na provázku
& Ara Art
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Opat, vědec, Mendel
Ačkoli se Johann Gregor Mendel v Brně nenarodil, je s naším městem neodmyslitelně spjat. Především prostřednictvím 

augustiniánského kláštera na Starém Brně, který mu byl jako řeholníkovi dlouhá léta domovem a zároveň se stal i místem 
jeho zásadních výzkumů.

Johann Mendel se narodil 22. července 1822 
v Hynčicích u Nového Jičína německým rodi-
čům Antonovi a Rosine, rozené Schwirtlichové. 
Johann byl jejich jediným synem, mimo něj měli 
samé dcery.

Do školy začal Johann chodit v roce 1831  
v Hynčicích, ale jako nadaný žák odešel po dvou 
letech na vyšší školu piaristickou v Lipníku nad 
Bečvou, odkud po roce přestoupil do Opavy na 
gymnázium. V té době jej rodiče už nemohli fi-
nančně podporovat, proto absolvoval kurz pro 
soukromé učitele, aby si mohl vydělávat kondi-
cemi a získal tak finanční prostředky pro další 
studium.

Po absolvování gymnázia se v roce 1840 za-
psal ke studiu na Filozofické fakultě c. k. Františ-
kovy univerzity v  Olomouci (součástí byla i výuka 
polního hospodářství; pozn. red.), kde se prvně za-
čal soustavně učit česky. Složitá finanční situace 
jej sice donutila, aby studia přerušil, ale v dalším 
roce se na univerzitu vrátil a školu dokončil.

Protože se jeho hmotné zabezpečení ne-
lepšilo, rozhodl se po poradě s olomouckým 
profesorem Friedrichem Franzem – a s jeho do-
poručením – ucházet se v  jednadvaceti letech  
o vstup do noviciátu augustiniánského kláštera 
v Brně. 

Dne 9. října 1843 Johann Mendel přijal řádo-
vé jméno Gregor a již od počátku svého působení 
zde projevoval mimořádný zájem o přírodní vědy. 
Vedle teologického semináře proto studoval i ze-
mědělské nauky u Františka Diebla na tehdejším 
filozofickém učilišti při brněnském německém 
gymnáziu (dnešní budova JAMU). Učiliště přitom 
fungovalo jako dvouletá nástavba, příprava na vy-
sokou školu v době, kdy v Brně univerzita nebyla.

Poté co byl 6. srpna 1847 vysvěcen na kněze, 
začal působit jako duchovní v brněnské Zemské 
nemocnici v Pekařské ulici. Při této činnosti však 
Mendel trpěl úzkostnými stavy, a to do té míry, 
že mu augustiniánský opat Cyril František Napp 
raději nabídl místo suplenta ve Znojmě, kde za-
čal Mendel vyučovat řečtinu, latinu, němčinu  
a matematiku. 

Opat Mendel v roce 1884, zdroj: Opatství Brno
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Snad tím rozpoznal i jeho talent, protože 
podle dostupných pramenů byl Mendel jako učitel 
velmi úspěšný a mezi žáky oblíbený. Ovšem k do-
sažení stálého místa mu chyběly potřebné zkouš-
ky. Tu první v roce 1850 nesložil. 

Proto mu bylo na jaře dalšího roku nabíd-
nuto opět místo pouhého suplenta. Tentokrát 
„zaskakoval“ za nemocného profesora Jana Hel-
celeta na Technickém učilišti („zárodek“ brněn-
ského Vysokého učení technického), v dnešní 
budově Masarykovy univerzity na Komenského 
náměstí v Brně, naproti tehdejšímu německému 
gymnáziu. 

Poté se bezmála třicetiletý Johann Gregor 
Mendel, opět na podnět opata Nappa, který vzdě-
lání svých bratří řeholníků všeobecně podporoval, 
vydal na Vídeňskou univerzitu studovat přírod-
ní vědy včetně paleontologie a mikroskopické 
botaniky.

Po absolutoriu v roce 1854 začal působit jako 
učitel fyziky a přírodopisu na tehdejší německé 
Vyšší státní reálce v Brně – dnes škola v Jánské 
22. Na této škole přednášel až do roku 1868, kdy 
byl zvolen opatem starobrněnského augustinián- 
ského kláštera po zesnulém Cyrilu Františku 
Nappovi. 

Když se v  roce 1855 stal členem přírodově-
decké sekce c. k. Moravskoslezské hospodářské 
společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství  
a vlastivědy (stála za zrodem Moravského zem-
ského muzea; pozn. red.), byl už respektovaným 
a uznávaným šlechtitelem. V té době již zkou-
mal i jistou pravidelnost znaků vyskytujících se 
u hrachu setého (rozmnožuje se pohlavně), při-
čemž svá pozorování dokázal vyjádřit dokonce  
i matematicky. 

Zásadní závěry z těchto pokusů poprvé před-
stavil členům Přírodovědeckého spolku v Brně 
na přednáškách 8. února a 8. března 1865. Tento 
spolek vznikl o čtyři roky dříve v budově němec-
ké reálky, kde Mendel přednášel a zároveň patřil  
k jeho zakládajícím členům. Přesto se jeho závěry 
o dědičnosti, které prezentoval pod názvem Po-
kusy s rostlinnými hybridy (Versuche über Pflan-
zen-Hybriden) setkaly s nepochopením.

Jako nadšený včelař nechal v roce 1868 po-
stavit ve svahu nad starobrněnskou bazilikou 
včelín pro patnáct včelstev (později jich bylo až 
padesát) s malou pracovnou a věnoval se křížení 
různých plemen včel jako součásti dalšího výzku-
mu v oblasti genetiky. Zkoušel i různé způsoby 
zazimování včelstev a zjednodušení práce s úlem.

Jakkoli je Mendel znám především jako za-
kladatel genetiky, na vrcholné úrovni se věnoval 
například i meteorologii a jejím mimořádným úka-
zům. Popsal například větrnou smršť, která 13. říj-
na 1870 poničila nejen augustiniánský klášter, ale 
i část zástavby města Brna, čímž vytvořil první 
záznam o tornádu na světě.

Už jako opat, v  roce 1870, převzal navíc od 
významného meteorologa a lékaře Pavla Olexíka 
povinnost zasílat meteorologická data tehdej-
šímu c. k. Centrálnímu ústavu pro meteorologii  
a geodynamiku ve Vídni a nechal na Starém Brně 
vybudovat meteorologickou stanici.

Co je o Mendelovi velmi málo známo, že se 
jako nejvyšší představený kláštera musel starat 
také o klášterní finance. Tento fakt a znalosti mu 
roce 1876 dopomohly, na návrh bývalého nadříze-
ného z reálky Josepha Auspitze, ke zvolení místo- 
ředitelem správy Moravské hypoteční banky. Ban-
ka tehdy sídlila v Kounicově paláci na dnešním ná-
městí Svobody (na jejím místě dnes stojí moderní 
palác Komerční banky; pozn. red.). 

Po odchodu jejího stávajícího ředitele se  
v roce 1881 Mendel stal dokonce jeho nástupcem. 
Tuto prestižní funkci však nezastával dlouho, ne-
boť v roce 1883 prochladl, onemocněl zánětem 
ledvin a 6. ledna 1884 nemoci podlehl.

Johannu Gregoru Mendelovi se jako zakla-
dateli genetiky, podobně jako mnohým jiným 
pokrokářům, nedostalo ve své době pochopení. 
Spekuluje se dokonce, že jeho revoluční výzkumy 
byly příliš komplikované svojí formulací nebo 
že se dostal do „konfliktu“ s  Darwinovou teorií 
proměnlivosti.

V  každém případě ke  znovuobjevení a roz-
voji výsledků jeho práce došlo, na přelomu 
19.  a  20.  století, současně s  rozvojem cytologie 
a nauky o buňkách vůbec. Tehdy se k jeho práci 
vrátili významní evropští biologové, kteří zároveň 
prokázali, že Mendelovy zákony dědičnosti platí 
nejen v rostlinné říši, ale i pro živočichy.

* Robert Žďárský

Zdroj: ČTK
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Propadněte kouzlu 
zámecké sezóny
Zámecká sezóna začíná už na jaře a končí na podzim. V létě návštěvníky láká doprovodnými akcemi  
a festivaly. Zámek ve Valticích se vrátí do období rokoka, Lysice ožijí (Ne)všedními krásami Vysočiny.  
Co všechno letos jižní Morava chystá a které události byste si rozhodně neměli nechat ujít?

Červenec zahájí Rájec nad Svitavou výstavou Když salonem zněla hudba. 
Prohlídky privátních a hostinských apartmánů budou návštěvníkům k  dis-
pozici až do začátku září. V sobotu 2. července rájecký zámek pořádá také 
autorskou výstavu obrazů Petra Lichtenberga, který zachycuje pohledy do 
krajiny i detaily z přírody se zátiším z ovoce a květin. O zhruba deset kilomet-
rů dál, v Lysicích, umělecký kovář Jiří Hudec vystavuje fotografie nejvýznam-
nějších památek a přírodních krás Vysočiny.

Druhý týden letních prázdnin ožijí na hradě Veveří Temné postavy evrop-
ské historie, jež budou k vidění až do konce července. Vila Stiassni předsta-
ví moderní architekturu Jana Kotěry. V pátek a v sobotu 15. a 16. července 
Valtice pořádají Letní slavnosti, kde návštěvníky čeká na nádvoří bohatý pro-
gram, jehož součástí je možnost vyfotografování se se šlechtou z 18. století.

Pro milovníky taneční hudby přichystá zámek Lednice 29. července kon-
certní verzi muzikálu Láska nebeská s písněmi Waldemara Matušky. O pár dní 
později, 31. července na stejném místě zazní slavná opera Antonína Dvořáka 
Rusalka.

V srpnu se hrad Bítov ponoří do Krás Želetavky a Dyje očima a štětcem 
Pavla Davida. Obdivovat umění lze i v Lysicích na mezinárodní výstavě ama-
térského naivního umění, která bude na zámku k vidění až do 19. srpna.

V pátek 5. srpna začne na zámku v Miloticích Národopisný festival kyjov-
ského Dolňácka Milotice a o den později zahraje známá česká kapela Olympic 
v rámci Hvězdného víkendu v Lednici. Noční kastelánskou prohlídku O zapo-
menutém zámeckém divadle připravuje zámek Kunštát na sobotu 6. srpna. 

Připomínka slavného vítězství brněnských obránců známá jako Den Brna 
proběhne od 12. do 14. srpna. Na konec srpna chystají na zámku v Lednici 
francouzskou komedii Mlčeti zlato s  hvězdným obsazením Jana Čenského  
a Dany Morávkové. A od 20. srpna můžete na lysickém zámku navštívit výsta-
vu fotografií nazvanou Tajemný podmořský svět.

*  Kristýna Komárková
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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.

Otevřeli jsme Café Ernst!
kavárna přímo ve vile, podle 
projektu studia RAW, připomíná dílo 
brněnského architekta Ernsta 
Wiesnera

ČERVENEC/SRPEN

11. června – 26. září, přednášková 
a výstavní budova v areálu vily

Výstava: Jan Kotěra, zakladatel 
české moderní architektury

luzanky.cz

www.spilberkzije.cz

kulturní akce
léto 2022

galerie
výstavy
rozhledna

kasematy
prohlídkové okruhy

Hrad a pevnost Špilberk

divadlo
letní kinokoncerty

@hrad.spilberk
@spilberkzije

@Muzeum.mesta.brna

#spilberk
#spilberkzije 
#muzeummestabrna

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

Prázdninový 
program v URBAN 
CENTRU
do 8. 7.  Nový park krajiny písku: výstava soutěžních návrhů na park  
 Černovická pískovna
od 13. 7.  Nové spojení svitavských břehů: výstava soutěžních návrhů  
 na nový brněnský most
od 3. 8.   90 let od otevření Městských lázní Zábrdovice: výstava mapující  
 bohatou historii brněnských funkcionalistických lázní

foto: archiv AMB
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