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Před pár týdny jsem si natáhl vazy v kole-
ně. I když zranění bylo bolestivé, dalo se snést. 
Podstatně horší bylo omezení v pohybu. S or-
tézou a berlemi se nikam rychle nedostanete. 
Nemohl jsem ani řídit auto. Byl jsem odkázaný 
na pomoc druhých.

Uvědomil jsem si, jak jsem omezen i v mno-
ha dalších směrech, včetně společenského sty-
ku. Potvrdilo se mi rčení, že zdraví máme jen 
jedno a že na světě nic není důležitějšího. Rčení 
mohu doplnit o další, které jsem někde nedávno 
četl: „Tělo máme jedno. Nemůžeme ho vyměnit 
nebo koupit nové.“

Shodou okolností jsme do listopadového 
vydání magazínu KULT* připravili téma o zdra-
vém životním stylu. Doporučuji vám k přečtení 
rozhovor s českým psychiatrem Karlem Ne-
šporem, který se zaměřuje na léčbu závislostí. 
Rozpovídal se o všech důsledcích alkoholismu 
i o nebezpečí případné legalizace dalších drog. 
Nevynechejte ani povídání s  Martinem Tom-
kem, spoluzakladatelem a provozním ředitelem 
společnosti Přírodní lékárna.

Chladnější měsíce konce roku vybízejí 
k  návštěvě sauny, proto jsme zařadili také pár 
rad o saunování. Víte třeba, proč se nemá při 
saunování pít alkohol? Sám saunování miluji 
a  nejraději mám klasickou finskou saunu, kde 
je pořádné horko. Jak to máte vy?

Proti nachlazení v těchto dnech pomáhají 
bylinky, vitamíny a nejrůznější výživové do-
plňky na posílení imunity. Stejně tak i svařák. 
Víte proč? Při jeho přípravě se totiž používají 
skořice, hřebíček a další koření s antioxidač-
ními účinky. Nevybízím vás k častému popíjení 
alkoholu, naopak chci poukázat právě na ono 
koření, které můžete svařit pouze s vodou a vy-
chutnat si výborný čaj se stejnými účinky. Nebo 
koření přidejte do jídla. Dosáhnete podobného 
účinku jako u svařáku, navíc s čistou hlavou.

Na vaše zdraví...

* Radek Holík

Dobrá nálada pomáhá 
mozku i tělu 
Karel Nešpor je předním odborníkem na 
závislosti, což rozhodně není veselé téma.

Pokrok o skok, nejen o krok
Bídníci v Divadle Husa na provázku. Cože?  
Ano – jakože fakt!

 
Mysliveček miloval ženy
Výpravný snímek o životě skladatele Josefa 
Myslivečka však není jen přehlídkou krás-
ných kostýmů...

4 ROZHOVOR

16 FILMY

12 DIVADLA

Na vaše zdraví

Poslední aristokratka se 
dočkala posledního dílu 
Šestý díl nese název Aristokratka pod  
palbou lásky a vypráví, co se událo, když  
se Marie, její matka a paní Tichá vrátily  
z Nizozemí.

Thriller na scéně  
pop music 
Thriller se se 110 miliony prodaných kusů 
stalo dosud nejprodávanějším albem  
v historii.

17 KNIHY

20 OSOBNOST
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Dobrá nálada pomáhá mozku i tělu
Je předním odborníkem na závislosti, což rozhodně není veselé téma. Karel Nešpor 
se přesto během svých veřejných vystoupení prakticky neustále usmívá a čiší z něj 

pozitivní náhled na život. Zabývá se i jógou, relaxačními technikami a studiem 
smíchu. Málokoho proto překvapí vyznění titulu jeho nejnovější publikace:  

300 úsměvů pro lepší život.

Kdy se vám naposledy nechtělo  
ani trochu smát?

Nedávno jsem slíbil, že napíšu odborný text 
o tom, jak má lékař oznámit pacientovi nepřízni-
vou zprávu. Sehnat si podklady a přemýšlet o tom 
bylo sice užitečné, ale ne právě veselé.

Je pro člověka konstantně dobrá  
nálada přirozená?

Neznám nikoho, kdo by měl dobrou náladu 
celoročně a ve dne i v noci. Dobrá nálada je pří-
jemná chvíle odpočinku pro mozek i tělo. Čas-
to používanými způsoby, jak si dobrou náladu 
navodit, jsou úsměv a smích. Víte, kdy se lidé 
nejčastěji usmívají? Podle jednoho amerického 
profesora psychologie je to při běžném společen-
ském kontaktu. Řeknou si třeba „ahoj“ a usmějí 
se. Je to záměrně navozený úsměv, ale i ten po-
máhá a zlepšuje vztahy.

V čem je vaše knižní novinka 300 
úsměvů pro lepší život jiná než 
předešlé publikace, například než 
Léčivá moc smíchu z roku 2010?

Léčivá moc smíchu vyšla poprvé v  roce 
2002 a pak v mnoha opakovaných vydáních. 300 
úsměvů pro lepší život je novinka a pojednává 
hlavně o úsměvu. Usmíváme se často, smát se na 
plné kolo není až tak běžné. Úsměv lze přirovnat 
k jorkšírovi. Tenhle pejsek je velmi skladný. Někdy 
vídám dámy, jak si vezou tyhle miláčky v autobu-
se v tašce, z níž kouká jenom chlupatá hlavička. 
Dobrman by se jim do tašky nevešel. V knize 300 
úsměvů pro lepší život najdou čtenáři praktické 
návody, ale i zajímavosti, třeba jak se usmívají 
slavní lidé nebo jak se usmívala Mona Lisa.

Jednou jsem přednášel učitelům jógy. Byla 
mezi nimi i osmdesátiletá paní. Řekl jsem tehdy: 
„Usmívat se můžeme i pět minut před smrtí. Ale-

spoň budeme vypadat v  rakvi lépe.“ Podíval jsem 
se na přítomné a trochu zatrnul, jestli jsem to 
nepřehnal. Ta osmdesátnice se zasmála a řekla: 
„Vždyť je to pravda.“ Nedávno jsem při cvičení jógy 
na oddělení pro závislé ženy poznamenal: „Jestli 
chcete působit dobře na okolí, tak zapomeňte na 
kosmetiku. Stačí abstinovat a více se usmívat.“ „No 
dovolte,“ ozvala se jedna paní, „já jsem kosmetička 
s maturitou!“ Já na to: „Až zákaznice vylepšíte, tak 
jim řekněte, ať se usmívají. To bude dokonalé.“

Foto: Vojtěch Vlk
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Závislostem už se věnujete několik 
desetiletí. Co se ve vašem oboru za tu 
dobu nezměnilo, a co je naopak v pos-
ledních letech jiné než dřív?

To nejpodstatnější se odehrálo ještě před 
tím, než jsem se narodil. Byl to vznik organizace 
Anonymních alkoholiků a jí podobných. V  Praze 
i v Brně se, pokud vím, scházejí denně. Znám lidi, 
kteří tam v  počátcích své abstinence opravdu 
denně chodili. Není třeba se předem objednávat, 
funguje to, je to zdarma a opravdu anonymní.

Ve druhé polovině 20. století se objevily uži-
tečné postupy, jak posilovat motivaci ke střízli-
vosti. Lze také zmínit nové psychoterapeutické 
techniky, které pomáhají předcházet recidivám.

Prosazují se v adiktologii trendy, které 
by třeba slavný docent Jaroslav Skála, 
rovněž specialista na závislosti, jen 
stěží akceptoval?

Docent Skála byl člověk otevřený vůči novým 
myšlenkám a postupům. Když se něco zajímavé-
ho ve světě objevilo, vyzkoušel to i v našich pod-
mínkách. Takový by zůstal i dnes. Vím to, protože 
jsem s  ním spolupracoval. Jako začínající lékař 
jsem za ním přišel a nabídl mu, že jeho pacienty 
vyléčím ze závislosti cvičením jógy. Nevyhodil mě, 
ale nechal mě, ať to klidně zkusím. Jógu cvičím 
s pacienty dodnes, i když už vím, že léčení závis-
losti není zase až tak jednoduché.

Je dnes ústavní léčba „mírnější“ než 
třeba v 70. a 80. letech?

To nejhorší v životě závislého člověka se 
neodehrává při  léčbě, ale před tím, než se k  ní 
odhodlá. Když se dotyčný začne léčit, velmi si od-
dechnou i jeho příbuzní. Být závislý často spolyká 
veškerý čas. Je to práce ne na jeden, ale na dva 
nebo na tři pracovní úvazky. Pravda, někdo byl 
možná zvyklý na komfortnější prostředí. Jeden 
náš pacient řekl žertem svému kolegovi, který si 
na něco stěžoval: „Tvoje chyba, nevybral sis správ-
nou rekreaci.“

Do jaké míry je oprávněné tvrzení, že 
alkoholismus je nemoc jako každá jiná?

Žádná nemoc není stejná jako ty ostatní. 
Jestli slovem „alkoholismus“ míníte závislost na 
alkoholu, tak to není jediný ani největší problém, 
který alkohol působí. K  těm dalším patří nádory, 
úrazy, jaterní nemoci, násilné jednání atd. Nedáv-
no zabil opilý řidič náklaďáku v Bratislavě pět lidí. 
Ten řidič nemusel být na alkoholu závislý. Jestli 
se ptáte na podíl zavinění u závislostí, ten je pří-
tomen u většiny nemocí. Uvažte třeba vztah mezi 
kouřením a rakovinou plic nebo mezi zbytečným 
riskováním a úrazy.

Foto: Vojtěch Vlk
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MUDr. Karel Nešpor, CSc. (* 1952) je čes-
kým psychiatrem se zaměřením na léčbu 
závislostí, publicistou a pedagogem. Rodák 
z Karlových Varů platí ve svém oboru za 
jednu z největších kapacit u nás. Za svou 
práci získal řadu prestižních ocenění. Jeho 
odborné i populárně naučné publikace mají 
u čtenářů velký úspěch, nejedna z nich už 
vyšla opakovaně.

Vyvíjí se nějak přístup většinové 
společnosti k alkoholismu  
a alkoholikům?

Jestliže závislý člověk abstinuje, zlepšují se 
jeho rodinné i pracovní vztahy. Z  hlediska nadří-
zených je lepší vzít zpět do práce abstinujícího 
závislého člověka než přijmout někoho nezapra-
covaného. Navíc ten nový pracovník může být 
také závislý, jen si to nepřiznal a neabstinuje.

Pomáhá se stigmatizací závislostí 
úspěch knih typu Zápisníku  
alkoholičky?

Nejlepší jsou dobré příklady. To je také jeden 
z  důvodů, proč si vážím organizace Anonymních 
alkoholiků. Začátečník se tam setkává s  těmi, 
kdo abstinují řadu let. To ho motivuje a vzbuzuje 
naději.

Co nám vlastně říkají tvrdá data o tom, 
jak se v Česku vyvíjí počet lidí, kteří mají 
problém s alkoholem?

Údaje o těch, kdo se léčí, mnoho neříkají. 
Někdo se léčí svépomocí. Svépomocné materiály 
jsou volně dostupné na www.drnespor.eu a jsou 
tam i materiály pro příbuzné a pro rodiče. Jiní 
lidé využívají Anonymní alkoholiky. Mnozí se neléčí 
vůbec. Nejspolehlivější data se týkají spotřeby al-
koholu a ta mírně poklesla. Důvod k jásotu to ale 
není, protože je stále vysoká.

Víme už, jak se v tomto směru propsa-
la do české společnosti pandemie 
covidu-19 s lockdowny a dalšími 
omezeními?

Podle kolegy Dr. Csémyho se objevily dva 
typy reakcí. Ti, kdo pili už před pandemií hodně, 
pili během ní ještě víc. Ti, kdo se před ní chovali 
zdrženlivě, pili za pandemie méně nebo začali 
abstinovat. Důvodem byl pravděpodobně jejich 
odpovědnější přístup ke zdraví.

Hodně se teď řeší jistý stupeň legal-
izace marihuany, opatrně se hovoří 
také o jiných návykových látkách.  
Co si o tom myslíte?

Jestliže k tomu dojde, situaci to zhorší. I když 
bude stanovena věková hranice, drogy se budou 
snadněji dostávat k nezletilým, podobně jako se 
to dnes děje u alkoholu. Marihuana má u dospí-
vajících ještě větší rizika než u dospělých. Mohou 
se po ní objevit například psychotické a depre-
sivní stavy, sebevražedné tendence a poškození 
mozku.

Na konci srpna jste oslavil 70. narozen-
iny. Jak jste tuto oslavu coby abstinent 
pojal?

Toho dne byla středa a já pracoval v nemoc-
nici, kde mám ještě malý úvazek. Pak jsem si při-
pravil čaj, ale to dělávám i jindy. Na svém narození 
nemám pražádnou zásluhu. Logičtější než bujaře 
jásat, je vděčně vzpomenout na své rodiče. Je 
docela možné, že okázalá oslava narozenin má 
přehlušit něčí nepříjemný pocit, že stárne. Tenhle 
problém nemám. Udělal jsem v životě nějakou tu 
chybu, ale v zásadě jsem žil dobře. Jak dlouho 
v  tom budu pokračovat, o tom rozhodne nejvyš-
ší velení někde nahoře. Já to přijmu. Doufám, že 
s úsměvem.

* Ivo Michalík

Foto: Vojtěch Vlk
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Na JazzFestBrno 
2023 přijede Diana 
Krall či Kronos 
Quartet

JazzFestBrno zveřejnil hlavní 
hvězdy ročníku 2023. Do Brna se vrátí 
okouzlující zpěvačka a klavíristka Dia-
na Krall a vůbec poprvé se na festivalu 
představí kultovní smyčcový soubor 
Kronos Quartet slavící 50 let na scéně. 
Dalšími hvězdami 22. ročníku budou 
kytarista John Scofield, klavírista Ti-
gran Hamasyan a kontrabasista Dave 
Holland. ... pokračování na webu

JazzFestBrno 2023
Bobycentrum a Sono Centrum, Brno
7. 3. – 19. 5. 2023
www.jazzfestbrno.cz

Šáruš History 
Fashion nahlíží do 
rozverného života 
Marie Antoinetty
Hudební videoklip o francouzské královně odkrývá konec 
18. století, kde tamějším dvorem přezdívaná „pyšná Rakušan-
ka“ ochutnává krásy života ve všech jeho podobách.

Hlavní pořadatelé, Šáruš History Fashion, divákům nabízí nevšední 
podívanou zaměřující se na detaily. Historizující hudební skupina Lucrezia 
Borgia napsala a nahrála skladbu k  projektu o Marii Antoinettě. „Tato kon-
krétní skladba je inspirována barokní hudbou. Zaměřil jsem se na univerzálnost  
a romantiku,“ zmínil frontman kapely, Antonín Maceček. Režie, natáčení  
a stříhání se zhostil Miloslav Bouška, vystupující pod značkou reklamní agen-
tury anamax. 

Slavnostní křest hudebního traileru, včetně koncertu skupiny Lucrezia 
Borgia, proběhne v pátek 2. 12. 2022 v Cybergame Coffee & Bar, sídlící na 
Husově 6 v Brně. Událost zahájí v 19.00 autorským čtením knihy Znamení 
koně redaktorka a koučka Kristýna Komárková.

* PR
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Ve zdravém těle zdravý duch
Přicházející zima nás nutí zalézt dovnitř, zklidnit rozjitřené 

myšlenky a své unavené tělo zabalit do huňaté deky. Pravidlo 
„ve zdravém těle zdravý duch“ platí v ochlazujícím se počasí 

dvakrát tolik. Přinášíme nápady, jak zimu přečkat s čistou 
hlavou, nezlenivět a zároveň toto roční období využít na 

maximum a užít si ho.

V moderním světě jsme zaměřeni spíše na výsledky než na vnitřní poho-
du a vyrovnanost. Jsme přehlceni informacemi z médií a internetu, takže je 
čím dál těžší najít si chvilku pro sebe. Naše mysl neustále těká od jednoho 
úkolu k druhému. Práce, děti, partner, partnerka…

Dny se zkracují, noci prodlužují. V létě nás budily sluneční paprsky pro-
svítající za oknem, v zimě nejprve vidíme tmu. Nejen příroda, ale i náš bioryt-
mus se mění. Jsme unavenější a náchylnější k nachlazení. Počasí ovlivňuje 
naši náladu, takže máme tendenci zalézt pod peřinu a číst si knihu nebo sle-
dovat seriály s horkým čajem v ruce. Odpočinek je pro nás v tomto období 
více než potřebný, ovšem trávit celý den na gauči vede z dlouhodobého hle-
diska k otupělosti a ztrátě chuti do života.

Jak tedy navrátit ztracenou jiskru a těšit se na příchod nového dne? Za-
řaďte do svého denního režimu aktivity, které ocení vaše tělo i mysl. Tanec, 
běh, dlouhé procházky v přírodě nebo jóga. Všechny tyto činnosti způsobí, 
že mysl dokonale vypne a soustředí se pouze na přítomný okamžik. Jedna 
z  forem meditace, kterou můžete zařadit v  rámci procházky v  parku, lese, 
při venčení psa nebo běhu, je tzv. technika mindfulness, volně překláda-
ná jako rozjímání a vědomé sledování okolí. Další tip na zklidnění a posílení 
koncentrace je zvukomalebná lyrická báseň zvaná haiku, která stejně jako  
mindfulness pochází z  Japonska. Tvoří se z  trojverše s  počty slabik 5–7–5  
a její sepsání vám potrvá maximálně pět minut, díky kterým se vaše mysl na-
vrátí do přítomného okamžiku.

Meditace ve všech formách, ať už se jedná o koncentraci na předem vy-
braný předmět, vizualizaci či jógu, je perfektní cvičení na zklidnění rozjitřené 
mysli. Stačí půlhodina jógy každý den, aby se všechny svaly od celodenního 
sezení protáhly. Soustředěnost na jednotlivé cviky, tzv. ásany, způsobí, že 
vypne i vaše neustále pracující hlava. Sestavu jednoduchých cviků zvládne  
i úplný začátečník díky volně dostupným videím na internetu nebo přímo  
v jógovém studiu.

Pro zdravou a spokojenou mysl je léčivé naprosté uvolnění s  horkým 
bylinným čajem a zapálenými svíčkami dodávajícími pocit útulna a bezpe-
čí. Zkuste si dát předsevzetí, že si každý den napíšete alespoň jednu věc, 
za kterou jste vděční. Pevné zdraví, rodina nebo stabilní práce. Psaní deníku 
z dlouhodobé perspektivy vede ke třídění myšlenek, což má pozitivní dopad 
na naši psychiku.

*  Kristýna Komárková
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 Jak nápad založit Přírodní lékárnu 
vznikl?

Ten nápad přirozeně vyplynul ze situace. 
Sestra začala podnikat v  roce 2002 s jedním 
produktem s  názvem ImunoBran, který je doteď 
naší stálicí. S tím produktem se jí zároveň otevřel 
svět přírodní medicíny. A protože sama bojovala 
s ekzémy, na které dostupná léčba nepomáhala, 
tak se rozhodla sáhnout po té celostní. Oslovila ji 
čínská medicína, která zafungovala skvěle, a tak 
se ji rozhodla studovat. V současnosti mimo po-
radenství i přednáší a předává své vědomosti dál. 
Založení Přírodní lékárny pak byl další krok smě-
rem kupředu, protože chtěla to, co doporučovala, 
nabídnout lidem. E-shop Prirodnilekarna.cz je na 
síti od roku 2007, v  roce 2010 přibyla prodejna 
v Hradci Králové. Já jsem se připojil do podnikání 
v roce 2013, kdy jsem se po dvou letech cestová-
ní po světě vrátil do Česka. Hledal jsem, co budu 
dělat dál. Pomoct sestře v  rozjetí byznysu měla 
být nejprve přechodná stanice. Zjistili jsme, že 
se nám společně daří. V roce 2020 jsme otevřeli 
prodejnu v Brně a nyní vylepšujeme e-shop. Jana 
má na starosti obsahovou část, výběr a znalost 
jednotlivých produktů a já se starám o provoz 
a chod podnikání.

Na jaké produkty se vaše lékárna  
specializuje?

Zaměřujeme se na bylinné přírodní medicíny, 
přičemž asi vede ta čínská, a to především díky 
Janiným odborným znalostem. Naše podnikání 
ovšem není jen o čínské medicíně. Snažíme se do-
poručit a předat to, co člověk zrovna potřebuje. 
Najdete u nás bylinné tablety a směsi, extrakty, 
tinktury, bylinné čaje a odvary, sirupy a  nápoje. 
Kromě bylin u nás najdete i výběr přírodní kos-
metiky, vitamíny a minerály, a hlavně spoustu 
informací o zdraví, které se snažíme neustále 
aktualizovat. Nabízíme i webináře, protože cesta 

ke zdraví je hlavně o pochopení toho, proč se nám 
problém děje. Máme také svoji vlastní značku 
Sibyl, která se zaměřuje na jednodruhové byliny. 
Zjistili jsme, že specializace na užší portfolio je 
naší obrovskou výhodou. 

Zima je podle čínské medicíny spojena 
se zdravím ledvin, které v našem těle 
fungují jako „čistička odpadu“.  
Doporučil byste našim čtenářům, jak 
se o ně právě v tomto chladném období 
starat?

Univerzální rady pro zdraví nefungují. Byliny 
by se neměly jen tak doporučovat, tak jak to běž-
ně známe: „na klouby“, „ledviny“ nebo „pleť“. Každý 
konkrétní problém má svoji příčinu a tu je potře-
ba odhalit. Dostat ji do rovnováhy a změnit to, co 
k ní vedlo (jídlo, emoce, životní styl). To je celost-
ní léčba, kam patří i přírodní principy. Nicméně 
v chladných měsících neuděláte chybu houbou 
cordyceps nebo kozincem blanitým. Celoročně je 
zdraví prospěšné užívat hořčík, ale pozor na for-
mu. Čtěte složení nebo se dopředu poraďte.

Máte nějaký tajný recept pro posílení 
imunity, abychom předcházeli  
chřipkám a nachlazení?

Mimo zmíněnou čínskou houbu cordyceps 
nebo reishi a bylinu kozinec si myslím, že důležitý 
je pravidelný pohyb. Zařaďte do svého jídelníčku 
sezónní potraviny. Naslouchejte vlastnímu tělu, 
které vám samo prozradí, co v danou chvíli nejví-
ce potřebuje. 

Připravujete v rámci svého portfolia 
nějaké novinky?

Naopak, zjistili jsme, že některé produkty už 
nejsou pro nás to pravé ořechové, takže je chce-
me stáhnout. Aktuálně chceme hodně zúžit sor-
timent přírodní kosmetiky a soustředit se jen na 
byliny. Rozšiřujeme sortiment jen u osvědčených 
dodavatelů. I když jeden nový produkt naší řady 
značky Sibyl přece jen chystáme (smích). Bude se 
jednat o mix bylin. V současnosti se snažíme fir-
mu především stabilizovat, zaměřit se na obsah 
a také na to, aby od nás zákazníci na relevantní 
otázku dostali relevantní odpověď. Tohle je teď 
naším cílem.

* Kristýna Komárková

Celý rozhovor najdete na kult.cz

Univerzální rady pro zdraví 
nefungují
Společnost Přírodní lékárna pomáhá 
svou alternativní východní medicínou 
zákazníkům už dvacet let. Spoluzakla-
datel a provozní ředitel Martin Tomek 
nám prozradil, jak v praxi vypadá pod-
nikání sourozenců. Dozvíte se, na jaké 
produkty tradiční čínské medicíny se 
firma specializuje, a získáte i rady pro 
posílení imunity.

E-shop s názvem Přírodní lékárna (Prirod-
nilekarna.cz) provozují sourozenci Jana 
Kubíčková a Martin Tomek. Začalo to jedním 
produktem v roce 2002 a v roce 2022 je 
z toho velký e-shop s nabídkou kvalitních pre-
parátů z oblasti přírodní medicíny z Východu 
i Západu a vlastní značkou Sibyl. Jana se 
stará o obsah, poradenství a výběr produktů 
a Martin je provozní ředitel.
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Dodejte tělu před zimou vitamíny
Na jaře a v létě jíme čerstvé ovoce 

a zeleninové saláty napěchované 
vitamíny, zatímco v období podzim 

a zimy automaticky saháme po těžších, 
tepelně upravených pokrmech. Strava 

v českých domácnostech bývá větši-
nou složena z několika druhů omáček, 

vepřa knedla zela nebo řízku s bram-
borovým salátem. Zlatá česká klasika je 

fajn, ale kde načerpat chybějící živiny?

Podzim a začínající zima je období, kdy naše 
tělo potřebuje doplnit vitamíny a minerály. Živiny 
je ideální podpořit pestrou stravou ve formě zele-
niny a ovoce a poté konzumovat v tepelně upra-
vené podobě. Dýně, řepa nebo zelí jsou potraviny, 
které si můžete vypěstovat sami na zahradě nebo 
koupit v  každém supermarketu. V  kysaném zelí 
najdete vitamíny K, B, fosfor, draslík a hořčík, kte-
rý posiluje přirozenou obranyschopnost lidského 
organismu. Tepelně zpracované zelí si skvěle 
rozumí s  masem, brambory a uzeninami. I dýně 
a  řepa mají v  kuchyni pestrou škálu využití. Mů-
žete z nich připravit pyré, upéct je v troubě nebo 
z nich uvařit chutnou krémovou polévku inspiro-
vanou tradiční recepturou našich babiček.

Na stromech dozrávají jablka a hrušky, kte-
ré se dají sníst jako součást svačiny nebo upéct 
v podobě nadýchaných koláčů všeho druhu. Jab-
lečný štrúdl s ořechy díky skořici uklidňuje mysl 
a zlepšuje náladu. Skořici se přezdívá přírodní 
antibiotikum a hodí se pro dochucení svařeného 
červeného vína nebo grogu. K takto tepelně upra-
veným nápojům skvěle pasuje citrón, ve kterém 
je ukryto velké množství vitamínu C. Citrón má 
v kuchyni celou řadu využití, nejčastěji jako sou-
část horkého čaje.

Vitamín D je především v přechodovém obdo-
bí podzimu a zimy pro naše tělo zdraví prospěšná 
látka, kterou najdete v rybách i slunečních paprs-
cích. Procházka za svitu zářícího slunce je balzám 
psychický i fyzický. Chybějící „déčko“ může vést 
k  řídnutí kostí a častému nachlazení z  důvodu 
oslabení imunitního systému.

A jaké další živiny a minerály je vhodné 
v  chladném období roku doplňovat? Nepodce-
ňujte selen a zinek, které získáte z  dýňových 
nebo chia semínek. U každé zdraví prospěšné 
látky je třeba dbát na dávkování. Abyste se pře-
dem vyhnuli nedostatku, je kromě pestré stravy 
nejsnazší vitamíny doplňovat ve formě předem 
nadávkovaných kapslí. Stačí sníst jednu pilulku 
denně, a to zejména vitamínu C a D. Nabízí se také 
magnesium, protože zabraňuje svalovým křečím.

Nepodceňujte sílu bylinek, ze kterých se dá 
připravit výborný čaj nebo tinktura. Šípek, čer-
ný bez, kopřiva, máta, meduňka, kozlík lékařský. 
V  tomto případě pozor na dávkování, a pokud 
nemáte potřebné znalosti, tak bylinky nekom-
binujte. Vyluhovaný bylinkový odvar dochuťte 
citrónem a medem. A zdravá porce vitamínů je 
rázem na světě!

* Kristýna Komárková
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Přijďte se ohřát do sauny
Horký vlhký vzduch, klid, pohoda 
a relaxace. Je podloženo tvrdými 
daty, že pravidelné saunování 
napomáhá pevnému zdraví. Proč je 
dobré si každý týden najít minimálně 
čtvrt hodiny na vypocení?

Pravidelné relaxování ve finské sauně zlepšu-
je obranyschopnost, a tím pádem slouží jako pre-
vence proti rýmě a nachlazení. Pro lépe viditelné 
výsledky se doporučuje navštěvovat saunu ales-
poň jedenkrát týdně. Horký vlhký vzduch otevírá 
plíce, což usnadňuje nádech a výdech. Při teplotě 
okolo 80 °C dochází k většímu pocení, se kterým 
odchází veškeré nahromaděné toxiny. Kůže a pleť 
získávají hebký a mladistvý vzhled. Ovšem pozor, 
jedinci se sklony k ekzému a dalším kožním one-
mocněním by se měli saunování vyhnout. V  in-
frasauně se teplota vzduchu pohybuje jen okolo 
45–60 °C, takže je vhodná i pro osoby s vysokým 
krevním tlakem. Podobná teplota vzduchu je také 
v parní sauně, která napomáhá otužování.

Pacientům s chronickým onemocněním, jako 
je astma, zánět průdušek či zánět dýchacích cest, 
lékaři pobyt v sauně doporučují v rámci rekonva-
lescence. Saunování má pozitivní dopad také na 
psychiku. Uvolňuje napětí, zmírňuje úzkost a má 
povzbuzující účinky. Při delším pobytu v  horkém 
vzduchu se uvolňuje endorfin známý jako hormon 
štěstí. Tato látka zlepšuje náladu, spánek a může 
odstraňovat počáteční projevy migrény.

O blahodárných účincích sauny na lidský or-
ganismus se mluví už spoustu let. Ovšem ne vždy 
a pro všechny je saunování skutečně zdravé. Po-

byt v horkém vzduchu je z dlouhodobého hledis-
ka pro tělo léčivý, ovšem je zapotřebí dodržovat 
několik zásad.

Do sauny by neměly chodit ženy v  období 
menstruace a v  těhotenství. Saunování se ne-
doporučuje ihned po konzumaci jídla a alkoholu, 
kouření a fyzické námaze. Dále by se pobytu na 
horkém vzduchu měli vyhnout lidé při horečce 
a akutních zánětech horních cest dýchacích. Sau-
na není vhodná ani pro jedince s vysokým krevním 
tlakem, nemocnými ledvinami a játry, pro diabe-
tiky ani epileptiky.

A jak správné saunování probíhá? Před 
vstupem do horkého vzduchu je dobré se řád-
ně opláchnout vodou a mýdlem. Obvykle se do 
sauny vstupuje pouze v  prostěradlech, aby kůže 

ve vysokých teplotách mohla lépe dýchat. Vše-
obecně je dané, že sauna je místem odpočinku, 
to znamená, že se zde vůbec nemluví nebo jen 
šeptá. Ze začátku se doporučuje vydržet pouze 
takové časové rozmezí, které je pro tělo přija-
telné. Jeden časový úsek trvá přibližně 15 minut 
a opakuje se třikrát. Aby byl proces saunování 
úspěšný, je třeba se vždy po odchodu ze sauny 
opláchnout studenou vodou. Pobyt na horkém 
vzduchu se prokládá pauzami určenými k  odpo-
činku, k  němuž slouží místnosti s  lehátky, kde 
jsou k dispozici deky na přikrytí a někdy i župany. 
Před saunováním i v  jeho průběhu je dobré dbát 
na dostatek tekutin, nejlépe vody. 

* Kristýna Komárková

ZASTAVTE SE
12 DRUHŮ SAUN      TERMÁLNÍ BAZÉNY      WELLNESS POBYTY      MASÁŽE      PRIVÁTNÍ KOUPELE      DÁRKOVÉ POUKAZY

www.maximus.infi nit.cz
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Pokrok o skok, nejen o krok
Bídníci v Divadle Husa na provázku. 
Cože? Ano – jakože fakt! Ale s jedním 
velkým upozorněním: TOHLE NENÍ 
MUZIKÁL. A že má nejslavnější dílo 
francouzského spisovatele Victora 
Huga z roku 1862 desítky filmových 
zpracování. Jako muzikál měli Bídníci 
premiéru už v roce 1980 a lidé si zpívají 
nejznámější hity v 21 jazycích. V Huse 
na to jdou jinak. Činoherně. A to mě 
moc baví.

Odvážná režie Michala Háby a dramaturgie 
Martina Sládečka ubírají vážnosti, dělají si z ro-
mánu drze legraci. Funguje to. Netřeba se lekat, 
že na úkor plynulosti vyprávění. Celkový tok ins-
cenace není narušený. Je tam klasická bídnická 
kostra s nejznámějšími postavami, ale nechybí 
ani Victor Hugo a persony, jež byste našli jen v ro-
mánu, nikoliv ve filmu nebo muzikálu.

Mezi klasickým provázkovským ansámblem 
skvěle funguje symbióza s umělci ze sdružení Ara 
Art, které se zaměřuje na podporu kultury a umě-
ní romské menšiny LGBT+. Jako Jean Valjean se 
představuje výkonný ředitel Arta Art David Tišer. 

Domácí Dušan Hřebíček coby Victor Hugo a Do-
minik Teleky v roli Mariuse zajišťují, že se těšíte 
na každou další scénu. Pavlína Matiová vykresluje 
Fantine stejně dobře jako Milan Holenda a Růže-
na Dvořáková manžele Thénardierovy.

Zažívají Bídníci v Hugově vyprávění opravdu 
bídu, nebo jsou spíš bídáci? Kdo je chudák a kdo 
mizera? Už v 19. století lidé (nejen ve Francii) 
nechtěli moc vnímat sociální rozdíly, nesprave-
dlnost a těžký život napříč vrstvami společnosti. 
Sám Hugo by určitě předpokládal, že v 20. a 21. 
století si už nebudeme stavět žádné barikády – 

ani skutečné v  ulicích, ani ty virtuální. Dejme si 
pozor, aby život nikdy nebyl spíš než pokrok o krok 
úskok zpět.

* Klára Tesařová

Bídníci
Divadlo Husa na provázku
Psáno z představení 11. 10. 2022
provazek.cz/cs/bidnici

Hodnocení: 90 %

Datum 24. října 1942 si připomínáme 
kvůli popravě 262 občanů, kteří byli 
usvědčeni, podezřelí nebo udáni kvůli 
pomoci parašutistům Jozefu Gabčíkovi 
a Janu Kubišovi. Ti měli na svědomí di-
verzní Operaci Anthropoid, atentát na 
Reinharda Heydricha. Brněnské Divadlo 
Radost zpřístupňuje těžké téma ve 
scénické koláži pro diváky starší 12 let.

Právě scénické čtení zahraničních autorů – 
Laurenta Bineta a Mariusze Szczygieła – mladší 
populaci podává v hravé formě spolu s projekce-
mi, hudbou a občasným herectvím nejen osudný 
říjnový den, který dal inscenaci název, ale celkový 
kontext, proč vlastně k popravě došlo. Sleduje-
me osudy Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše i celý 
průběh Operace Anthropoid. Podrobně se tvůrci 
zaměřují také na osobu Reinharda Heydricha. 
Časově se tak v Radosti proletíte zejména mezi 
lety 1938 až 1942 napříč bývalým Českoslovens-
kem, Německem i Anglií.

Petr Šmiřák a Matěj Tauš jsou jediné živé 
lidské bytost na jevišti. Mají chytré pomocníky – 
dvojici tabletů. Zároveň jim kryje záda projekce 

Jindřicha Maxe Pavlíčka. Šmiřák i Tauš dovedou 
děti svým projevem zaujmout, ale zároveň ctí váž-
nost tématu. Oba plně využívají obdélníkový stůl 
a židle jako interaktivní jevištní rekvizity.

Hrdina se ve slovnících definuje jako člověk 
s vynikající statečností a odvahou uplatněnou pro 
vyšší cíl. Gabčíka a Kubiše při pohledu do minu-
losti společnost označuje jako hrdiny. Z pohledu 
zadání jejich mise byla akce parašutistů úspěšná. 
Na druhé straně pomyslných misek vah v našich 
hlavách stojí oněch nejméně 262 dalších zmaře-
ných lidských životů. * Klára Tesařová

24. října 1942
Divadlo Radost
Psáno z představení 6. 10. 2022
divadlo-radost.cz/repertoar/104/24-rijna-42

Hodnocení: 65 %

Hrdina. A není v plánu trhlina?
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historick ý muzikál
režie  Petr Gazdí k

Robin Schenk   
Petr Štěpán   
Miroslav Ondra

Vstupenk y on-line a v pokladně MdB,
Lidická 16, tel.:  533 316 360, mdb.czVy

ko
uř
en
í

J. Havelka a kol. premiéra
režie J. Havelka  11. 11. 2022

Sezona 2022/23 Čas srdce provazek.cz

Divadlo Husa na provázku
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Vánoční tip: Divadlo 
Radost v Červeném 
kostele

Blíží se Vánoce a s  nimi spo-
jené kulturní vyžití. Kombinaci 
netradičního prostoru v  podobě 
Červeného kostela a představení 
Bratříčci svatého Františka přináší 
Divadlo Radost. 

František, mládenec s  dětskou 
duší, fantazií a hravostí, putuje svě-
tem, potkává lidi a usmiřuje jejich 
spory, těší je a učí je dívat se na svět 
s nadějí. Na své cestě světem se 
František setkává nejen s  lidmi, ale 
i s tvrdohlavým oslíkem. František 
mluví s ptáky, mouchami, krtkem, 
a i vlka naučí domluvit se a žít s lidmi. I malý divák vnímá, že František těm, 
které potká, rozdává svou laskavost, ale zároveň tím obohacuje i sám sebe. 
Humorné, laskavé a sugestivní představení pro navození vánoční atmosféry. 

Vhodné pro děti od 4 let. 

19.–22. 12. 2022 v Červeném kostele, vždy v 18:00
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Originální produkce „Golden Notes“
Všechna práva vyhrazena pro „New Urium“ a „Versus Creative“

MUZIK ÁL  PODLE  BESTSELLERU  � NHOJIČ
autor  NOAH GORDON

autoři muzikálu  IVÁN MACÍAS
a  FÉLIX AMADOR   režie Stanislav Moša

Vs t up enk y on-line a v p ok la dně MdB, L idick á 16,  t el.:  5 3 3 316 3 6 0, mdb.cz

Výsměch elitě a puritánům
Půvabná představitelka jedné z hlav-
ních rolí Trojúhelníku smutku Charlbi 
Dean krátce po premiéře zemřela. 
Rodačce z Kapského Města se stal 
osudným zápal plic. Bylo jí 32 let. Uvést 
takto filmovou recenzi se může zdát 
nevhodné, možná dokonce morbidní. 
Aniž bychom chtěli tragický konec 
mladého života jakkoli zlehčovat, k šes-
tému celovečernímu snímku Rubena 
Östlunda podobný tón sedí.

Nepočítáme-li Zlatého medvěda za krát-
kometrážní Incident v  bance, Ruben Östlund na 
sebe poprvé výrazně upozornil přesnou studií 
šikany Hra. Opravdovým průlomem pak byla Vyšší 
moc, kde nenaplněná hrozba lavinové katastrofy 
zbortila zdánlivou harmonii uvnitř jedné obyčejné 
rodiny. Za následující Čtverec získal Zlatou palmu 
v Cannes a s Trojúhelníkem smutku tento úspěch 
zopakoval. Stále ani ne padesátiletý Švéd tak de-
finitivně vstoupil mezi legendy.

Stojí však jeho novinka za pozornost i bez 
ohledu na vavříny? Rozhodně! Můžeme jí vyčítat 
u Östlunda dosud neviděnou sázku na jistotu, je-

likož tepe podobnou škálou témat jako ve Čtverci 
– v čele s výsměchem takzvaně vyšší společnosti 
– ale v detailech svůj styl a uměleckou vizi viditel-
ně cizeluje. A byť i tentokrát se mu výsledné dílo 
občas rozpadá na jednotlivé sekvence a nedrží po 
celou dobu pohromadě jako na začátku, dokáže 
bavit, aniž by slevil ze svých nároků na divákovu 
ochotu zpytovat i vlastní svědomí.

Trojúhelník smutku navíc přibližně ve svém 
středu ukrývá pasáž, která si říká o zápis do dějin 
kinematografie. Ačkoli hrozí, že nejeden puritán 
takovou nálož tělesných tekutin neustojí, těžko 
si představit, že by to Rubenu Östlundovi vadilo.  

* Ivo Michalík

Trojúhelník smutku
Ruben Östlund
Premiéra: 6. října 2022
www.aerofilms.cz

Hodnocení: 
KULT* 80 %
ČSFD 85 %
IMDb 79 %
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Jedna z  hlavních tváří rumunské nové vlny 
a autor jednoho z nejvýraznějších artových filmů 
třetího tisíciletí 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny Cris-
tian Mungiu uvedl svou novinku R. M. N. tradičně 
v Cannes. Tentokrát sice neposbíral tolik cen jako 
v  minulosti, jeho pátý samostatný celovečerní 
snímek přesto budí oprávněnou pozornost. Téma 
návratu dospělého muže do rodné transylván-
ské vesnice a narušení klidu zdejší komunity zní 
jako ideální příležitost, aby Mungiu dokázal, že 
jeho asketicky nekompromisní styl má stále co 
nabídnout.

R. M. N. 
Premiéra: 17. listopadu 2022
Režie: Cristian Mungiu
Žánr: Drama

V roce 2015 natočil David O. Russell (jinak též Špi-
navý trik nebo Terapie láskou) dva filmy. Unylou 
romanci Hřebík v hlavě a o poznání zdařilejší a cel-
kově ambicióznější Podnikavou Joy. Historický 
Amsterdam má všechny předpoklady, aby kvali-
tou navázal spíše na druhý z nich. Kameramanem 
kriminálního drama z třicátých let minulého sto-
letí je jeden z nejobdivovanějších zástupců svého 
oboru a držitel tří Oscarů Emmanuel Lubezki a vy-
jmenování všech hvězd, které v Amsterdamu hrají, 
by zabralo několik řádků.

Amsterdam
Premiéra: 3. listopadu 2022
Režie: David O. Russell 
Žánr: Historický/Krimi

Česká pohádka Princezna zakletá v  čase byla 
před dvěma lety nenápadným, ale o to milejším 
překvapením. Omšelé schéma dokázala ozvlášt-
nit stylem vyprávění známým například ze slavné 
komedie Na Hromnice o den více a i díky tomu 
rozhodně nezapadla. Jaké bude její pokračování? 
Jak už to tak u většiny „dvojek“ bývá, dá se oče-
kávat, že bohatší, velkorysejší a rozvíjející původní 
svět. Podaří se jeho tvůrcům v  čele s  režisérem 
Petrem Kubíkem nabídnout divákům také dosta-
tek novot, aniž by rezignovali na hravost originá-
lu? Doufejme.

Princezna zakletá v čase 2
Premiéra: 17. listopadu 2022
Režie: Petr Kubík
Žánr: Pohádka

Jan Prušinovský už si vyzkoušel různé žánry, 
road movie však mezi nimi doposud nebylo. Jeho 
Grand Prix má být jízdou především komediální, 
což je pole, na kterém už oslavil několik zaslou-
žených úspěchů. Příběh dvou bratranců, jejichž 
největším snem je dostat se na závody Formule 
1 a jsou kvůli tomu ochotní podstoupit mnohé, 
slibuje zábavu nejen fanouškům motorismu. Tím 
spíš, že třetího protagonistu ztvárnil jeden z nej-
populárnějších českých herců současnosti Ště-
pán Kozub. Čeká nás nejvtipnější film roku?

Grand Prix
Premiéra: 17. listopadu 2022
Režie: Jan Prušinovský 
Žánr: Road movie / Komedie

Fabelmanovi jsou nejnovějším filmem Stevena 
Spielberga. Už tato prostá informace nejspíš sta-
čí k tomu, aby si všichni fanoušci kinematografie 
zatrhli datum premiéry do kalendáře a přidali pár 
vykřičníků. Spielberg sice letos oslaví už 76.  na-
rozeniny, nadále však točí snímky, kterou jsou 
dobré až výborné a bez výjimky pozoruhodné. 
Fabelmanovi navíc tematizují sílu filmů jako tako-
vých a jsou do značné míry autobiografickým por-
trétem dětství svého tvůrce. Jestli jste právě do 
kalendáře rychle načmárali ještě jeden vykřičník, 
určitě nejste sami. 

Fabelmanovi
Premiéra: 24. listopadu 2022
Režie: Steven Spielberg
Žánr: Drama/Životopisný

Nejslibnější listopadové filmové 
premiéry
Předposlední měsíc roku je tady 
a s ním několik desítek filmových pre-
miér. Zatímco v prosinci dávají distribu-
toři přednost nasazení pár největších 
trháků (letos v čele s druhým Avata-
rem), v listopadu ještě dobíhá sázka na 
říjnovou kvantitu. Zdařilost jednotlivých 
titulů zatím můžeme pouze odhadovat, 
už teď je ale víceméně jisté, že vybrat 
by si měl skutečně každý.
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Mysliveček miloval ženy,  
Bůh ale miloval Mozarta
Scenárista a režisér Petr Václav je 
známý především díky svým syrovým 
sociálním dramatům. Nyní však do kin 
přichází jeho nový film Il Boemo, který 
může na první pohled působit jako je-
jich protipól. Výpravný snímek o životě 
skladatele Josefa Myslivečka však není 
jen přehlídkou krásných kostýmů  
a dokáže jít na dřeň stejně jako před-
chozí Václavovy snímky.

Přestože se strukturou jedná o poměrně tra-
diční životopisný film, hned z úvodu je jasné, že se 
nebude snažit divákům prvoplánově zalíbit. Exta-
tický obličej operní pěvkyně se zde střídavě pro-
líná se záběry znetvořeného obličeje umírajícího 
skladatele. Po znepokojivém úvodu se přenášíme 
v čase zpět do Benátek druhé poloviny 18. stole-
tí, kdy se mladý Josef Mysliveček snaží prosadit 
se svou hudbou. Z úplného dna postupně stoupá 
ve společenském žebříčku stále výš a výš, a to 
především díky svým milenkám. Jakmile však do-
sáhne vrcholu, znovu začne ztrácet půdu pod no-
hama. Není schopen splácet dluhy a kvůli nákaze 
syfilidou se mu začne rozpadat obličej. Nakonec 
umírá osamocen v Římě v roce 1781.

Kromě Myslivečkova dětství tedy snímek 
Petra Václava pokrývá téměř celou životní dráhu 
velkého skladatele. Autor se zaměřuje především 
na Myslivečkův vztah k  ženám. Každý z mnoha 
milostných poměrů je ukázaný v jiném světle a ni-
kdy se nejedná o jednorozměrnou sentimentální 
romanci. Mysliveček se stává objektem mocen-
ských her znuděných aristokratek a účastní se 
dekadentních sexuálních orgií. Přesto je schopný 
i upřímné a duchovní lásky.

Jak již bylo naznačeno výše, Il Boemo obsa-
huje mnoho nepříjemných a zneklidňujících výje-
vů. Ať už se jedná o scény erotické nebo o tu, ve 
které pouští Myslivečkovi žilou. Nezapomenutel-
ná je také bizarní sekvence, kdy neapolský panov-
ník ukazuje Myslivečkovi svoje výkaly. Syrovost 
reality se tedy ve filmu dostává do ostrého kon-
trastu s hlubokými emocionálními prožitky akté-
rů. Použitá hudba tento kontrast ještě zdůrazňuje 
a ukázky z  Myslivečkových oper rozhodně patří 
k nejsilnějším momentům celého snímku. 

Ve srovnání s nedávným  Janem Žižkou je 
podstatně výpravnější. Přestože se povětšinou 
odehrává v interiérech, dočkáme se mnoha širo-
koúhlých záběrů na benátské kanály i na maleb-
nou krajinu pod Vesuvem. 

Přestože je Il Boemo vynikající snímek plný 
skvělých hereckých výkonů, může být divák 
mírně zklamán. Nelze se totiž ubránit srovnání 
s  Amadeem Miloše Formana, který je přece jen 
o několik stupňů výše. Sám Mysliveček byl dob-
rým Mozartovým přítelem, vědom si toho, že jeho 
geniality nikdy nedosáhne. Stejně tak je Il Boemo 
jedním z nejlepších českých filmů letošního roku, 
ale Amadeus je jen jeden.

* Luboš Brabenec

Il Boemo
Petr Václav
Premiéra: 20. října 2022
www.pilot-film.cz

Hodnocení: 
KULT* 78 %
ČSFD 72 %
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Poslední aristokratka se dočkala 
posledního dílu
Uplynulo již deset let od doby, kdy vyšla 
kniha kastelána Milotic s názvem Po-
slední aristokratka. Příběh o svérázné 
rodině, která žije na zanedbaném hra-
dě Kostka, si okamžitě získal srdce čte-
nářů a v tomtéž roce si vysloužil Cenu 
Miloslava Švandrlíka. Letos nadešel čas 
ságu o poslední aristokratce ukončit. 
Šestý díl nese název Aristokratka pod 
palbou lásky a vypráví, co se událo, 
když se Marie, její matka a paní Tichá 
vrátily z Nizozemí.

Svého času Evžen Boček s první Aristokrat-
kou přitáhl pozornost pozoruhodnou směsí čer-
ného humoru, sarkasmu a téměř až fraškovitých 
postav, ze kterých sice žádná není příliš realistic-
ká, ale jejich stylizovanost je natolik zábavná, že 
jim to dokážete odpustit. 

Pro čtenáře je jistě příjemné vrátit se do 
světa, který autor s takovou láskou vystavěl. K al-
koholické paní Tiché, hypochondrickému zahrad-
níkovi, nevrlému kastelánovi nebo excentrické 
Denisce. Vše samozřejmě sarkasticky komentuje 
již téměř dvacetiletá Marie, která se marně snaží 
vybrat si mezi dvěma nápadníky. Právě milostný 
trojúhelník kolem hlavní hrdinky se táhne celým 
románem a dává mu nějaký ucelený kontext.

Opět nás čeká několik absurdních, zato ko-
mických situací, výborných slovních přestřelek 
a  nových odhalení. Evžen Boček chrlí nápady, 
které často překračují hranu toho, co je ve sku-
tečném životě možné, ale přesto baví.

Velký klad románu je však zároveň i jeho sla-
bou stránkou. Říká se, že opakovaný vtip už není 
vtipem a Evžen Boček svůj vtip vlastně opakuje 
pošesté. Postavy se chovají přesně tak, jak oče-
káváme, používají stejné praktiky a slovník – nej-
víc je to vidět asi na paní Tiché, jejíž zpočátku 
zábavné léčení ořechovkou postupně ztrácí svůj 
půvab.

 I když je patrná snaha dodat charakterům 
nový rozměr a odhalit něco málo z jejich minulos-
ti, pořád jsou to jen krátké anekdoty, které na děj 
nemají žádný zásadní vliv a nikam ho neposouvají. 
Slouží pouze jako motor, který nutí postavy, aby 
vůbec něco dělaly.

Mariino dilema, kterého ze dvou mužů si vy-
brat, sice dodává knize alespoň nějaký nový prvek 
a drží příběh pohromadě, není však natolik nosné 
a po pár stránkách repetitivní pasáže začnou nu-
dit. Pro porovnání si můžeme vzít čtvrtý díl, Aris-
tokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka, který 
použil o hodně zajímavější základní motiv a doká-
zal ho lépe vytěžit.

Poslední díl o poslední aristokratce nabízí 
přesně to, co čtenáři od této série čekají. Otáz-
kou je, jestli to bude stačit. S první knihou přišel 
Evžen Boček s něčím novým a v českých vodách 
relativně neotřelým. Již pošesté se ale plahočí ve 
stejném rybníku, což může být pro některé čtená-
ře lehce otravné. Jako oddechové podzimní nebo 
vánoční čtení však bude román zajisté příjemným 
společníkem.

* Kristína Slabáková

Aristokratka pod palbou lásky
Evžen Boček
Druhé město, 2022

Hodnocení: 65 %
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Dvě ženy, dva režimy, 
jeden příběh

V průběhu děje se postupně přenesete z dob 
komunistického Československa do doby ny-
nější. Autorčino dílo nádherně podchycuje krásy 
venkovského života, které každá generace vnímá 
jinak. Jak již název knihy napovídá, jedním z hlav-
ních témat jsou také koně, takže se při čtení knihy 
můžete stát svědky porodu hříběte či nespoutané 
jízdy na koni. 

Jako první bych rozhodně vyzdvihl čtivý, 
stručný a jasný styl psaní autorky, díky kterému 
děj rychle odsýpá. Milostné scény jsou napsá-
ny bravurně. Stejně tak i pasáže, kterým dominu-
je krutost a bezcitnost. Také se mi líbily často se 
opakující motivy těhotenství a svobody.

Logicky mi nesedl letmý polibek na rty, kte-
rý dal Vladimír Emě při jejich prvním setkání.  
V dnešní době by to bylo hodně zvláštní a Ema by 
se tím asi zabývala víc. V závěru knihy, když Vla-
dimír chtěl, aby mu při porodu hříběte pomohla 
Kristina, jsem si říkal, že by možná stejně dobře 
posloužil někdo z hloučku kolem postávajících lidí 

nebo Ema samotná. Na druhou stranu chápu, že 
by to pravděpodobně oslabilo romantickou atmo-
sféru dané scény. 

Kniha v mnoha ohledech mistrně dostává 
svému romantickému žánru, takže nechybí scény 
rázu milostného, ale ani vzteklého a zvráceného. 
Pokud hledáte krátké čtení na jeden večer, které 
vás pohltí a nepustí až do samotného konce, tak 
je tato kniha přesně pro vás.

Tohle byla moje první romanticky orientova-
ná kniha a s potěšením jsem zjistil, že se mi tento 
žánr docela zamlouvá. Pokud by se v autorčině 
mysli zrodil nový nápad na příběh jakéhokoli cha-
rakteru, tak si ho s radostí přečtu.

* David SmečkaZnamení koně
Kristýna Komárková
Rok vydání: 2022 
Nakladatelství: Pointa

Hodnocení: 90 %

Romantická povídka Znamení koně 
od autorky Kristýny Komárkové 
pojednává o milostném životě dvou 
žen, z nichž každá prožila své mládí 
v jiném politickém režimu. I přes 
rozdílné podmínky lze vidět prvky, jež 
jsou pro obě generace shodné. Patří 
k nim láska, omyly, touha po svobodě 
a hledání štěstí. Celý děj je protkán 
krásou venkova, který i v moderní době 
neztrácí svůj klid a spojení s přírodou.
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Poklady z depozitářů vyprávějí 
unikátní příběhy
V prostorách hradu Špilberk můžete 
až do března příštího roku zhlédnout 
rozmanitou výstavu Poklady z depo-
zitářů, ve které kurátoři Muzea města 
Brna vybrali několik nejzajímavějších 
exponátů ze svých sbírek. Určitě to ne-
bylo jednoduché, v depozitářích muzea 
se v současnosti nachází neuvěřitel-
ných 206 tisíc předmětů!

První místnost se věnuje relativně nedávné 
historii, a sice jednání Václava Klause a Vladimíra 
Mečiara o rozdělení Československa. Tyto schůz-
ky probíhaly v létě 1992 v Brně, konkrétně pak ve 
vile Tugendhat. Kromě modelu vily zde najdete 
původní židle, na kterých oba premiéři sedávali, 
a také další, poněkud nezvyklý artefakt. Jedná se 
o kus stromu, který byl němým svědkem této his-
torické události. 

V další místnosti se návštěvník seznámí s po-
lozapomenutou historií brněnského nábytkového 
designu. Ve třicátých letech 20. století patřily 
brněnské Spojené uměleckoprůmyslové závody 
k  největším nábytkovým továrnám v  Českoslo-
vensku. Návštěvník zde může obdivovat funkcio-
nalistickou židli od architekta Jindřich Halabaly. 
Dalším vystaveným „pokladem“ je pak osobité 
křeslo od výtvarníka Antonína Procházky, pojaté 
v duchu rondokubismu.

Třetí výstavní místnost je věnována příběhu 
Německého domu. Iniciátorem výstavby byl pod-
nikatel Friedrich Wannieck, který pomohl zakou-
pit pro tuto prestižní stavbu parcelu na dnešním 
Moravském náměstí. Německý dům se stal těži-
štěm společenského života brněnských Němců 
a stál zde od roku 1891 až do roku 1945. Ve vitríně 
je na výstavě k vidění několik málo dochovaných 
předmětů, které se podařilo zachránit po demo-
lici domu.

V  následující místnosti na návštěvníka čeká 
vzácný kostýmní kord. Ten daroval v roce 1663 cí-
sař Leopold brněnskému poštmistrovi Johannu 
Georgu Metzgerovi za jeho hrdinský čin, kdy jako 
první informoval císaře Leopolda o vpádu Turků 
na Moravu. 

V  páté místnosti mohou hosté obdivovat 
bohatě zdobenou skleněnou lampu z  druhé po-
loviny 15. století, která byla nalezena při archeo-
logickém průzkumu na náměstí Svobody v jedné 
z odpadních jímek. V té době byly podobné stolní 
lampy skutečným luxusem a mohli si je dovolit jen 
ti nejbohatší měšťané. 

Posledním exponátem výstavy je pak socha 
sv. Ludvíka z  Toulouse, jež vznikla v  osmdesá-
tých letech 14. století. Jedná se tak o jeden z nej-
starších předmětů, které má Muzeum města Brna 
ve svých sbírkách. Tato socha se do depozitáře 
muzea dostala z  dnes už neexistující mateřské 
školy v Trnité ulici, původně však pravděpodobně 
pochází ze zbořeného kostela sv. Mikuláše na ná-
městí Svobody. 

Celkově se dá říct, že je výstava Poklady z de-
pozitářů velmi vydařená. Je pravdou, že někomu 
může připadat její koncept poněkud minimalis-
tický. Na druhou stranu však není návštěvník zahl-
cen informacemi, a může tak plně prožít unikátní 
příběhy z dějin Brna. 

* Luboš Brabenec
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Thriller na scéně pop music
V době vydání Thrilleru bylo Michaelu Jacksonovi dvacet čtyři let a na kontě už měl celkem pět alb. Své vůbec první sólové 

Got To Be There vydal už v roce 1972 v pouhých čtrnácti letech… Thriller bylo tedy albem šestým, a nakonec se se 110 miliony 
prodaných kusů stalo dosud nejprodávanějším albem v historii.

Jackson byl sice oficiálně označován jako 
„král popu“, ale tento titul lze brát spíš jako mar-
ketingový tah. Ještě v počátcích  devadesátých 
let 20. století přitom, alespoň u nás, o Jacksonovi 
(prakticky za naprosté absence internetu) ko-
lovaly opravdu barvité fámy. Například to, že spí 
v rakvi, aby dýchal zdravější vzduch, nebo že jezdí 
na invalidním vozíku, aby si šetřil nohy pro tanco-
vání, a počet jeho plastických operací se uváděl 
ve dvouciferných číslech.

Fenomén Michaela Jacksona šel nejspíš 
ruku v  ruce jak s  jeho opravdovým talentem 
i  úspěchem, tak s  jeho extravagantním stylem 
sebeprezentace. Během zpěvu se často dotýkal 
vlastního rozkroku (což nejspíš přiživovalo speku-
lace o jeho sexuálním životě) a změna jeho vizáže 

z Afroameričana v  muže s prakticky bílou pletí  
bez původních rysů tváře vyvolává otázky dodnes. 

Ale zpátky k  Thrilleru. Jako producent se 
Jackson poprvé podílel už na svém předchozím, 
pátém albu Off the Wall z roku 1979, a to společně 
s věhlasným producentem Quincy Jonesem, kte-
rý měl v té době na kontě už šest hudebních cen 
Grammy. Jejich vzájemná spolupráce tedy po-
kračovala na Thrilleru, zároveň však kladla na celý 
tým o to vyšší nároky. Není bez zajímavosti, že se 
na Thrilleru mezi jinými podílel i jeden z nejlepších 
baskytaristů své doby Louis Johnson.

I samotný Jackson měl ty největší ambice. 
Jako sedmý z devíti sourozenců byl svým otcem 
totiž doslova od dětských let veden k hudbě, a to 
rovnou na profesionální úrovni. Už v sedmi letech 

vystupoval jako regulérní člen sourozenecké 
skupiny Jackson 5. V jejich začátcích dokonce 
i ve strip klubech. Dodnes je přitom tohle vokální 
kvinteto v povědomí lidí především díky Michaelo-
vi coby nejslavnějšímu z nich. 

On sám se přitom na sólovou dráhu vydal ješ-
tě jako chlapec v pouhých třinácti letech. Odtud 
možná také pramenila jeho pozdější náklonnost 
k dětem, jejichž společností si mohl kompenzovat 
své vlastní „ztracené“ dětství, které byl nucen trá-
vit výhradně tvrdou prací. Za Jacksonovou mož-
ná až přehnaně velkou uměleckou ctižádostí byl 
patrně i dril jeho otce, který za sebemenší chybu 
chlapce přísně trestal.

Prvním singlem alba Thriller, které vyšlo 
30. listopadu 1982, byla píseň The Girl Is Mine. 

Foto: Kevin Mazur
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Jackson ji natočil společně s  legendárním Pau-
lem McCartneym, a přestože se jí prodalo 1,3 mili-
onu kopií, píseň patří k těm méně známým. Přitom 
ještě před ní spolu natočili dodnes mnohem 
úspěšnější píseň Say, say, say na  McCartneyho 
album Pipes of Peace, které však vyšlo až po Thri-
lleru. A abychom byli kompletní, na Pipes of Peace 
je ještě jedna skladba, na které Jackson spolu-
pracoval, dnes již v podstatě neznámá The Man.

V pořadí druhým singlem desky Thriller byla 
píseň Billie Jean, která vyšla v lednu roku 1983. 
Píseň se brzy dostala do čela žebříčků hitparád 
jak ve Spojených státech, tak v  Anglii a stala se 
dokonce Jacksonovým nejrychleji rostoucím 
singlem. Billie Jean je také historicky prvním kli-
pem sólového umělce z 80. let, jenž na YouTube 
překonal počet jedné miliardy zhlédnutí. Pikantní 
také je, že píseň vypráví o tzv. Groupies, tedy po-
volných fanynkách z rockových koncertů. 

Kapitolou samou pro sebe je ovšem píseň 
Thriller, jež dala celému albu jméno. Poté, co des-
ka vyšla a celých pět měsíců kralovala žebříčkům 
oblíbenosti, ji v červnu 1983 „sesadil“ soundtrack 
k  filmu Flashdance. Tehdy se „nespokojený“ 
Jackson obrátil na svou nahrávací společnost 
Epic Records s plánem, jak Thrilleru vrátit oblibu, 
a začalo se hovořit o natočení videoklipu k titulní 
písni, přestože vydat Thriller jako singl původně 
vůbec neplánovali.

Převažovaly totiž obavy z toho, že lidi nebude 
hororové video zajímat a manažer Walter Yetni-
koff dokonce prohlásil: „Kdo se bude chtít dívat na 
singl o příšerách?“ Jackson proto přišel s  nápa-
dem, aby video nebylo skutečně děsivé, ale stra-
šidelně komické. Když pak zhlédl snímek Johna 
Landise Americký vlkodlak v Londýně (1981), roz-
hodl se jej seznámit se svým nápadem.

Komerční režiséři v  té době sice hudební 
videa nerežírovali, protože videoklipy byly pova-
žovány za druhořadý produkt, ale Landise i díky 
Jacksonově popularitě nabídka zaujala. Nato-
čili spolu tedy na 35mm film krátký snímek, ale 
s produkčními hodnotami filmu celovečerního. 
I jeho stopáž byla na klip mimořádná – 13:42 mi-
nut. Například video k Billie Jean nemá minut 
ani pět. A jen pro zajímavost: Onen mluvený mo-
nolog v druhé půli samotné písně Thriller, stejně 
jako „ďábelský“ smích v  jejím samotném závěru, 
jsou dílem herce Vincenta Price, jenž proslul 
účinkováním v hororových filmech z 50. a 60. let 
20. století.

Premiéru měl videoklip až téměř rok po vydá-
ní celého alba, ale i tak se investice do něj bohatě 
vyplatila. Stal se totiž nejen nejprodávanějším kli-
pem na VHS na světě, ale v  té době již pozvolna 
opadající prodejnost celého alba se po jeho uve-
dení ještě zdvojnásobila. 

Vedle počtu prodaných kopií (uvádí se, že 
v jednu dobu se jej v USA prodávalo až milion kusů 
týdně) a doby, kdy se album drželo na předních 
příčkách hitparád, je Thriller rekordní i v počtu 
získaných výročních cen Grammy. Jackson si jich 
během jediného večera odnesl celkem osm, což 
se do té doby nikomu jinému nepodařilo. Stejný 
úspěch od té doby zopakoval pouze Carlos San-
tana v roce 2000.

Nakonec, ačkoliv se producentský tandem 
Jackson/Jones po Thrilleru sešel ještě jednou, 
u desky Bad z  roku 1987, úspěch Thrilleru už se 
jim zopakovat nepodařilo. Ani dvojalbum HIStory 
z roku 1995, které s Jacksonem produkovalo ješ-
tě dalších sedm lidí (už bez Quincy Jonese) a pod-
pořilo jej zpěvákovo obří turné, takový úspěch 
nemělo. Tehdy Jackson dokonce zavítal poprvé 
a naposledy i do Prahy. 

Nejblíže se Thrilleru co do prodejnosti přiblí-
žilo v pořadí osmé Jacksonovo album Dangerous 
z roku 1991 s dvaatřiceti miliony prodaných kopií. 
I to byl samozřejmě obrovský úspěch – co by za 
něj jiní dali.

* Robert Žďárský



projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
statutárního města Brna

Vila Stiassni je pro veřejnost 
otevřena každé pondělí, pátek, 
sobotu, neděli a o státních 
svátcích 9–17 hod. Více na 
www.vila-stiassni.cz.

LISTOPAD

Výstava: „Od bruselu k brutalismu. 
Brno a Morava” umístěná v před-
náškové a výstavní budově a 
přístupná ze zahrady vily

7. října – 19. prosinceNavštivte Café Ernst!
kavárna přímo ve vile, podle 
projektu studia RAW, připomíná dílo 
brněnského architekta Ernsta 
Wiesnera

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, vstup zdarma

Školy v srdci 
Sadové
do 30. 11. Výsledky urbanisticko-architektonické soutěže: Prostor 
Sadové oživí nová mateřská a základní škola i náměstí obklopené parky 
s hřišti a vyhlídkami. Přijďte si prohlédnout všechny soutěžní návrhy, 
včetně jejich fyzických modelů, které vzešly z urbanisticko-architek-
tonické soutěže pořádané Kanceláří architekta města Brna.

vizualizace: XTOPIX architekti a consequnce forma



PROGRAM NA LISTOPAD
DIGITÁRIUM

3-2-1 START! 2D
Vrátí křeček Elon robota na jeho mateřskou loď? A vrátí se pak zpátky?
Vhodné od 5 let.    
so       10.00
ne       10.00
      14.00
     16.00 

Polární záře 2D
Komponovaný pořad věnovaný nejkrásnějšímu nebeskému úkazu. 
Vhodné od 10 let. 
st, pá, so a ne (kromě 12. a 30.)    18.00
st, pá a so (kromě 12. a 30.)    20.00 

Pejsek a kočička letí ke hvězdám
Ztřeštěná pohádka s živými herci, pejskem a kočičkou. 
Vhodné od 3 let.   
so (kromě 12.)     14.00
     16.00

 DALŠÍ PROGRAM

Pozorování večerní oblohy
st až so (kromě 3., 10., 12., 17. a 30.)   19.00 

Jóga
Jóga v netradičních prostorách Hvězdárny. Bez omezení věku.
st (kromě 30.)     18.30 
   
 MIMOŘÁDNÉ AKCE

Ambientní projekce Biosphere + INITI
Představení kombinující hudbu norského ambientního skladatele 
Geira Jenssena alias Biosphere a projekce z dílny Initi v brněnském 
digitáriu.
út 1.     20.00 

Sonda festival 2022
První ročník festivalu nabídne vystoupení předních českých i zahranič-
ních tvůrců elektroakustické hudby a audiovizuální performace.
so 12.     17.00 

Koncert Vesmíření s Patrikem Kee
Záběry z vesmíru umocněné živou hudbou, která vzniká přímo na 
místě. Vše pod taktovkou Pavla Karase a Patrika Kee.
po 21.      19.00 
     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

Bastlfest – festival 
kutilství pro celou 
rodinu

Zajímá vás, co všechno jde sešroubovat, spájet, naprogramovat, stlouct 
nebo sešít? Pak si určitě nenechte ujít Bastlfest – festival kutilství pro celou 
rodinu. Užijte si dílny pro děti i dospělé, ale také pojízdnou sklárnu, letecký 
simulátor nebo dodávku upravenou pro práci se dřevem. Vyrobte si blikací 
majáčky, skleněné vitráže, re-plyšáky, origami, papírové modely nebo vlastní 
stolní hru. Proniknete do 3D tisku, seřizování jízdních kol i robotických sta-
vebnic. Partnery akce jsou Jihomoravský kraj a BAUHAUS.

VIDA! science centrum, 19.–20. 11. 2022, 10:00–18:00, www.vida.cz
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kult .cz

kult .cz

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.


