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Jedno pořekadlo praví: „Změna je život!“ 
Dá se na něj dívat jako na matematickou rovni-
ci. Lze napsat, že život rovná se změna. U rov-
nice platí její vztahová podmínka. Život by nebyl, 
kdyby nebyly změny, a naopak. 

Toto tvrzení podporuje jiné rčení, které 
říká: „Stojatá voda hnije.“ Z  toho lze odvodit, 
že kde se pohyb zastaví, tam dochází k úpadku 
a rozkladu. Neboli neustálý pohyb rovná se ži-
vot. Ačkoli i ve stojaté vodě neustále dochází ke 
změnám, tzv. rozkladným procesům, což podtr-
huje první pořekadlo.

A ještě jedna citace: „Jak chceš dosáh-
nout jiných (lepších) výsledků, když děláš věci 
pořád stejně?“ Je jasné, že pokud se chcete 
mít lépe, musíte ve svých životech něco změnit, 
nejlépe změnit sami sebe.

Poslední výrok mě inspiroval ke změně ve 
vydávání magazínu KULT*. Rozhodl jsem se 
změnit jeho rozsah, frekvenci vydávání a ná-
klad. KULT* chceme nově vydávat v rozsahu až 
64 stran a v nákladu 30 000 ks. Uděláme pro to 
maximum. Tou největší změnou je, že magazín 
již nebude měsíčník, ale vyjde jen 4x do roka. 
Každé číslo bude tematicky zaměřeno.

Prvního čísla se dočkáte na konci února 
příštího roku a můžete se těšit na bohatý a za-
jímavý obsah z oblasti bydlení, módy a nápojů. 
Na tomto vydání již usilovně pracujeme. Druhé 
číslo KULTu věnujeme festivalům, cestování, 
koupání a gastronomii a přečtete si ho na kon-
ci května.

Ale zpět do současnosti. V posledním čísle 
letošního roku jsme se zaměřili na blížící se při-
pomínku bitvy tří císařů a na Vánoce.

Za celou redakci magazínu KULT* vám chci 
popřát veselé vánoční svátky, bohatou nadílku 
a všechno nejlepší do nového roku… A poděko-
vat za to, že jste s námi a zachováte nám přízeň 
i v roce 2023.

* Radek Holík

Důlek do literárního světa 
Civilním povoláním kastelán Státního zámku 
Milotice Evžen Boček patří mezi nejprodáva-
nější české spisovatele, a to především díky 
sérii o „poslední šlechtičně v českých zemích“. 

 
Nestárnoucí  
Pyšná princezna
Mnohé to možná překvapí, ale tahle stálice 
vánočních svátků letos v září v tichosti osla-
vila již sedmdesáté výročí své premiéry. 

4 ROZHOVOR

8 VÁNOCE

Změna je život

Brno v době bitvy tří císařů 
Bitva u Slavkova, nazývaná „bitvou tří 
císařů“, v zahraničí známá také jako bitva 
u Austerlitz, byla jedním z hlavních střetnutí 
napoleonských válek a jednou z nejslavněj-
ších i nejkrvavějších bitev, které se kdy na 
českém území odehrály.

Sémantická bomba, která 
se z hlavy nevykouří  
V roce 2018 uvedlo Divadlo Husa na pro-
vázku kontroverzní představení Naše násilí, 
vaše násilí. Po čtyřech letech se režisér Jiří 
Havelka k celé kauze vrací a v originálním 
představení Vykouření hledá odpověď na 
otázku, kam až může umění zajít.

Druhý Avatar V hlubinách 
oceánu 
James Cameron se na planetu Pandora 
opět vrací po dlouhých 13 letech. Podaří se 
novému filmu Avatar 2: The Way of Water 
naplnit vysoká očekávání?

10 HISTORIE

14 DIVADLA

18 FILM
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Důlek do literárního světa

Oč méně bývá vidět on, o to víc je slyšet o jeho románech. Civilním povoláním kaste-
lán Státního zámku Milotice Evžen Boček patří mezi nejprodávanější české spiso-
vatele, a to především díky sérii o „poslední šlechtičně v českých zemích“. Ačkoli 
rozhovory do médií dává jen velmi výjimečně, KULTu jeden při příležitosti vydání 

novinky Aristokratka pod palbou lásky poskytl. 

Snad ještě více než o jiných českých 
spisovatelích o vás platí, že zatímco 
nejen vaše tvorba, ale i vaše jméno jsou 
relativně známé, vaši tvář si dokáže 
vybavit málokdo. Myslíte, že se to po 
vašem nedávném vystoupení v DVTV 
změní?

Obávám se, že ano. Ale zas mě třeba budou 
brát přednostně u doktora.

Přiznal jste, že svůj první rozhovor 
tohoto typu jste se rozhodl absol-
vovat především díky osobnosti 
moderátorky Daniely Drtinové.  
Byla to příjemná zkušenost?

Já na to budu vzpomínat do konce života. 
Daniela Drtinová je nesmírně příjemná, milá, chy-
trá, ještě ke všemu hezká, a na rozdíl od někte-
rých novinářů, s nimiž jsem mluvil, byla precizně 

připravená. S  ní bych si určitě dokázal vykládat 
i několik hodin. Totéž ovšem musím říct o Tomáši 
Poláčkovi, s nímž jsem měl rozhovor asi dvě ho-
diny předtím.

Budete teď propagovat své dílo touto 
formou častěji?

Barča Reinerová z nakladatelství spolu s pí ár 
manažerkou Gábinou Vágner, která dělá promo 
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Evžen Boček (* 1966) se narodil v Kyjově a už 
třicet let pracuje jako kastelán milotického 
zámku. Zároveň je veleúspěšným spiso-
vatelem, jeho románů ze série Aristokratka 
už se prodalo téměř půl milionu výtisků.

pro druhý díl filmové Aristokratky, pro mě uspo-
řádaly takovou kampaň, jako bych měl kandidovat 
na prezidenta. Takže za chvilku už polezu všem 
krkem.

O jejich popularitě není sporu, ale jak 
důležité pro vás je, aby se vaše knihy 
prodávaly? Kladete si v tomto směru 
u novinky Aristokratka pod palbou 
lásky nějaké cíle?

Já si žádné cíle nedávám. Ale když mi z  na-
kladatelství oznámili, jaký je náklad, tak jsem byl 
zase – jako obvykle – v šoku.

Co vlastně stálo na počátku vaší 
spolupráce s nakladatelstvím Druhé 
město, respektive s jeho majitelem 
Martinem Reinerem?

Martin – tehdy ještě Pluháček – mně v  roce 
1999 vydal pod pseudonymem Deník kastelána. 
Takže od té doby se známe, i když přejmenoval 
nejen sebe, ale i nakladatelství.

Kdy jste si naplno uvědomil, že jste 
udělal díru do literárního světa, dá-li se 
to tak s trochou nadsázky říct?

Spíš než díru bych použil slovo důlek. A stalo 
se to na přelomu let 2013–2014, kdy mně začaly 
přicházet z  nakladatelství čísla o prodaných vý-
tiscích. Já jsem jim vždycky volal, jestli tam není 
číslice navíc.

Cítíte se i nadále spíše sepisovatelem 
než spisovatelem?

Já bych sám sebe označil za unavenýho bor-
ca z dědiny, který se snaží smolit lehké čtivo.

Dokážete si představit, že byste 
v budoucnu napsal smrtelně vážně 
pojatý román, kde by nebyla ani stopa 
po humoru?

Ano, dovedl. Třeba Zločin a trest 2.

Jaký typ literatury vlastně nejraději 
čtete?

Pozitivní a optimistickou – Babičku, Jana 
Cimburu a Vlastu Javořickou.

Povolání kastelána souvisí se správou 
zámku nebo hradu. Co si však za tímto 
trochu vágním popisem můžeme před-
stavit? Jak vypadá váš běžný pracovní 
den?

Od rána do večera se řeší poruchy, havárie 
a ucpané záchody.

Čelíte i po třiceti letech na Státním 
zámku Milotice zcela novým situacím?

Ano. Nedávno jsem pomáhal jedné paní ze 
schodů do parku s kočárkem a až dole jsem zjis-
til, že v něm má dva psy. Málem mě klepla pepka.

Několikrát jste se vyjádřil v tom smyslu, 
že máte rád ticho. Souvisí s tím i potře-
ba určité rutiny?

Rutina mě udržuje při životě. Teď jsem byl 
tři dny v  Praze, kde bylo všecko „hore nohama“. 
Vzpamatovávat se budu asi až do Vánoc. A ticho 
mám rád proto, že si řevu užiju až dost.

Které osobnosti českého veřejného 
a kulturního života považujete za  
inspirativní?

Všechny. 

Dokázal byste na závěr vyjmenovat 
tři důvody, proč by lidé měli navštívit 
milotický zámek, i když je třeba tento 
způsob trávení volného času doposud 
nelákal?
1.  Neplatí se vstupné do areálu.
2. Zadarmo návštěvníkům podepíšu svoje knížky.
3. Když se zadaří, uslyší mě nadávat.

* Ivo Michalík
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Tipy na dárky k Vánocům
Dobré čtivo, film nebo poslech hudby 
řadíme mezi nadčasové dárky, kterými 
nikdy nic nezkazíte. Na své si přijdou fa-
nouškové detektivek a historie, akčních 
filmů i vánočních koled v netradičním 
pojetí. Tak co, který z následujících 
dárků zařadíte do seznamu favoritů?

Detektivní thriller od autorky světového 
bestselleru Dívka v  ledu pojednává o vyšetřova-
telce Erice Fosterové, která se znenadání během 
poznávání okolí nového bydliště ocitá na místě 
vraždy. Zjišťuje, že brutálně zavražděná oběť je 
Vicky Clarkeová, která sama natáčela podcast 
o kriminálních příbězích ze skutečného života.  
Osudné svědectví
Robert Bryndza
Grada, 2022

Román začíná nástupem Jana Lucemburského, zvaného král cizinec, na 
český trůn a končí smrtí jeho syna Karla IV. Kniha vypráví o jednom z nejslav-
nějších období našich dějin, kdy byla Praha centrem římské říše, a dokonce 
aspirovala i na to, aby se stala „druhým Římem“ křesťanstva. 
Lucemburská epopej I – Král cizinec (1309 - 1333)
Vlastimil Vondruška
Moba, 2022

Posluchače vánočních koled potěší nové CD amerického „boybandu“ 
devadesátých let. Po téměř třiceti letech od svého vzniku hudební skupina 
Backstreet Boys vydává nové album Very Backstreet Christmas. Album ob-
sahuje tradiční vánoční písně i nové skladby s vánoční tematikou.
Backstreet Boys
A Very Backstreet Christmas
Backsteet Boys, 2022

Herec Tom Cruise dokazuje, že pro špičkového letce Mavericka překo-
nání leteckých překážek není ani po 30 letech žádný problém. 
Top Gun: Maverick
Žánr: Akční
Režie: Joseph Kosinski
USA, 2022

* Kristýna Komárková

VáNOCe
ZKRaŤTe Si ČeKáNÍ Na JeŽÍŠKa

25. 11. - 17. 12.

luzanky.cz

Mikulášské nadílky
Medové Vánoce

Vystoupení
Dílny

NEJLEPŠÍ 
DÁREK?
JEDNOZNAČNĚ 
ZÁŽITEK!
Darujte poukaz do VIDA!

Poukaz koupíte 
na vida.cz/eshop 
nebo přímo 
na pokladně VIDA!

ZÁBAVNÍ 
VĚDECKÝ PARK
u brněnského výstaviště
www.vida.cz
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Darujte předplatné 
magazínu KULT*

Dárek pod vánočním stromečkem většinou potěší jen jednou, zato 
s  magazínem KULT* uděláte svým blízkým radost hned několikrát do roka. 
A pokud občas vybíráte dárek tak, aby potěšil i vás, KULT* je tou správnou 
volbou – přečíst si jej totiž může celá rodina. Získejte krásný dárkový poukaz 
na předplatné magazínu KULT*.

objednávejte na asistentka@kult.cz

Nadělte si hudební 
zážitky na festivalu 
JazzFestBrno

Diana Krall, Kronos Quartet, John Scofield, Tigran Hamasyan, Clayton-
-Hamilton Jazz Orchestra s Danem Bártou, Dave Holland nebo Lionel Loue-
ke. To jsou jména, která můžete najít vytištěná na vstupenkách pod vánočním 
stromečkem. A těm nejhodnějším jazzovým fanouškům třeba Ježíšek nadělí 
členství ve Fanclubu JazzFestBrno, aby si mohli užívat řadu výhod po celý rok. 

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

Darujte relaxaci

Potěšte své blízké a darujte jim nezapomenutelný zážitek ve wellness 
centrech Infinit. Saunové světy, termální bazény, wellness pobyty, masáže 
nebo poukazy v hodnotě je možné zakoupit na recepcích a na našem e-sho-
pu. Nestíháte a sháníte dárek na poslední chvíli? Nechte si poukaz poslat 
v elektronické podobě přímo na svůj e-mail, při platbě online kartou jej obdr-
žíte během několika minut.

Saunový svět uprostřed přírody, snový wellness pobyt s večeří, masáže 
v zámeckých komnatách, vířivá vonná koupel v privátní vaně... To jsou dárky, 
na které se nezapomíná. Tak nezapomeňte ani vy a zastavte se na našich 
pobočkách či se inspirujte na e- shopu www.infinitdarky.cz a vyberte ten pra-
vý dárek. Dopřejte svým blízkým odpočinek v našich vyhřívaných bazénech, 
saunových světech s několika druhy saun či útulných wellness zónách.
infinitdarky.cz

DARUJTE RELAXACI
DÁRKOVÉ POUKAZY AŽ K VÁM DOMŮ 

NEBO IHNED NA E-MAIL 

www.infi nitdarky.cz
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Nestárnoucí Pyšná princezna

Legendární pohádka vznikla počátkem pa-
desátých let. Tedy v době utužování socialismu 
v  Československu, všudypřítomné komunistické 
agitace a nadšeného budování světlých zítřků 
dělnickou třídou v lidově demokratickém zřízení. 
To nebránilo vytvořit na první pohled apolitickou, 
poetickou pohádku o mladém, krásném a spra-
vedlivém králi, jehož poddaní se upřímně radují 
z každodenní dřiny, a ještě si k tomu mohou i za-
zpívat. Ostatně, i jiné pozoruhodné české filmové 
snímky vznikaly za poměrně nezvyklých okolností. 
Například za okupace. 

Právě tehdy totiž byly natočeny komedie jako 
Eva tropí hlouposti nebo kultovní „snový“ Kristi-
án. Oba z roku 1939, z dílny Martina Friče a s Ol-
dřichem Novým a Natašou Golovou v hlavních 
úlohách. Jako únik z nastalé nacistické tragické 
reality vznikl také „ultra“ poetický snímek Babička 
Františka Čápa z roku 1940. Výpravný film s le-
gendární Terezií Brzkovou v hlavní úloze byl nato-
čen podle adaptace stejnojmenné proslulé novely 
národní buditelky z 19. století, Boženy Němcové. 

Stejné spisovatelky, která byla autorkou 
předlohy i k  Pyšné princezně. Historicky nej-
navštěvovanější český film (v kinech jej zhlédlo 
více než jedenáct milionů diváků) vznikl podle 
asi desetistránkové pohádky Potrestaná pýcha. 
Příběhu, který poprvé vyšel v  souboru Národní 
báchorky a pověsti jako výsledek folkloristické 
sběratelské činnosti této vlastenky už v roce 
1847. A filmaři si tento politicky neutrální námět 
vybrali ke zpracování pro první poválečnou celo-
večerní filmovou pohádku. S úspěchem. 

O výjimečnosti Pyšné princezny, jež se na-
táčela v Čechách na velmi atraktivních lokacích, 
svědčí mimo jiné i fakt, že je prakticky dodnes 
předmětem debat například její barevnost. Tečku 
za tímto zažitým omylem se přitom už někdy v de-
vadesátých letech minulého století pokusil udělat 
filmový historik Karel Čáslavský. Tehdy v jednom 
z  vydání populárního soutěžního pořadu Video-
stop s vážnou tváří potvrdil, že Pyšná princezna je 
opravdu jen černobílá. 

Mnohé to možná překvapí, ale tahle stálice vánočních svátků letos v září 
v tichosti oslavila již sedmdesáté výročí své premiéry. A víte, že ten kouzelný 

příběh o lásce, napravené pýše, ale i nadšení z práce měl mezi hlavními aktéry 
dokonce i svůj reálný dopad? Ale popořádku.
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Za tímto „nedostatkem“ stála především pří-
lišná vzácnost barevného filmu-negativu v pová-
lečných letech, a tím i jeho vysoká cena. Přednost 
proto tehdy dostaly ideologicky významnější 
snímky. Co na tom, že se na ně dnes již téměř za-
pomnělo. Ovšem i pak byl barevný materiál takří-
kajíc výrazně na příděl a k  jeho širšímu použití 
se začalo přistupovat až v sedmdesátých letech 
20. století.

No, i přes Čáslavského snahu se Michal Bre-
gant, ředitel Národního filmového archivu, ještě 
v roce 2014 zmínil, že se na NFA po každé repríze 
Pyšné princezny obracejí diváci s dotazem, proč 
byla opět(!) odvysílána černobíle, přestože s ur-
čitostí vědí, že existuje i barevná. Celá věc proto 
slouží jako učebnicová ukázka nespolehlivosti 
lidské paměti. V  okamžiku, kdy je drtivá většina 
českých poválečných celovečerních pohádek ba-
revná, už nikoho nenapadne, že by jedna z  těch 
nejhezčích a nejvýpravnějších mohla být opravdu 
jen černobílá.

Režisérem Pyšné princezny byl talentovaný, 
tehdy čtyřicetiletý Bořivoj Zeman, jenž stojí i za 
takovým diváckým hitem, jako je dodnes oblíbe-
ná dvoudílná „Andělovská“ agitka z let 1952 a 1955, 
s velmi populárním Jaroslavem Marvanem v hlav-
ní roli. Přesto napříč generacemi proslul nejvíce 
právě pohádkami.

Například už dva roky po Pyšné princezně na-
točil, tentokrát již opravdu barevnou, jedinečnou 
hereckou symfonii Jana Wericha a Vlasty Buria-
na ve filmu Byl jednou jeden král. Opět na motivy 
předlohy Boženy Němcové, tentokrát podle po-
hádky Sůl nad zlato. Tehdy se přitom tito komiko-
vé-titáni sešli v jednom filmu vůbec poprvé, ale 
bohužel i naposledy. V  Burianově filmografii šlo 
navíc o jediný barevný snímek. 

Na sklonku 60. let natočil Bořivoj Zeman také 
pohádkový muzikál Šíleně smutná princezna, na 
kterou více méně zdařile navázal ještě v roce 1977 
svým vůbec posledním snímkem, pohádkou Hon-
za málem králem.

U filmu přitom začínal v roce 1941, v podsta-
tě jako scenárista samouk. Původním povoláním 
úředník na sebe ovšem záhy výrazně upozornil 
režií hrané části jedenáctiminutového filmu Vá-
noční sen z roku 1945, oceněném na Filmovém 
festivalu v Cannes. Na tomto snímku s ním spo-
lupracoval i génius trikového filmu Karel Zeman 
(společně napsali také scénář), pro kterého se 
jednalo dokonce o debut.

Ironií je, že Pyšná princezna, ona půvabná 
pohádka, kde dobro zvítězí nad zlem, vznikala 
v  dost ponuré dobové realitě. V roce 1952 totiž 
v Československu vrcholilo tzv. „hledání vnitřního 
nepřítele“, a to nechvalně proslulým politickým  

 
 
 
 
 
 
 
monstrprocesem, jehož obětí byl mimo jiné i ně-
kdejší generální tajemník Komunistické strany 
Československa, Rudolf Slánský. Zmanipulovaný 
soud tehdy vynesl neuvěřitelných jedenáct roz-
sudků smrti, které dokonce podporovalo tisíce 
petic občanů z celého Československa. V  zemi 
také panovala tvrdá cenzura, s čímž se museli vy-
rovnat i tvůrci Pyšné princezny. 

Vedle letos jubilující Aleny Vránové coby prin-
cezny Krasomily byl představitelem hlavní muž-
ské role krále Miroslava Vladimír Ráž. V  té době 
sice ještě nepříliš známý filmový herec však typo-
vě platil za lyrického milovníka. Nejen dík svému 
příjemnému vzhledu, ale i pro velmi podmanivý 
hlas a kultivovaný projev. Přesto, nebo možná 
právě proto, se mu podařilo nad míru přesvědčivě 
ztvárnit sice mladého, ale již vyrovnaného panov-
níka, kterému se vlídností a uvážlivým přístupem 
podaří změnit vzdorovitost jeho vyvolené na pří-
větivost a později i na lásku.

Z obou mladých herců pak tato pohádka uči-
nila hvězdy první velikosti. A nejen to! Během na-
táčení se z nich stal pár i skutečný, přestože oba 
měli již tehdy životní partnery. I když, podle do-
stupných informací, nebyly jejich stávající svazky 
úplně idylické. 

Tehdy sotva dvacetiletá Alena Vránová byla 
provdána za v té době prorežimního básníka 
a  přesvědčeného stalinistu Pavla Kohouta (Vrá-
novou si měl dokonce brát na vlastní přání v den 
Stalinových narozenin). Rozvod představitele 
tzv. budovatelské poezie se tak díky jeho angažo-
vanosti stal svého času skandálem. 

Ani rozchod Vladimíra Ráže neproběhl úpl-
ně bez komplikací. Jeho tehdejší žena, letos 
rovněž jubilující herečka Alexandra Myšková, prý 
sice tušila, že se o pohledného Vladimíra během 
manželství bude muset „dělit“, ale i tak ji jejich 
rozchod pochopitelně zaskočil. Bohužel, zájem 
žen o Rážovu osobu se takříkajíc podepsal i na no-
vém, „pohádkovém“ manželství s Vránovou, které 
nakonec také skončilo rozvodem.

Ale abychom celý příběh jedné z  nejkrás-
nějších pohádek neuzavírali jako cosi bulvárního 
a negativně, sluší se dodat to podstatné. Pyšná 
princezna přežila oněch sedmdesát let v našem 
povědomí ve zdraví, kdy se na její vánoční reprízu 
zase a znova těšíme jako už celé generace diváků 
před námi. Tedy, nejen dětí, ale i dospělých, kteří 
si ji pamatují právě ze svého dětství.

* Robert Žďárský
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Brno v době bitvy tří císařů
Bitva u Slavkova, nazývaná „bitvou tří císařů“, 

v zahraničí známá také jako bitva u Austerlitz, 
byla jedním z hlavních střetnutí napoleonských 
válek a jednou z  nejslavnějších i nejkrvavějších 
bitev, které se kdy na českém území odehrály. 
Proběhla 2. prosince 1805 a postavila proti sobě 
koalici Rakouského císařství (pod velením císaře 
Františka I.) a carského Ruska cara Alexandra 
I. proti Francouzskému císařství Napoleona I. Bo-
naparte. Významnou úlohu sehrálo při slavném 
Napoleonově vítězství rovněž město Brno.

Již před příchodem prvních oddílů francouz-
ské armády panovalo v Brně velké napětí a v po-
lovině listopadu opouští město dlouhá kolona 
3 000 vozů, které odvážejí do bezpečí mimo jiné 
i nejdůležitější státní dokumenty z císařského 
archivu z Vídně nebo majetek samotného císa-
ře. Odjíždějí i moravský zemský hejtman Prokop 
hrabě Lažanský s nejvyššími úředníky. Ve městě 
nastává mrtvolné ticho a mrazivé očekávání na-
stávajících událostí. 

Dne 19. listopadu přicházejí první zprávy 
o  blížící se francouzské armádě císařskou silnicí 
ve směru od Pohořelic. Pevnost Špilberk urych-
leně opouští rakouská posádka a zanechává 
zde velké množství vojenských zásob. V tu chvíli 
se vydává v  ústrety prvním vojenským oddílům 
městská deputace v čele s biskupem hrabětem 
Schrattenbachem. První jednotky francouzské 
armády vedené maršálem Muratem vstoupily 
do Brna 19. listopadu kolem půl třetí odpoledne 
Brněnskou branou. Maršál převzal od deputa-
ce správu města a Brno ihned vojensky zajistil. 
Vzápětí obsadil poštovní úřad a zabavil všechny 
poštovní i finanční zásilky. Tím přerušil veškerý 

tehdejší styk města s okolím a také přístup k  ja-
kýmkoliv informacím. O den později dorazil do 
Brna i sám císař Napoleon.

Od 11 hodin ve směru od Brněnské brány přes 
Zelný trh procházelo městem dvanáctitisícové 
francouzské vojsko a za hudebního doprovodu 
směřovalo Židovskou branou na Olomouckou 
ulici ve směru budoucí bitvy. Císař přijel jednu 
hodinu po poledni na svém koni v prostém šedém 
plášti v doprovodu osobní gardy čítající tisíc mužů 
a čtyřicet mameluků. Ubytoval se na dnešním Mo-
ravském náměstí v místodržitelském paláci spo-
lečně s generálem Mortierem. Další francouzská 
generalita byla ubytována ve šlechtických palá-
cích a vojsko v  měšťanských domech a klášter-
ních budovách, část vojska obsadila i Špilberk.

Napoleon strávil v  Brně před bitvou deset 
dnů a tuto dobu věnoval jednáním s  rakouskými 
a pruskými vyslanci a častým vyjížďkám do teré-
nu budoucího bojiště. Neustále projížděl městem 
a při návratu z obhlídek ho vítalo víření bubnů. Te-
prve v  noci z  28. na 29. listopadu odcestoval ve 
dvě hodiny ráno ke svému vojsku na bojiště. Po 
vítězné bitvě u Slavkova se císař 7. prosince opět 
vrátil do Brna, kde pobýval dalších pět dní, aby na-
konec 12. prosince v 5 hodin ráno město i se svou 
gardou definitivně opustil.

* Aleš Svoboda

„Vojáci, jsem s vámi spokojen. Ve 
slavkovském dni jste dostáli všemu, co 

jsem od vaší neohroženosti očekával; 
svoje orlice jste ověnčili nesmrtelnou 

slávou. Armáda o 100 000 mužích 
pod velením císařů Ruska a Rakouska 

byla v méně než čtyřech hodinách buď 
rozetnuta, nebo rozprášena…“ „Vojáci, 
až bude završeno vše, co je třeba pro 

blaho a rozkvět naší vlasti, odvedu 
vás zpět do Francie; budu tam o vás 

s láskou pečovat. Můj lid vás pozdraví 
s radostí a vám postačí říci: ‚Byl jsem 

v bitvě u Slavkova,‘ aby odpověděli:  
‚To je hrdina.‘“
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Pohodový odpočinek nejen s golfem
Stačí vám strávit poklidný večer u do-
brého jídla, nebo preferujete vícedenní 
relax? V obou případech budete v Golf 
Hotelu Austerlitz spokojeni. Toto místo 
totiž zdaleka není pouze o golfu. 

Celý areál je přátelský k rodinám, takže nu-
dit se tu nebudou ani vaše ratolesti. Zabavit se 
mohou na moderním interiérovém hřišti Vlnka, 
které se nachází v suterénu, přímo pod hotelovou 
restaurací, jen pár kroků od bungalovů. Vlnka je 
sice určena především dětem do desíti let, ovšem 
pobýt zde mohou i ty starší. Venkovní atrakcí je 
stezka bosou nohou s velkým pískovištěm.

O bezpečnost malých návštěvníků se na Vln-
ce obávat nemusíte. A chcete-li jim být nablízku, 
ale zároveň si chvíli oddechnout, k dispozici vám 
jsou stolky, jež se nacházejí hned vedle hřiště. 
K dokonalé pohodě pak už stačí objednat si cokoli 
z nabídky restaurace.

V místní gastronomii hraje prim kvalita a čer-
stvost. Většina surovin proto pochází z blízkých 
lokálních zdrojů. Služby restaurace se přitom ne-
týkají pouze hotelových hostů. Za gastronomic-

kým zážitkem se sem můžete vydat třeba jen tak, 
na večeři nebo během dne. 

Golf Hotel Austerlitz je vám k dispozici i pro 
vaši svatbu, oslavu, firemní školení nebo team-
building. Náš hotel se často propojuje i s  kul-
turou, vždyť jsme jen kousek od slavkovského 
zámku Austerlitz.

* PR
Na golfovém hřišti 1510
684 01 Slavkov u Brna
www.hotelausterlitz.cz

Austerlitz – 217. výročí bitvy tří císařů
Přijeďte za jedinečnou atmosférou historických akcí! Připomeňte si výročí bitvy 
u Slavkova, která se odehrála 2. prosince 1805. 

29.–30. 11.  Vyškov v roce 1805 

30. 11.  Vzpomínková akce v Kučerově

1. 12.  Brno a bitva u Slavkova 2022, Tyršův sad, pochod městem

2. 12.  Obec Podolí – Ohně na Žuráni

2. 12.  Francouzové v Křenovicích

2. 12.  Šlapanice – pietní akty u hrobu napoleonských vojáků 

3. 12.  Rekonstrukce bitvy u Slavkova na bojišti pod Santonem u Tvarožné
 1000 účastníků ze 14 zemí světa (Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo,  
 Itálie, Belgie, Rakousko, Francie, Litva, Rumunsko, Velká Británie, Kanada, USA), vojenská  
 ležení, jízda 50 koní a 12 děl. Celý víkend se koná doprovodný program v obcích Křenovice,  
 Tvarožná, Zbýšov, Kobylnice, Sokolnice a Slavkov, Pozořice – Stará pošta. 

3. 12.  Tenkrát ve Slavkově – vzpomínková akce 

4. 12.  Pietní akt na Mohyle míru u obce Prace
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Legenda o slavkovském pokladu 
v centru vědeckého bádání
Druhého prosince roku 1805 se na 
Moravě odehrála jedna z nejvýzn-
amnějších bitev historie. Střet, který 
se do dějin zapsal jako bitva tří císařů, 
se stal předmětem nejedné odborné 
publikace, ale i inspirací pro několik 
beletrizovaných děl. Nejnovější kniha 
čtveřice českých autorů s titulem 
Případ Austerlitz 1805 poodhaluje další 
detaily slavné bitvy a pokouší se vnést 
do problematiky nový, neotřelý pohled. 
Do centra jejich zájmu se dostává leg-
enda o slavkovském pokladu, zakopané 
ruské válečné pokladně, která se do 
dnešního dne nenašla.

Zdeněk Chromý, Libor Urbančík, Milan Plch 
a Jaromír Bár mají na svém kontě již jednu kni-
hu, která se slavkovským pokladem zabývá. Nyní 
toto téma probírají mnohem komplexněji. Motiv 
ztracené pokladny jim otevírá dveře k tomu, aby 
podrobně zkoumali okolnosti bitvy a zasadili 
jednotlivé střípky do širšího kontextu. Využívají 
k tomu několik vědeckých disciplín a postupů.

O jednotlivých autorech se toho na  interne-
tu ani z  publikace moc nedozvíme. V  předslovu 
přiznávají, že ani jeden z nich není historik. O to 
pozoruhodnější je soustředěné úsilí, které vyna-
ložili při získávání, kategorizaci a analýze všech 
informací. Využívají široké spektrum zdrojů, od 
internetových článků přes jiná odborná díla a au-
tentické archiválie až po dosud nezveřejněné 
a  nevyužité ruské dokumenty. Součástí knihy je 
i bohatý obrazový materiál, detailní mapky, po-
drobné grafy, statistiky a tabulky.

Autoři zvolili poměrně logický a přehledný 
postup při řazení kapitol. Obecné poznatky po-
stupně včleňují do konkrétnějšího obrazu, z  ně-
hož vycházejí zajímavé závěry.

Úvodní teoretická kapitola obeznamuje čte-
náře s  termíny „historická událost“ a „průsečík 
událostí“ a také s  různými metodami, které se 
dají při výzkumu použít. Tento poněkud nezáživný 
prolog je v konečném důsledku užitečný pro lepší 
pochopení koncepce celé publikace a přístupu 
autorů. Ti přiznávají, že se věnují i oblastem, které 
zpočátku můžou vypadat, že do tématu nezapa-
dají, dodávají ale problematice nový úhel pohledu.

Relativně vyčerpávající je i druhá kapitola 
s názvem Války a poklady, zaměřená na fenomén 
ztracených nebo zakopaných válečných pokla-

den. Jedná se v  podstatě o odcitované legendy 
o různých pokladnách a pokladnicích, nezřídka 
si vzájemně hodně podobných. Kapitole chybí 
výraznější stanovisko autorů a zajímavější struk-
tura. Vzhledem k  tomu může být kapitola pro 
čtenáře zbytečně únavná, ba místy až otravná. 
Možná by bylo lepší rozdělit všechny příběhy pod-
le nějakého klíče a na základě těchto podobností 
je propojit. Na množství – byť zajímavého – mate-
riálu připadá prakticky jen jeden vágní závěr, že 
mýty o zakopaných válečných pokladnách byly 
vždycky součástí jakéhosi koloritu společnosti. 

 Další zajímavý úhel pohledu nabízejí kapitoly, 
ve kterých se autoři soustředí na samotné dějiště 
bitvy, na geologický, geografický, hydrologický 
i meteorologický charakter krajiny. To jim dodává 
pevné podloží, z něhož můžou čerpat při hlubším 
zkoumání nejen bitvy, ale i zakopání pokladny.

Případ Austerlitz 1805 není kniha pro absolut-
ní laiky. Předpokládá, že čtenář má základní zna- 

 
 
 
 
 
 
 
 

losti o celé problematice a chce se do ní ponořit 
hlouběji. Pro nadšence do bitvy tří císařů nebo 
do slavkovského pokladu se ale bude nepochyb-
ně jednat o užitečnou publikaci, jež je provede 
novými oblastmi bádání. Z  literárního pohledu 
by si text žádal pečlivější redaktorskou i autor-
skou ruku, které by odstranily rušivé a zbytečné 
pasáže, v oblasti vědeckého přínosu se ale jedná 
o dílo, které má jednoznačně co nabídnout.

* Kristína Slabáková

 
 
Celou recenzi najdete na kult.cz

Případ Austerlitz 1805
Zdeněk Chromý, Libor Urbančík, Milan
Plch, Jaromír Bár
Zoner Press, 2022

Hodnocení: 70 %



Stavba Jihomoravského kraje 2022
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji 
vyhlašuje 21. ročník soutěže. 

Tradiční soutěž pod záštitou Jihomoravského kraje je prezentací těch 
nejlepších stavebních projektů v Jihomoravském kraji vždy za uplynulý rok. 
Cílem je také propagace jejich tvůrců – projekčních, dodavatelských a inves-
torských subjektů z JMK.

Soutěž je vyhlášena pro tyto kategorie:
* stavby občanské vybavenosti
* bytové stavby
* průmyslové stavby a technologické stavby
* dopravní a inženýrské stavby
* rekonstrukce staveb
* vodohospodářské stavby a ekologické stavby
* stavby realizované mimo území Jihomoravského kraje.

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje proběhne také Soutěž 
o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, kterou vyhla-
šuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v JmK spolu s Fakultou architektury 
a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně.

Uzávěrka přihlášek je 10. února 2023.
Více informací vč. přihlášky ke stažení: www.stavbajmk.cz V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
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Sémantická bomba, která se 
z hlavy nevykouří

V roce 2018 uvedlo Divadlo Husa na 
provázku kontroverzní představení 
Naše násilí, vaše násilí. Bouři nev-
ole a protestů v té době vyvolala 
především scéna, ve které Ježíš Kris-
tus znásilňuje muslimku. Po čtyřech 
letech se režisér Jiří Havelka k celé 
kauze vrací a v originálním představení 
Vykouření hledá odpověď na otázku, 
kam až může umění zajít. 

Inscenace začíná očistným rituálem, při 
kterém je za zpěvu manter celé jeviště dokona-
le vykouřeno pomocí kadidla a vonných tyčinek. 
Po silně atmosférickém úvodu následuje rekon-
strukce protestů, při kterých v  roce 2018 vnikla 
na jeviště občanská skupina Slušní lidé. Tato část 
představení je poněkud abstraktní a divák, který 
není seznámený s tehdejším děním, se může leh-
ce ztrácet.

Další scény jsou však již srozumitelné i pro 
nezainteresované diváky. Jedná se totiž o volný 
sled více či méně kontroverzních scének, které 
experimentují se základními divadelními principy. 
Ve hravých a mnohoznačných obrazech sleduje-
me proměnu ukřižovaného Ježíše v  policistu na 
křižovatce nebo v gymnastu na kruzích. Z čokolá-
dového pudinku se stávají exkrementy, z bělocha 
černoch a ze člena Ku-klux-klanu muslim. 

V  rychlém sledu se vrší nezapomenutelné 
sekvence, které fungují jako originální metako-
mentář o roli umění a náboženství ve společnos-
ti. Herci se pohybují na hraně černého humoru 
a divák slzí smíchy i u scén, u kterých by ho jinak 
mrazilo. Vše závisí na kontextu a díky nadsázce se 
i ze znásilnění může stát vtipná scénka. Obzvlášť 
pokud spolu zrovna souloží Voskovec a Werich.

Druhá polovina představení se nese v opač-
ném duchu. Po zběsilém sledu skečů zasedají 
herci ke stolu a citují úryvky textů ze soudních 
rozsudků, novinových rozhovorů a internetových 
diskusí. Z  kacířského karnevalu se dostáváme 
k  intelektuálnímu dialogu, ve kterém má každý 
názor své místo. Mnoho scén z první poloviny di-
vák začne vnímat v jiném světle. 

Vykouření si dělá legraci nejen z  mravokár-
ců, nacionalistů a náboženských dogmatiků, ale 
i z  laciných uměleckých provokací a z kulturních 
snobů. Ve své druhé polovině však zároveň vybízí 
k diskusi a naslouchání „druhé straně“. 

Celkově jde o vynikající představení plné ori-
ginálních nápadů a skvělých hereckých výkonů. 
Samozřejmě je možné, že některé diváky Vykou-
ření pohorší. Ale i to je jeho tématem. Na otázku, 
zda má umění nějaké hranice, totiž neexistuje 
jednoduchá odpověď a každý divák si na ni musí 
odpovědět sám.

* Luboš Brabenec

Vykouření
Psáno z představení v divadle  
Husa na provázku 14. 11. 2022
Web: provazek.cz/cs/vykoureni

Hodnocení: 90 %
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Božena Němcová   Petr Ulrych
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9.–11. prosince na Hudební scéně MdB

hudební aranžmá  Petr Gablas   
scéna  Jaroslav Milf ajt   kost ýmy  Roman Šolc

Na motiv y f ilmového scénáře 
Bohumila Steinera a Jaroslava Petří ka 
napsali Igor Ondří ček a Klára Latzková
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Dovolit si o dovolené donekonečna dumat
Podstatné jméno dovolená pochází ze 
slovesa dovolit si. V dnešní době dovo-
lená znamená, že jste si dovolili nebýt 
v práci. Představte si, že nejste zrovna 
v zaměstnání a cílem vaší dovolenkové 
destinace jsou srpnové Benátky v roce 
2022. Co všechno si můžeme dovolit 
nejen na dovolené? Na to odpovídá 
představení Humanismus 2022 
v listopadové premiéře v brněnském 
HaDivadle.

Autorské dílo pochází od uměleckého šéfa 
HaDivadla Ivana Buraje, který spojil své síly s hos-
tujícím režisérem Bohdanem Karáskem, jenž se 
jinak zaměřuje spíše na filmovou tvorbu. Příběh 
se odehrává v jednom benátském apartmánu, 
kde se ubytuje anesteziolog Víťa se svojí man-
želkou Sylvií a kamarádem Davidem – povoláním 
divadelním hercem –, který s sebou vzal svoji 
partnerku Báru a její přítelkyni Anastasii. Dozví-
dáme se, že Víťa v minulosti sekl s hereckou ško-
lou, že jeho žena hledá ztracenou náušnici a že 
jejich děti tráví léto na muzikálovém táboře. Mi-
lostný polyamorní trojúhelník, na jehož vrcholu je 

Bára, přítelkyně Davida i Anastasie, se zpočátku 
jeví idylicky, což je pouhé zdání. Navíc ty všudypří-
tomné pocity z války na Ukrajině...

Scéna Antonína Šilara je superrealistická 
a  hlavně suprová. Funkční byt zabírá celé jeviš-
tě. Voda ve dřezu teče. Na balkoně svítí spalující 
jihoevropské sluníčko. Uvnitř na stěně visí žlutý 
abstraktní obraz, přičemž nikdo neví, co na něm 
je. V televizi běží válečné záběry i zábavné pořa-
dy. Obsadit Radima Chybu do role Víti byl určitě 
krok správným směrem, protože spolu s Jiřím 
Miroslavem Valůškem coby Davidem dokážou 
propojovat i nepropojitelné.

Sto padesát minut bez pauzy je opravdu 
dlouhých. Přestávka by Humanismu 2022 slušela. 
Tísnivě panickou atmosféru může umocnit fakt, 
že po usazení se na místo není možné opustit di-
vadelní sál běžným východem a je nutné požádat 
o doprovod ven uvaděčku, kterou nemá většina 
hlediště mimo první řadu v dosahu ani doslechu. 
Pokud se přenesete přes určitou bezcílnost Hu-
manismu 2022, zjistíte, že civilnost na divadle je 
příjemná a přirozená. Plně tak vnímáme krutou 
pravdu, že si fyzicky a psychicky opravdu odpo-
čine jen 0,01735 % ze všech lidí, co kdy jeli někam 
na dovolenou.

* Klára Tesařová

Humanismus 2022
HaDivadlo
Psáno z představení 14. 11. 2022
Web: hadivadlo.cz/hra/humanismus-2022

Hodnocení: 50 %

Sváteční atmosféru 
v MdB navodí Noc 
pastýřů

Dojemná inscenace Noc pastýřů, jejíž hluboce lidský příběh je zhusta 
lemován andělskými tóny legendární České mše vánoční geniálního hudební-
ho skladatele a osvíceného pedagoga Jakuba Jana Ryby, o jehož nelehkém 
životním osudu na malém městě tato nadčasová hra jímavě vypráví, předsta-
vuje ve vánočním čase to pravé pohlazení pro duši a svým dějem i hereckými 
výkony vás zcela pohltí.

Noc pastýřů
Činoherní scéna Městského divadla Brno
19.–22. a 26.–27. prosince 2022
www.mdb.cz

Vánoční tip: Divadlo 
Radost v Červeném 
kostele

Blíží se Vánoce a s nimi spojené 
kulturní vyžití. Kombinaci netradič-
ního prostoru v  podobě Červeného 
kostela a představení Bratříčci svaté-
ho 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 Fran-
tišek setkává nejen s  lidmi, ale i s 
tvrdohlavým oslíkem. František mlu-
ví 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 zá-
roveň 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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V  Česku si Vánoce na poli audiovize stále 
spojujeme s pohádkami a nenáročnými rodinnými 
romancemi. Zahraniční hororové komedie typu 
Dej si pozor!, Krampus: Táhni k čertu či slavných 
Gremlins přitom ukázaly, že do diváckých peněže-
nek vede i mnohem zábavnější cesta. Letos bude 
tento proud reprezentovat Šílená noc. Zkrvavený 
kostým Santa Clause si v ní obleče hvězda Stran-
ger Things David Harbour a režisérem byl Tommy 
Wirkola, který už se nebál zesměšnit komunisty 
i nacisty zároveň (Mrtvý sníh a jeho pokračování).

Šílená noc
Premiéra: 8. prosince 2022
Režie: Tommy Wirkola
Žánr: Horor / Komedie

Nízkorozpočtová černobílá Zrcadla ve tmě, která 
se do kin dostala loni, ukázala, že v tehdy debu-
tujícím Šimonu Holém našel český film dalšího 
zajímavého, mladého, a i díky tomu slibného 
tvůrce. Čtrnáct měsíců po nich přichází s novým 
snímkem nazvaným A pak přišla láska… Je ba-
revný a hrají v něm známější herečky (mimo jiné 
fanouškům HaDivadla více než povědomá Sára 
Venclovská), ale jinak se dá čekat, že se tema-
ticky ponese v podobném duchu jako režisérova 
prvotina. Prim budou zřejmě i tentokrát hrát me-
zilidské vztahy.

A pak přišla láska…
Premiéra: 1. prosince 2022
Režie: Šimon Holý
Žánr: Drama / Komedie

Který jiný titul by měl budit všeobecnou pozor-
nost, když ne pokračování nejvýdělečnějšího 
filmu všech dob? První Avatar navíc rozhodně ne-
bodoval pouze v komerční oblasti. V mnoha očích 
zůstává příběh situovaný na vzdálenou planetu 
Pandora nepřekonaný také v  dalších směrech. 
Mimoto je těžké si představit, že by megaloman 
James Cameron (Titanic, Terminátor, Vetřelci) 
natočil jiné než divácky vděčné a po všech strán-
kách dotažené dílo. Délka druhého Avatara sice 
přesahuje tři hodiny, ale i to bude dost možná 
málo. 

Avatar: The Way of Water 
Premiéra: 15. prosince 2022
Režie: James Cameron
Žánr: Dobrodružný / Fantasy

O Quentinu Dupieuxovi, jinak též renomovaném 
experimentátorovi s  elektronickou hudbou, se 
hovoří jako o jednom z  nejoriginálnějších (nejen) 
francouzských filmařů současnosti. I když zrovna 
„neobsadí“ do hlavní role oživlou vraždící pneuma-
tiku jako v Rubberu, sledovat jeho v dobrém slova 
smyslu šílená díla bývá velká radost. A řada super-
lativů od zasvěcených diváků ochotných popustit 
uzdu fantazii provází také komedii Neuvěřitelné, 
ale pravdivé. Jestliže jste s jeho filmy dosud ne-
měli tu čest, je nejvyšší čas to změnit.

Neuvěřitelné, ale pravdivé 
Premiéra: 8. prosince 2022
Režie: Quentin Dupieux 
Žánr: Komedie

Shrek a jeho přátelé dlouho platili za jednu 
z  největších franšíz na světě. Nebylo tedy divu, 
že došlo i na samostatná dobrodružství jedné 
z  klíčových postav. První Kocour v  botách sice 
rozhodně nebyl propadákem, přesto si fanoušci 
na jeho pokračování museli počkat téměř stejně 
dlouho jako ti, kteří propadli Avatarovi. Do čes-
kých kin se dostane dva dny před Štědrým dnem 
a nese pohádkový název Kocour v botách: Posled-
ní přání. Podaří se jeho tvůrcům nepřímo oživit zá-
jem i o Shreka, o jehož pátém celovečerním filmu 
už se tak dlouho mluví? 

Kocour v botách: Poslední přání 
Premiéra: 22. prosince 2022
Režie: Joel Crawford
Žánr: Animovaný / Rodinný

Nejslibnější listopadové filmové 
premiéry
Prosinec se samozřejmě nese pře-
devším ve znamení vánočních svátků 
a následných oslav konce jednoho 
a příchodu dalšího roku. Kina však 
budou hrát dál a distributoři do nich 
nasadí řadu zajímavých filmových pre-
miér. Bude jich sice znatelně méně než 
v posledních měsících, ale to nemusí 
být nutně na škodu. A co víc, jedna 
z nich má potenciál přepsat dějiny 
kinematografie.
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Druhý Avatar slibuje fascinující 
podívanou v hlubinách oceánu
Když v roce 2009 vstupoval do kin první Avatar, jednalo se o velkou událost a mlu-
vilo se o něm jako o technologickém průlomu, který změní celou kinematografii. 
Stal se jedním z nejvýdělečnějších filmů v historii a jeho tržby v současnosti do-
sahují neuvěřitelných 2,9 miliard dolarů. James Cameron se na planetu Pandora 
opět vrací po dlouhých 13 letech. Podaří se novému filmu Avatar 2: The Way of 
Water naplnit vysoká očekávání?

To, že bude mít film Avatar několik pokra-
čování, oznámil James Cameron již v roce 2006 
a podle původních plánů měl mít Avatar 2 svou 
premiéru už v roce 2014. Cameron však nakonec 
shledal, že digitální triky ještě nedosahují pat-
řičné úrovně a natáčení sequelu odsunul. První 
záběry Avatara 2 tedy vznikly až v roce 2017 a sa-

motné natáčení skončilo v  září roku 2020.  Roz-
počet celého filmu se vyšplhal na závratných 250 
milionů dolarů a jedná se tak opět o jeden z nej-
dražších filmů všech dob. 

Jak napovídá samotný název, ve druhém dílu 
se podíváme do životem bujících oceánů na pla-
netě Pandora.  Již z úvodních záběrů nejnovějších 
trailerů je zřejmé, že nejsilnější stránkou celého fil-
mu rozhodně bude dechberoucí podmořský svět.  
Malé „medúzy“, gigantické „velryby“ a další exotičtí 
tvorové se hemží v  modrých hlubinách a  slibují 
ohromující podívanou. Do hlubin oceánů se však 
James Cameron nevydává poprvé. Prozkoumával 
je nejen ve svých výborných dokumentech, ale 
i v jednom ze svých prvních filmů – Propast.

O samotném ději druhého Avatara zatím není 
příliš známo. Podle posledních informací se jeho 
děj odehrává více než deset let po prvním snímku. 
Ve filmu se opět setkáme s Jakem a Neytri, kteří 
založili rodinu a řeší problémy s  výchovou svých 
dětí. Na scéně se objevuje i plukovník Quaritch 

a znovu hrozí, že vypukne krvavý konflikt mezi lid-
mi a Na‘vi.  V původních rolích si tedy ve filmu opět 
zahrají Sam Worthington, Zoe Saldaña a Stephen 
Lang. Poněkud překvapivě se v  nové roli vrací 
i Sigourney Weaver, která si zde zahraje Jakeovu 
dceru Kiri. Z dalších známých hereček se ve filmu 
objeví například i Kate Winslet.

Předchozí film byl často kritizován za svo-
ji schematičnost a jednoduchý děj. Částečně 
byla tato kritika oprávněná, ale je příliš laciné ho 
shazovat a označovat za „Pocahontas s modrý-
mi  mimozemšťany“.  V  posledních rozhovorech 
Cameron naznačil, že děj nového filmu nebude 
takto přímočarý a patrně se dočkáme i několika 
překvapivých zvratů. Pravděpodobně nás však 
nečeká žádná spletitá zápletka ve stylu Christo-
phera Nolana. Síla Avatara je ale v něčem jiném. 
V  prvním filmu se totiž Jamesi Cameronovi po-
dařilo vytvořit neskutečně barvitý svět plný divů, 
který dokáže diváka naprosto pohltit. Trailery na-
značují, že na diváka čeká opět čeká stejně fasci-
nující zážitek…

Dokáže James Cameron překonat sám sebe? 
Přiláká nový Avatar opět masy diváků? A kdy se 
dočkáme dalších dvou pokračování?  Na tyto 
otázky zatím neznáme odpověď, ale na některé 
z nich se ji dozvíme již 15. prosince.

* Luboš Brabenec
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Princezna zakletá v čase 2 opět 
zdařile míchá pohádku s fantasy
V posledních letech se mohlo zdát, že 
česká pohádka patří jen na televizní 
obrazovky a má nejlepší léta za sebou. 
V roce 2020 však měl premiéru 
film Princezna zakletá v čase, který 
poměrně zdařile mixoval tradiční 
pohádku s prvky moderní fantasy. Díky 
jeho úspěchu tedy nyní přichází jeho 
pokračování a zdá se, že tvůrci vsadili 
na stejný recept jako minule.

Film se nezdržuje sáhodlouhým úvodem 
a divák je ihned vhozen doprostřed děje. V prv-
ních minutách je sice trochu zmatený, ale vše se 
poměrně brzy vyjasní a dojde i na krátkou reka-
pitulaci prvního dílu. Celkově je třeba ocenit, že 
docela spletitá pravidla pohádkového světa jsou 
divákům vysvětlena poměrně jednoduše, a tak 
se v ději nakonec budou orientovat i nejmenší 
diváci. 

Oproti prvnímu dílu se hlavní postavou stává 
sarkastická alchymistka Amélie, kterou opět hra-
je Eliška Křenková. Znovu dojde i na hrátky s ča-
sem. Amélie se díky runě času potkává se svým 
minulým já a učí se novým schopnostem. Vracejí 
se i princezna Ellena a princ Jan, a dokonce i pro-
hnaná čarodějnice Murien. Hlavním protivníkem 
protagonistů se však stává čaroděj Alzar, který 

touží ovládnout svět magie pomocí pěti prvorun. 
Amélie se pak spolu s ostatními musí vydat do 
alchymistického města Ayra, aby našla cestu, jak 
ho zastavit.

Dospělý divák si brzy všimne, že tvůrci si 
mnoho motivů půjčují z úspěšných hollywood-
ských trháků. Hlavní záporák tak trochu připomíná 
Thanose z marvelovek a vizuál Ayry byl nepochyb-
ně inspirován Bradavicemi. Zároveň je však třeba 
říct, že se nejedná o nějaké laciné a bezduché ko-
pírování. Přestože registrujeme mnoho klišé, jako 
snímek funguje velmi dobře a daří se mu vytvářet 
vlastní rozsáhlý svět i mytologii.

Vizuál je v rámci české produkce na špičkové 
úrovni. Dočkáme se epických průletů nad kraji-
nou Oberonu i mnoha skvělých trikových záběrů. 
Ačkoli tvůrci samozřejmě nemohli pracovat s ho-
llywoodským rozpočtem, podařilo se jim vytvořit 
uvěřitelný fantasy svět, který ani v nejmenším 
nepřipomíná televizní papundeklovou pohádku.

Mezi současnými českými pohádkami je 
tato výjimečná také v tom, že v ní dobře fungu-
je i humor. Tvůrci odlehčují děj v těch správných 
chvílích a zároveň nesklouzávají k příliš dětinským 
nebo otravným vtipům. 

Eliška Křenková znovu předvádí výborný he-
recký výkon. Zároveň je třeba říct, že její alchy-
mistka, která vše ironicky glosuje s kamenným 

výrazem ve tváři, fungovala výrazně lépe jako ve-
dlejší postava. Jako hlavní hrdinka působí zpočát-
ku příliš apaticky a až ve druhé polovině filmu se 
dostává do situací, kdy z ní tato chladná a netečná 
maska padá.  

Mezi negativa snímku patří i občasné ne-
logické jednání hlavních postav a poměrně na-
tahovaný závěrečný souboj. Princezna zakletá 
v čase 2 trvá přes dvě hodiny, což nemusí být pro 
nejmenší diváky úplně únosné. Jedná se však jen 
o  drobné výtky. Film je sice směskou nepůvod-
ních motivů, ale výsledek je nakonec nadprůměr-
nou podívanou, kterou si užije celá rodina.

* Luboš Brabenec

Princezna zakletá v čase 2
Petr Kubík
Rok: 2022
Premiéra: 17. listopadu 2022
bohemiamp.cz

Hodnocení: 75 %



20

K
U

LT
* 

12
/2

0
2

2
*J

ÍD
LO

 &
 P

IT
Í

Namyslet a udělat celou 
historickou kolekci dortů pro Marii 

Antoinettu není jednoduché

Jak nápad v podobě tvoření umělých 
dortů vznikl?

Začalo to klasickou cukrařinou. Pekla jsem 
dorty na zakázku, převážně narozeninové dorty 
pro děti. To bylo období, kdy jsem já sama ještě 
žádné neměla, takže jsem si mohla rozvrhnout 
čas podle sebe. Po narození synů se vše změni-
lo. Pekla jsem převážně po nocích, protože jsem 
se přes den musela věnovat rodině. Tenhle kolo-
toč povinností odneslo i moje zdraví. Tehdy jsem 
poznala, že to byl pro mě varovný signál, abych si 
dala pauzu a zamyslela se nad tím, jak mám po-
kračovat dál. Mám kamarádku fotografku, které 
jsem pekla jedlé narozeninové dorty pro dceru 
a z  oslavy vznikly vždy nádherné fotografie. Po-
žádala mě, jestli bych jí mohla péct jednoduché 
dorty na focení s klienty, což možné bylo. Situaci 
však komplikovala doprava a kilometry, jež nás od 
sebe dělily. A právě v  tomto období přišla první 
myšlenka začít tvořit umělé dorty pro fotografy. 
Vyrábění těchto dortů mi pomohlo vyřešit pro-
blém, jak skloubit všechny provozní věci spojené 
s focením i organizaci svého vlastního času. Le-
tos je to už třetí rok.

Na co se společnost Face Cake  
konkrétně specializuje? 

Na výrobu umělých dortů a drobných cukrář-
ských výrobků, které jsou na první pohled neroze-
znatelné od jedlých. Tento výrobek pak slouží jako 
rekvizita všude tam, kde se z praktických důvodů 
jedlé dorty nehodí nebo je nelze použít. Oblíbené 
jsou převážně u fotografů, reklamních agentur 
a svůj účel splní i jako dekorace do výloh či na vý-
stavní stánek s cukrářskou tematikou. Jedineč-
nou skupinou jsou pak svatební maxi dorty, kdy se 
několik spodních pater nahrazuje polystyrenovou 
maketou nebo je celý dort maketa, která zůstává 
pro obdiv všech očí na svatebním stole a hostům 
se naporcuje a servíruje jednodušeji zdobený 
exemplář nachystaný v nitru kuchyně. Mezi mé 
netradiční zákazníky, kterých si velice vážím, patří 

i obchodní řetězec IKEA, který si ode mě objednal 
několik cupcaků a dort do svého roomsetu v ob-
chodním domě IKEA Zličín. Značka Face Cake mi 
stále vzniká pod rukama a teprve druhým rokem 
umělé dorty konečně vypadají tak, jak bych si je 
sama představovala.

Měla jste už v minulosti možnost 
vyrábět umělé dorty, které se obje-
vily za kamerou, nebo je to tentokrát 
poprvé?

Za kamerou vyloženě ne, to je nyní poprvé. 
Ale nedávno jsem spolupracovala na jednom pro-
jektu fotografky a umělkyně Lucie Drlíkové, který 
se fotil pod vodou. Lucie tvoří projekt Bylo neby-
lo ve vodní říši - Alenka ve vodní říši (Once Upon 
a Dream in Waterland). Tenkrát jsem jí pomáhala 
s tvorbou sladkého baru a různých laskomin pro 
Alenku. Tento projekt byl pro mě první velkou vý-
zvou, protože jsem tvořila umělé dorty tak, aby se 
nepoškodily pod vodou, což bylo docela náročné. 
Největší problém byl s  polystyrénem, který je 
nepotopitelný. Asi půl roku jsem vymýšlela, jak 
všechno zařídit, aby se dorty potopily, a přitom se 
jim nic nestalo.

Jak jste již uvedla, na svém kontě máte 
už spoustu vyrobených umělých 
dortů. Také máte za sebou již zmíně-
nou velkou zakázku pro focení pod 
vodou Alenka v říši divů. I tentokrát 
jde o rozsáhlejší akci, a navíc se Šáruš 
History Fashion spolupracujete poprvé. 
Jak se vám spolutvorba pro hudební 
trailer daří?

Spolupráce mě už na začátku velmi zauja-
la, proto jsem do toho také šla (smích). Nabídka 
přišla na poslední chvíli, takže jsem se zpočátku 
obávala, že zakázku časově nestihnu. Namyslet 
a udělat celou historickou kolekci není jednodu-
ché. A tak se stalo, že jsem projekt nejprve z ne-
dostatku času odmítla. Jenže mě zakázka natolik 

Terezie Jandová, zakladatelka a majitelka společnosti Fake Cake, tvoří umělé dorty, které jsou na první pohled 
nerozeznatelné od těch jedlých. Proč nápad v podobě syntetických laskomin vznikl? A jak spolupráci na hudebním 

traileru cukrářka vnímá? V rozhovoru jsme probrali, z čeho se umělé dorty skládají i čas strávený nad zakázkou 
historických replik dortů, na kterých si francouzská královna pochutnávala.

Foto: Monique Design & Photography
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zaujala, že jsem ji nakonec přijala a jsem za to 
moc ráda. Dala jsem do toho vše a myslím si, že se 
vše podařilo tak, jak mělo. Osobně jsem s výsled-
kem moc spokojená.

Jaké laskominy, které čtenáři mají 
možnost vidět v hudebním traileru 
o francouzské královně přezdívané 
„pyšná Rakušanka“, byly v této době 
oblíbené?

Nejprve jsem musela zjistit, jaké druhy slad-
kostí se vůbec pekly. Brouzdala jsem na internetu 
a také mně pomohly fotky, které mi poslala Šáruš 
History Fashion. Fotografie mi sloužily jako před-
stava a inspirace pro projekt, nebyly to dobové 
dorty. Tedy až na jeden, který podle dochovaných 
pramenů Marie Antoinetta milovala. Dala jsem na 
zdravý selský rozum, takže jsem zvolila dorty, kde 
se hodně používal krém, piškot, ovoce a zdobení 
zlatem. Menší cupcakes jsem ozdobila zlatými 
broži a perličkami. Při tvoření jsem se inspirovala 
dobovými ornamenty, které jsem viděla na nábyt-
ku. Tyto prvky jsem konkrétně použila u největší-
ho čtyřpatrového dortu. Čtenáři můžou v kolekci 
zahlédnout pusinky, cupcaky a makronky. V  ne-
poslední řadě bych vyzdvihla i samotné dorty 
– hlavní čtyřpatrový, krémové dorty, malý růžový 
dortík se zlatou broží, 40 cm vysoká pusinková 
věž, dort v podobě kolotoče s  koníky a piškoto-
vý dort. Na největším, čtyřpatrovém dortu, jsem 
s přestávkami pracovala asi týden. A celková za-
kázka mi trvala měsíc.

Můžete čtenářům prozradit, z čeho 
všeho se autentická replika nejob-
líbenějšího dortu Marie Antoinetty 
skládá? A jak dlouho výroba takové 
rekvizity trvá?

Ano, jak jsem již nastínila, tak z pramenů se 
dochovalo, že čokoládovo-krémový dort, který je 
nahoře politý čokoládou a ozdobený malinami, byl 
nejoblíbenější pochoutkou francouzské královny. 
Výroba této autentické repliky mi zabrala dva dny. 
Dort se skládá z  více vrstev různých materiálů, 
takže se musí čekat, než vrstva zaschne, a pak 
se může pokračovat dál. Základ všech umělých 
dortů je polystyrenová maketa obmazaná spe-
ciálním tmelem, kterou ozdobuji různými druhy 
tmelů a  dalšími modelářskými hmotami. Takto 
hotový výrobek posléze různým způsobem maluji 
a dobarvuji. Místo čokolády jsem použila speciální 
výtvarnickou techniku lití akrylu. Na závěr zdobe-
ní umělým krémem různými cukrářskými špič-
kami a umělými malinami. Přesné detaily ovšem 
neprozradím, to je právě moje know how (smích).

Jaký máte vy osobně vztah k historii? 
Chtěla byste mít někdy možnost se 
přenést do bujarého období Marie 
Antoinetty?

O této době vím základní informace ještě 
z  hodin dějepisu, ale nikdy jsem se tomuto ob-
dobí důkladněji nevěnovala. Na historické filmy 
se dívám ráda, ale musím přiznat, že film o Marii 
Antoinettě jsem neviděla. Možná je to i tím, že 
mám v  životě jiné priority, takže času není naz-
byt. A co se výroby dortů týče, zaměřuji se spíše 
na narozeninové dorty. Každopádně kdyby se na-
skytla příležitost, tak bych se do období rokoka 
ráda přenesla, protože se mi tehdejší móda a styl 
odívání, podle kterého se Šáruš History Fashion 
inspiruje, moc líbí.

Jaké zajímavé zakázky společnost 
Fake Cake do konce tohoto roku 
čekají?

Tato zakázka byla pro mě letos posledním 
velkým projektem. A odteď se začnu soustředit 
už na Vánoce. Spousta fotografů fotí tuto temati-
ku už od začátku podzimu, takže vymýšlím vánoč-
ní dekory, ozdoby a dorty. 

* Kristýna Komárková

Terezie Jandová vystudovala střední školu 
marketingu a managementu, poté se vyučila 
cukrářkou. Na přelomu roku 2019 a 2020 
začala vyrábět umělé dorty pod značkou Fake 
Cake, jež připomínají jedlý originál. Nyní se 
výrobě napodobenin skutečných dortů věnu-
je naplno. Tereziny umělé dorty jsou oblíbené 
převážně u fotografů, reklamních agentur 
nebo jako dekorace ve výlohách a výstavních 
stáncích s cukrářskou tematikou. Mimo to je 
Terezie matkou dvou malých chlapců.

Foto: Monique Design & Photography

Foto: JK2 Photography



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

Tajemství fresky
16. 12. 2022 – 16. 2. 2023  
Sál Rady na brněnské radnici na Dominikánském náměstí, kde 
v minulosti zasedal zemský soud, a který sloužil i jako vojenský sklad 
a vývařovna, a kde v současnosti zasedají brněnští radní, prošel 
v uplynulých dvou letech nákladnou rekonstrukcí. Restaurátoři odkryli 
a zrestaurovali barokní malby, kterými byl sál vyzdoben.
Zveme vás na výstavu, na níž vás seznámíme s původní výmalbou sálu, 
jejím umělecko-historickým zhodnocením, a především s postupem 
restaurátorských prací na její náročné obnově.

foto: archiv AMB MMB

POMÁHÁ

Nadační fond Kryštůfek prohlašuje, že veškeré příspěvky v rámci projektu pomoci
dětem jsou a budou využity výhradně na nákup plyšových Kryštůfků. Provoz

a režijní náklady NFK jsou zajištěny výlučně ze zdrojů zakladatele, společnosti
KAPITOL, a.s.

Pošlete Kryštůfkovi

jednorázovou dárcovskou DMS
ve tvaru

trvalou dárcovskou DMS
ve tvaru

na telefonní číslo 87 777

Více na www.darcovskasms.cz

Jednorázově, nebo dle výběru každý
měsíc, vám bude automaticky odečtena částka

30, 60, nebo 90 Kč.

DMS KRYSTUFEK 30 DMS TRV KRYSTUFEK 30

DMS KRYSTUFEK 60 DMS TRV KRYSTUFEK 60

DMS KRYSTUFEK 90 DMS TRV KRYSTUFEK 90

jednorázovou QR platbou
prostřednictvím vaší bankovní aplikace

400 Kč200 Kč 600 Kč

KAŽDÝ KRYŠTŮFEK
POMÁHÁ DĚTEM

nebo můžete pomoci 

NADAČNÍ
FOND
KRYŠTŮFEK

HLAVNÍM POSLÁNÍM NADAČNÍHO FONDU
JE POMOC DĚTEM,

ZAJÍMÁ VÁS VÍCE INFORMACÍ?

WWW.KRYSTUFEK.CZ

FACEBOOK.COM/KRYSTUFEK.ZACHRANAR

které se ocitnou po úrazu v péči zdravotnických záchranářů nebo v péči
pracovníků urgentních příjmů nemocnic.

Plyšová hračka Kryštůfka záchranáře děti utěšuje, zmenšuje jejich úzkost,
obavy a strach z transportu v sanitním voze. Zároveň Kryštůfek ulehčuje
práci samotným zdravotnickým záchranářům, s jeho pomocí mohou 
snadněji navázat potřebný kontakt s ošetřovaným dítětem.

Kryštůfek děti doprovází po dobu hospitalizace v nemocnici i při následné
rehabilitační péči. Mnohým dětem zůstává Kryštůfek jako blízký
kamarád, který jim ulehčil tíživou životní situaci.

* Jak si vylepšit svůj domov?

* Jak se šije košile na míru? 

* Dáte si kávu nebo čaj?

* Divadelní, filmové a hudební 

   tipy a recenze

KULT* 01/2023
březen–květen



PROGRAM NA PROSINEC
DIGITÁRIUM

3-2-1 START! 2D
Vrátí křeček Elon robota na jeho mateřskou loď? A vrátí se pak zpátky?
Vhodné od 5 let.    
so (kromě 24. a 31.)     10.00
ne (kromě 25.) a pá 23.    10.00
      14.00
     16.00 
st až so 28. až 31.      16.00 

Polární záře 2D
Komponovaný pořad věnovaný nejkrásnějšímu nebeskému úkazu. 
Vhodné od 10 let. 
st, pá, so a ne (kromě 9., 23., 24., 25., 31.)   18.00
st, pá a so (kromě 9., 23., 24., 31.)   20.00 
čt 22. a 29.     18.00

Pejsek a kočička letí ke hvězdám
Ztřeštěná pohádka s živými herci, pejskem a kočičkou. Vhodné od 3 let. 
so (kromě 24. a 31.)     14.00
     16.00

Se zvířátky o vesmíru 2D
Co vše se dozví zvířátka o vesmíru od myšáka? Vhodné od 5 let.  
st až so 28. až 31.     10.00 

Ptačí ostrov 2D
Podaří se Tomášovi s Kačenkou zachránit kouzelnou říši za 
knihovnou? Vhodné od 5 let.    
st až so 28. až 31.     14.00
 DALŠÍ PROGRAM

Pozorování večerní oblohy
st až so (kromě 9., 15., 22. až 31.)   19.00 

Jóga
Jóga v netradičních prostorách hvězdárny. Bez omezení věku.
st 7. a 28.      18.30 

Relaxace pod hvězdami
Hvězdná obloha v podání malého planetária  s bájemi a pověstmi.
pá 16. a 30.     17.15 

 MIMOŘÁDNÉ AKCE

Mikulášské odpoledne
Nahlédněte do pracoven čerta i Mikuláše na hvězdárně.
pá a so 2. a 3.     16.30 

Vesmírné Vánoce
Ty odstartujeme hned v úterý 27. spoustou zábavy a projekcemi v di-
gitáriu. Pokračovat budeme bohatým programem až do Nového roku. 
Více na hvezdarna.cz
      
   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

VIDA! šťastné 
a voskové

Že Vánoce a věda jdou dohromady, se přesvědčí všichni návštěvníci 
zábavního vědeckého centra VIDA! Na období adventu je tu totiž připraven 
bohatý program. „O víkendech si v  našich dílničkách užijí speciální program 
s  vánočními pokusy, denně pak nový 3D film Poslední útes, otevřený prostor 
pro kutily Bastlírnu nebo představení v Divadle vědy,“ shrnula Daniela Marko-
vá, autorka dílniček.
VIDA! science centrum, od 3. 12. do 27. 12. 2022 každou sobotu 
a neděli, 10:00–18:00, www.vida.cz
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50 LET NA SCÉNĚ

JAZZFESTBRNO.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.


