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ZIMNÍ MASTERS OF ROCK 2022!
Hlavní hvězdou festivalu bude kapela HAMMERFALL.
3.12.2022, ZLÍN, sportovní hala Datart - více na str. 40
Photo: Sandra Myhrberg (CameraLucida)

Zbytky zbytků
Když mě někdo vyruší, znemožní mi těžit ze své
samoty. Vsákne mě do života. Být sám znamená
myslet. To teď nemůžu, můžu jen poslouchat.
Dva kluci po zralé úvaze vybírají místo hned vedle mě. Pivo srkají
jak víno a občas ztichnou v ajfounovém ponoru. Jeden druhému
něco ukazuje na svém displeji, svorně se řehtají. Přivolávají blondýnu. Prý ji málem zajel kamion, mega se válela. Jeden mluví brutálně nahlas, ale nemůžu na to nic říct. Podmínkou psaní je
anonymita. Něco bych poznamenat zvládl, ale už bych nemohl
psát. Objednávají si další rundu. Začínám si zvykat. To vždycky následuje po tom, co se rozhodnu nic neříct. Chodí na tiskaře. Říká
věci jako „kolísá barevnost“ a „ofset“. Dodává mu to zajímavější
zabarvení, ale co je mi po tom, jestli je zajímavý? Jsem proti své
vůli prostoupený jeho hlasem. Když jsem z něj vydoloval nějaký
text, už mi tolik nevadí. Někdo musí tisknout. Abych se vystříhal
nepříjemných pocitů, začínám ho vnímat pozitivně. Míjí mě
cestou ze záchodu. Nedává mi ani kousek volného místa. Říká se,
že moudřejší ustoupí. Změnit pozici je ponižující, ale to ty decibely
taky.
Mám problém s výběrem. Aby si někdo nemyslel, že se na něho
chci dívat anebo ho poslouchat. Vždycky přicházím první. Teď už je
všude plno, všude samí známí – od pozdravu nebo od vidění.
Holka, které jsem včera psal na fejsbuku, jestli nezajde na čaj, pije
pivo. Dostávám se k poslední možnosti. Vytáhnu židličku a posadím se na ni. Za mnou mluví nějací inťoši. Jeden se svěřuje druhému, staršímu. „Měl jsem problémy s máti. Neuvědomovala si, že
mi dělá větší psycha, než ty, od kterých mě chtěla uchránit.
Byl jsem z toho špatný. Pak se k tomu přidaly finanční problémy.
Udělal jsem takový problém. Nebyl jsem ve své kůži a nemohl jsem
jí dávat tu lásku. Ona si našla jiného přítele. Říkala, že mi nechtěla
ublížit.“ Starší říká, že se zrovna dostal z myšlenkového systému,
do kterého ho navezla kámoška. Kolem jde blondýna a přisedá si
k nim. Mizím na nejrušnější přechod naproti Mc Donaldu. Koupíte
si meníčko, vyberete titul a usednete do parku na siestu. Dělám si
legraci, cílové skupiny knihobudky a Mekáče se neprolínají.
Dřív se z telefonních budek volalo lidem, dneska spisovatelským
duchům. V knihobudce se člověk dostane ke klasice, kterou mu
ve škole vnucováním zprotivili, protože ji nazvali povinnou. Ten
výraz ve spojení s četbou nemá co dělat. Patří ke studiu, ne k tomu
slastnému úniku do něčího vyprávění. Četba musí být konsensuální. Když čtete, je vám jedno co. Hlavně, ať je to dobré. Knihy jsou
nadčasové. Knihobudka je svoboda. Klapot signalizace pro slepce
se rozkmitá, na přechodu se rozsvítí zelená. Do pohybu se dá masa
zahleděná do kapesních telefonů. Rýsují se jim na zadních
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kapsách hýždí, hyzdí jim dlaně. Vrávorají ve spojení s nepřítomným. Jednu červenou ještě zvládnu. Očima jedu po názvech.
Raymond Chandler – Poslední útočiště. Mandaríni od de Beuvoir
vedle Citové výchovy od Flauberta. Karel Poláček. Zaujme mě
název Karanténa. Olga Scheinpflugová, beru. Dřív se v parku
kalilo, ale po revitalizaci se tu dá číst i v noci. Vyprávění mě vtáhne,
dá mi přesně ty poznatky, po kterých jsem nevědomě toužil.
Na YouTube jsem se zakoukal do jedné knižní influencerky, na knihách má ráda obaly a čte jich tři sta ročně. Hezky vykládá, ale
nemám rád, když mi knihy někdo doporučuje. Nemám rád knihy
jako dárky. Darovaná kniha je trojský kůň. Knihy plus náhoda rovná
se svoboda. Posloupnost titulů musí mít originální narativ.
Duchové z knihobudky jsou za zenitem, nikdo je nepropaguje.
Nedá se na ně napsat recenze, jíst se dají leda jen tak. Zbytky
zbytků na lukrativním místě. Ernest Hemingway. Znal jsem ho
doteď jen od slyšení z knih Charlese Bukowského, který povinný
nebyl. Novela Mít a nemít mě nadchne, ale na další knihu čekám
marně. Když člověk shání něco konkrétního, musí tasit šrajtofli.
Stojí to za to. Ve své poslední knize Pohyblivý svátek popisuje své
rané pařížské období, Francise Scotta Fitzgeralda a hlavně svou
autorskou metodu. Důležité je napsat první větu, pak máte
vyhráno.
Adam El Chaar
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EXPEDICE Z101: PODPALUBNÍ DENÍK

Dovolená, plná
pracovních povinností
Expedice Z101 má momentálně pauzu. Už v červenci
se její hlavní aktér, dobrodruh Tomáš Vaňourek,
vrátil zpátky do vlasti a započal takzvanou „českou
dovolenou“. Jakkoliv však může znít tento termín
sebevíc pohodově, opak je pravdou – mladý cestovatel nezahálí ani minutu a po celou dobu má diář
popsaný snad ještě hustěji než na cestě Afrikou.
„Na základě skutečnosti, že nebylo možné dostat naše auto ze
Súdánu, protože situace na hranicích mezi Jižním Súdánem a Etiopií byla značně nejistá, jsem se rozhodl, že se na pár týdnů vrátím
domů a využiji tento čas k určitému rozšíření svých vlastních kompetencí, které v podstatě výrazně obohatí produkce Expedice
Z101,“ vysvětluje svůj návrat domů Tomáš Vaňourek během jedné
z pracovních návštěv Zlína. Co si tedy máme pod pojmem „rozšíření vlastních kompetencí“ představit? Co bylo hlavní náplní jeho
prázdninových dní? „Dokončil jsem papíry na potápění včetně nejrůznějších certifikací, a taky se momentálně pokouším dostat
expedici do vzduchu, kdy dnes a denně lítám, abych obstál
v leteckých zkouškách. Nemluvě pak o nutné a úmorné administrativě, která je nezbytná, protože po těch dlouhých měsících
v terénu už nám propadly veškeré platná lejstra. Ukazuje se, že svět
není připravený na takový druh cestování.“
Tím ale „dovolenková“ aktivita Expedice Z101 zdaleka nekončí.
Během dlouhých týdnů strávených v České republice musel Tomáš
Vaňourek společně s Lindou Piknerovou dokončit i první knihu
z cesty. „Na vyžádání vydavatele jsme přidávali osmdesát stránek,
a jelikož ještě nespočetné množství materiálu zbývá, tak můžu slíbit, že u jedné knížky rozhodně nezůstane,“ usmívá se cestovatel,
kterého mile překvapilo, jak velký zájem se o cestopis z Afriky, který
vyšel na konci října, vzbudil. Kniha je psaná formou deníku a díky
tomu můžete společně s Expedicí Z101 opravdu prožívat cestu den
za dnem. Chvíle napětí, nebezpečí a dramat střídají dny zoufalého
4

čekání na opravu auta, víza nebo na negativní test. Potkáte spoustu
zajímavých, přátelských a obětavých lidí, ale taky ty z opačného
konce spektra: zlodějíčky, podvodníky nebo brutální zabijáky. Budete se procházet tropickými ráji i velkoměstskými slumy, potápět
se v mořích, stoupat vzhůru lávovými poli, jíst pokrmy chutné i takové, jaké byste normálně nepozřeli. Sem tam po vás budou střílet,
ale po celou dobu budete mít pocit, že žijete naplno.
Koneckonců, že umí Tomáš Vaňourek žít naplno, potvrdil i během
právě končící „české dovolené“. Pokud mu to alespoň trochu čas
dovolil, nelenil a navštívil nějaký ten koncert anebo rovnou festival.
A věřte nebo ne, cestou na jeden z nich – na Slavnosti Olomouc
2022 – zažil něco, co mu nepřichystalo Tunisko, Egypt ani Súdán.
„Cesta do areálu Korunní pevnůstky mě stála víc, než výprava celého týmu kapel Rybičky 48 a Škwor dohromady. Bohužel jsem měl
tu smůlu, že jsem dvakrát havaroval na dálnici D1. Na festival jsem
tak dojel se čtyřhodinovým zpožděním, avšak co je podstatné –
obě nepěkné situace se obešly bez jakéhokoliv zranění. Nejbizarnější na celé této věci je, že jsem projel pětatřicet tisíc kilometrů
Afrikou, doslova světem nesvětem, a to bez jakékoliv vážnějšího
škobrtnutí. První nehoda v provozu se mi stala až na cestě
u Havlíčkova Brodu. O čem to svědčí? Že dobrodružství číhá skutečně na každém rohu,“ vrací se ke krizovému okamžiku Tomáš,
dnes už s jemnou nadsázkou.
Na africký kontinent by se měla Expedice Z101 vrátit na konci listopadu a poctivě naváže tam, kde na prahu léta skončila. Její první
kroky povedou opět do nevyzpytatelného Súdánu. „Nejprve musím
letět do Chartúmu, kde si nasadím rukavice, rozeberu motor auta,
rozeberu elektriku a všechno to dám znovu dohromady. Náš
George, jak vozidlu říkáme, stál dlouho a do jisté míry se to na něm
podepsalo. Jakmile se tato operace povede, tak mě čeká mnohem
náročnější úkol a sice, dostat auto do Etiopie, případně do Jižního
Súdánu. Máme připravené dva scénáře, dokonce je možné, že se
auto převeze přes hranice v nákladovém prostoru nějakého kontejneru, nicméně já stále věřím, že situace bylo přívětivá a budu
moct sednout za volant a v poklidu přejet. Uvidíme,“ uzavírá povídání Tomáš Vaňourek.
Jakub Malovaný
www.jakubmalovany.cz

INSPIRACE

Svatomartinské hody i večer s bílými lanýži: užijte
si listopad v Obchodním domě Zlín
Obchodní dům Zlín není jen místem moderního nakupování a společenského setkávání. Vyrazit sem můžete
také za dobrým jídlem a pitím, zábavou a dokonce i relaxací. Co je tu nového a co se chystá?

KAFE NA ROHU: nové snídaňové menu
Novinka v KAFE NA ROHU: ochutnejte nové podzimní snídaňové
menu! V nabídce je vždy od 7:00 do 11:00. Nové menu zahrnuje
míchaná vejce i omelety, lívance, ovesnou kaši s jablky nebo skvělý
dýňový chlebík, k tomu v průběhu dne dezerty, sladké i slané svačinky a hlavně - výbornou italskou kávu Lavazza. Při předložení
karty ISIC dostanete v KAFE NA ROHU slevu 10% na všechny
kávové nápoje.

Bistrotéka zve na nové menu i snídaně

Svatomartinské hody na Obchodňáku
Na čas svatomartinského hodování se těší snad každý gurmán
a milovník vín. Nenechejte si ho ujít v Obchodním domě.
Už 11. 11. se opět otevřou láhve svatomartinského vína. Zajděte si
na skleničku třeba do Bistrotéky Valachy. Nebo si kupte láhev
s sebou domů v obchodě Bistrotéky nebo ve Víno To Go.
Nebude chybět ani Svatomartinská husa. V Bistrotéce Valachy se
můžete těšit nejen na husí kaldoun, játra na portském víně nebo
konfitovaná husí stehna se zelím a dýňovým knedlíkem, ale také
na Svatomartinské pekáče pro čtyři osoby, abyste si užili stolování s celou rodinou. Husí speciality bude nabízet také Budvarka,
a to po celý listopad. www.obchodnidum.cz

Králík s omáčkou z pečeného česneku s noky na másle, kohout na
víně, liškové tagliatelle nebo telecí dršťky po florentýnsku s foccaciou… Tyto a další delikatesy najdete od listopadu v novém
sezónním menu Bistrotéky Valachy. Vedle novinek zůstávají i oblíbené hity: lanýžový tatarák, smažený sýr na přepuštěném máslem, reuben sendvič nebo steaky z čestru. A k tomu se můžete těšit
i na novou nabídku snídaní. Co třeba tři vejce do skla s uzeným
lososem? Inspirujte se na www.bistrovalachy.cz

Škola vaření vypsala nové kurzy

Bílé lanýže: degustační večer v Desítce
To tu ještě nebylo: vychutnejte si vzácné bílé lanýže a další italské
delikatesy a vína ve čtvrtek 17. 11. při degustačním večeru
v Galerii Desítka. Menu připraví kuchaři Bistrotéky Valachy, což
v kombinaci s unikátním prostředím Desítky s výhledem na Zlín
slibuje mimořádný zážitek.
Kuchaři speciálně pro tuto akci přivezou bílé lanýže z italského
Piemontu, který je hlavním nalezištěm této legendární houby. Těšte
se na šest lahodných chodů a k nim výběr italských vín.
Počet míst je omezený, rezervujte si stůl na
www.bistrovalachy.cz/lanyzove-menu.
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Škola vaření v Bistrotéce Valachy zve všechny milovníky vaření na
další akce. V podzimní nabídce termínů najdete osvědčená
témata, ale i novinky. Nenechejte si ujít například:
•6. 11 Kurz asijské kuchyně NOVINKA
•7. 11. Moderní odpalované těsto
•8. 11. Dokonalá příprava zvěřiny
•13. 11. Kurz pečení kvasového chleba
•15. 11. Vietnamská kuchyně
•21. 11. Japonská kuchyně
•28. 11. Italská kuchyně
Více na www.bistrovalachy.cz/skola-vareni

Happy hours masáže: 80 minut za 50
Dopřejte si kvalitní odpočinek a zajděte si na thajskou, ayurvédskou nebo khmerskou masáž do Fyzio Garden. Od 10 do 16 hodin
platí akce happy hour: masáž v délce 80 minut za cenu 50 minut!
Rezervovat můžete on-line na www.fyziogarden.cz.

Novinka: rumové sety v Baru 1931
Bar 1931 je místem, kde to žije celý den! Zastavte se nejen na
večerní drink a některou z chystaných akcí, ale klidně i na oběd.
V poledne tu servírují polední menu Bistrotéky Valachy a odpoledne jistě přijde vhod třeba šálek kávy nebo sklenka vína.
POZOR! Žhavou novinkou v nabídce baru jsou rumové degustační
sety, které určitě oceníte při večerním posezení s přáteli, nebo když
chcete objevovat něco nového. Barmani připravili celkem pět
tematických setů. Každý obsahuje 5 vzorků, tomu vodu a misku
oříšků, sušeného ovoce a čokolády.
Nenechejte si ujít ani listopadové akce:
•4. 11. Guest Bartending s Jakubem Vinšem
(ambasador Havana Club - rumové koktejly)
•10. 11. Degustace karibských rumů s Dávidem Ďurišem
•11. 11. Večer s živou hudbou - Jan Majkus
•11. - 13. 11. Gin & Tonic weekend
•16. 11. Hudební večer - Dj Monito
•18. - 20. 11. Pumpkin weekend
•25. 11. Hudební večer - Dj Ká
•26. 11. Guest Bartending s Michalem Marešovským
(koktejly na whisky Johnnie Walker)
Více na www.bar1931.cz

NAPA
CIDER
Báječně suchý,
osvěžující, perlivý
a příjemně pitelný
cider pouze z jablek.
Chuť i vůně je čistě
ovocná.

www.napacider.cz

Na odpolední kávu do Desítky
Káva, dezert a sklenka vína s výhledem na podzimní Zlín? Přijďte
si tuto atmosféru užít do kavárny v nejvyšším, 10. podlaží
Obchodního domu. Otevřena je denně od 14 do 19 hodin.
Pozor: při větších akcích v Desítce může mít omezenou otevírací
dobu, doporučujeme sledovat web a facebook Obchodňáku.
www.obchodnidum.cz

Na co se můžete těšit v prosinci?
V neděli 4. 12. jste zváni na další brunch Bistrotéky Valachy
v Galerii Desítka. Tentokrát se ponese v duchu ochutnávky
„vánočních delikates“ z různých zemí.
Více o chystaných akcích a adventu: www.obchodnidum.cz
IN ZLIN listopad 2022

PRODEJ | SERVIS | P ŮJČOVNA
LYŽE | SNOWBOARDY

WWW.BIFU.CZ
MOBIL: +420 773 981 111 | LUHAČOVICE
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Listopad ve Velkých Karlovicích:
Svatomartinské hody, bílé lanýže i wellness
Podzimní čas přeje gurmánským zážitkům. Nenechejte si je ujít v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.
Skvělou gastronomii tu navíc můžete spojit s relaxací ve Wellness Horal. Co si nenechat ujít?

Wellness Horal

Nové menu v restauraci Vyhlídka

Za relaxací do Wellness Horal

Vyhlášená zážitková restaurace Vyhlídka ve Spa hotelu Lanterna
zve na nové podzimní menu, které opět potěší chuťové pohárky
náročných gurmánů. Do šestichodové degustace zařadil šéfkuchař Pavol Pikulák mj. kachní paštiku s portským vínem, krém z pečené dýně, jelení hřbet či karamelovou tartaletku s hruškovým
sorbetem. Ke všem chodům jsou nabízena snoubená vína Jiřího
Uherka. Vyhlídka je skvělým místem pro večer ve dvou, nebo třeba
i s rodinou či přáteli.

Ať už se do Velkých Karlovic vypravíte za dobrým jídlem, nebo při
jiné příležitosti, nenechejte si ujít ani návštěvu relaxačního centra
Wellness Horal. V sychravých dnech přijde obzvlášť vhod. Dopřejte
si koupání v termálních bazénech vyhřívaných až na 36°C,
saunování a každodenní saunové rituály, která vás pobaví
a dodají vám novou energii, a také špičkovou exotickou masáž od
asijských masérek a masérů nebo hýčkací beauty ošetření.
A nezapomeňte, že:
•při rezervaci masáže či beauty máte automaticky v ceně časově
neomezený pobyt ve Wellness Horal.
•když se ubytujete v hotelu Lanterna nebo Horal, máte po celou
dobu pobytu v ceně snídani, večeři a volný vstup do wellness
(ve Spa hotelu Lanterna navíc i vstup do L-Spa a podvečerní snack
Aperitivo moment)
Více informací na www.wellnesshoral.cz

Svatomartinské hody 11. – 20. 11.
Nenechejte si ujít oblíbené Svatomartinské hody. Ve Spa
hotelu Lanterna se můžete těšit na konﬁtované husí stehno s červeným zelím a pajfalským knedlíkem, kachní prso a l´Orange
s červenou řepou, kapustou a bramborovou kroketou s lanýži,
k tomu husí paštiku nebo husí consommé. Svatomartinská vína
dodají vinařství Šoman a Uherek.
Na sklenku svatomartinského vína zve také blízký Wellness hotel
Horal, kde si můžete pochutnat na kachním stehnu s červeným
zelím a špekovým knedlíkem nebo novinkách sezónního menu.

Noc bílých lanýžů 16. 11.
Vzácné bílé lanýže, které rostou v alpských lesích, a k tomu sklenička italského vína. Taky se vám sbíhají sliny? V polovině listopadu se kuchaři vypraví do italského Piemontu, aby pro vás
z tamních lanýžových trhů přivezli nejen ty nejčerstvější bílé lanýže
a další delikatesy. Na menu si můžete pochutnat 16. 11. v zážitkové restauraci Vyhlídka. Zbývají poslední volná místa!

Kurzy pečení a vaření v Galiku
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Naučte se fígle mistrů kuchařů a pekařů! V hotelu Galik v Resortu
Valachy pravidelně pořádají kurzy vaření a pečení na různá témata.
V nejbližší době se konají:
•19. 11. - kurz přípravy halušek
•26. 11. - kurz pečení pizzy (nejen) pro děti
•3., 10. a 17. 12. – kurz pečení vánočky – NOVINKA
Více informací na www.valachy.cz/akce

Tip: degustujte a zůstaňte přes noc
Spojte návštěvu gastro akcí v Lanterně s ubytováním
a vyzkoušejte nové pokoje se zimní zahradou a vanou s výhledem na podzimní krajinu. V ceně ubytování je i neomezený
vstup do wellness, takže si nejen pochutnáte, ale i odpočinete.
www.lanterna.cz

DARUJ
S LÁSKOU
relaxační POBYT
wellness ODPOČINEK
gastro ZÁŽITEK
www.zlinsko-luhacovicko.cz
/ZlinskoLuhacovicko

@zlinskoluhacovicko

TIPY

foto: Jsf Abb (c)

Zlínské náměstí brzy opět
zaplní vánoční stánky
Adventní trhy na náměstí Míru odstartují v sobotu 26. listopadu,
kdy se náměstí zaplní vánočně ozdobenými stánky s tradičním
občerstvením. Během čtyř týdnů vystoupí řada známých
zpěváků, zpěvaček a hudebních kapel. Nebudou chybět ani
místní kapely, folklorní soubory, cimbálová muzika a bohatý
doprovodný program pro děti.
Program letošních trhů zahájí v sobotu 26. listopadu formace špičkových zlínských hudebníků F-Dur Jazzband. První adventní neděli
bude rozsvícen zlínský vánoční strom a následovat bude koncert
oblíbeného písničkáře JAROSLAVA UHLÍŘE s kapelou. I další
adventní neděle budou patřit známým hudebním jménům, jako
jsou SUPPORT LESBIENS, THOM ARTWAY nebo KATEŘINA MARIE
TICHÁ s kapelou BANDJEEZ. Adventní pátky budou věnovány revivalu populární kapely či zpěváka – Schelinger revival z Valašska,

foto: Jsf Abb (c)

Joe Cocker forever revival a Karel Gott revival Morava. V dalších
dnech vánočního programu zahrají například Podjezd, Šufunky
Gang, Tokyo, Lucie Redlová, Funny Fellows, Poutníci, Klagenfurt a
mnoho dalších. Kromě bohatého hudebního programu nebude
chybět ani ten doprovodný. Pro děti budou připraveny vánoční tvořivé dílničky, dětské kinečko s pohádkami či vystoupení dětských
folklorních souborů. V pondělí 5. prosince dorazí na náměstí svatý
Mikuláš, anděl a čerti z Býlnice. Od soboty 3. prosince přibydou
na náměstí stánky s řemeslnými výrobky a vánočním sortimentem.
Adventní trhy potrvají do pátku 23. prosince. Program Adventního
Zlína bude pokračovat i po svátcích, od 26. prosince do 1. ledna
2023, kdy na náměstí zůstane několik stánků s občerstvením a
vánoční stodola s živou hudbou. V neděli 1. ledna 2023 bude na
náměstí T. G. Masaryka připraven tradiční novoroční ohňostroj, po
kterém bude následovat na náměstí Míru novoroční afterparty.
Procházku vánočním Zlínem i letos zpříjemní vánočně vyzdobený
park Komenského a sad Svobody. Podrobný program naleznete
na webových stránkách města Zlína nebo Facebookové události
Adventní Zlín 2022.

12. 11. 2022
nám. Míru, Zlín, od 10 hodin
11.00 Slavnostní zahájení
6YDWRPDUWLQVN¸FKKRGĘ

Program

.Ć¨GOD

Moderuje Wendy Králíková

5RPDQ6WDČDNXFKDĆVNVKRZ

VSTUPNÉ
ZDARMA

Cimball Hell Band

Klaun Brdík

ZUŠ Morava

Degustace svatomartinských a mladých vín • Svatomartinské menu
ƍŧĎĕŋȾƍĕĮĺŧŜìőŜļćĵȾǀǈƍŧĆŎƽȾ• ¶ĕŚëơĺćŎĖȾƕŧƩơĘǓĕȾŧȾćĕŜǇȾ• ơƍëŎćĕȾƊƍŧȾĎĘơĺ
www.svatomartinskehody.cz
¡{Ⱦ{K½¶pÔb½ȾÔRpȾ`,Ⱦp½¶p-Ⱦåb{½P¶Ⱦ©PȾ©bd,pPPȾÔȾK{$p{¶/ȾǟǚȾbȚȾd¶ÛȾÔȾK{¶{Ô{©¶PȕȾ£R$p/Ⱦb¡¶{½Ⱦ
Ȩ{½å,Ⱦ½Ⱦp/b¶,¡ÜKȾ¡{$,`ÑȩȚȾåȾ¶-¶{ȾÔ,£,`p/Ⱦ£R©¶½p-Ⱦb,Ⱦ`©{½Ⱦ{£På{ÔpÛȾ½$P{ÔPå½dpRȾååpnÛȾȾC{¶{D¡CP,Ț

WWW.HAUSBRANDTKAVA.CZ

WWW.LAVITE.CZ

OKEM PADESÁTNÍKA

Stal jsem se studentem
Arts managementu
Moji milí čtenáři, od chvíle, kdy jsme se četli naposledy se toho
událo mnoho. Dal jsem výpověď ve svém hlavním zaměstnání,
získal tím 4 hlavní a 2 vedlejší zaměstnavatele, málem jsem odešel do zahraničí, také jsem spal, pracoval, miloval, cestoval, pak
už jen spal, pracoval, miloval a nakonec už jen pracoval a abych
tomu dal ještě korunu, přihlásil jsem se na Vysokou školu. ARTS
MANAGEMENT UTB. Světe div se, přijali mě a já jsem student.
Ve 48 letech! A ne student TŘETÍHO věku (nikdy jsem nechápal,
co to znamená – snad milióny světelných galaxijních let), ale
dálkového studia, dnes se mu elegantně říká: kombinované.
To bylo tak!
Jako edukátor Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně jsem měl
pocit, že mi něco chybí. Což o to, kreativity, nápadů, programů
jsem měl v hlavě spoustu, ale za tím vším byl zvláštní – nový pocit,
že mi chybí základ. A tížily mě tři, ne, když si to teď uvědomuji tak
čtyři, zásadní otázky:
1. Jak dostat více běžného lidu do galérie, aby pochopil, že i pohled na výtvarné umělecké dílo může být obohacující?
2. Jak můžu bratrovi ve Francii, jež vystudoval kurátorství u Louvre
a sní o galerii pomoci, když po 8 měsících v nové práci o galeriích
nevím o nic více než dřív?
3. Jak můžu stárnout a být tak hloupý?
4. Jak najít víc času a peněz na cesty? (Na tuto otázku už mám
částečnou odpověď – naivně si nemyslet, že si v Čechách vydělám uměním, jež je na všech frontách placeno jako almužna sirotkovi ze sirotčince)
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Díky prvním třem otázkám jsem vyplnil přihlášku někdy v šedém
únoru a v květnu přišla pozvánka (to už jsem na vše dávno zapomněl), že tedy v červnu se mohu přijít ucházet o post studenta.
Juch, řekl jsem si na poprvé a vzrušením zčervenal. Vše nové má
pro mě dráždivé tajnosnubné chvění příslibu, ba co víc, očekávání
dobrodružství vonící exotikou nepoznaného. Juchat jsem přestal
ve chvíli, kdy mi už asi po desáté posunuli let do Athén a tím znemožnili přijímací řízení. Bylo jasné, že musím jednat. Hlas jsem položil do medového odstínu lesních včel (tmavý podtón, nikoliv moc,
ať nelekám, na stranu druhou přesně tak akorát rezonující s podprahovou vibrací, kdyby telefon vzala žena). Žena to vzala - byla
veselá, milá, nemusel jsem ani hrát Bartošku a řekla, že není problém přesunout pohovor na den s adepty denního studia. Juchal
jsem opět a do toho pracoval. Což je vždy kombinace, která nese
výsledky.
Na to se letecká společnost rozhodla hrát hru nervů a zrušila další
let, tak jsem se rozrušil na tolik, že jsem si našel jinou společnost
- řeckou (kde jsem dostal i jídlo a pití zadarmo) a opět žhavil svůj
nadržený telefon. Jeho nadrženost je odvozena od dlouhých či
krátkých časových proluk, kdy ho nepoužívám. Musel jsem se omluvit, že okolnosti jsou takové a makové a že Řecko je teď prioritou,
odletět musím, Athény volají a pokud nezemřu, budu se hlásit příští
rok. Slečna (či mladá paní) se na druhé straně aparátu snažila vymyslet všemožné věci, až jsem ji nakonec chlácholil, že to nevadí,
že je vše tak jak má být a nemusí být rozhodně smutná, když se

nedostavím. Vroucně jsme si popřáli několik miliónů let krásného
života a já odletěl (konečně) do zahraničí. OVŠEM!!!
Vy, co jste mě dříve četli pravidelně víte, že můj život je jak z filmu,
různých žánrů, to ano, ale z filmu. Takže sotvaže ubytuji sebe
a studenty v Athénám 10 minut od Akropole, volá ateliér Arts managementu UTB Zlín, že zítra budou volat a můžeme udělat přijímací řízení na dálku přes kameru, že to umožní ještě dvěma lidem,
tak proč NE mě. A prý, kde budu?! „Dopoledne v Muzeu uměleckých vykopávek, odpoledne na letišti, večer „doma“ na jednom
malém řeckém ostrově,“ vyhrkl jsem, hledíc na několik kamenů, jež
nazývají Akropole. Řekli: „Skvělé, uslyšíme se zítra v Muzeu,“
a bylo hotovo. Juch!
Právě jsem se studenty obdivoval bronzového krasavce starého
2 450 let, když zazvonil můj mobil. Dám se do běhu, hledám klidný
kout, zdá se, že u amfor starých 4 tisíce let bude klid. Nadechnu se,
vydechnu, usměju se, zvedám telefon a kameru namířím na sebe
a začínám mluvit. Snažím se být kultivovaný, vtipný, zajímavý, opálený… občas hledám fotogeničtější stranu svého obličeje, jako
když točím film, občas jim ukazuji krásné amfory, pořád však mluvím. Dvacet minut uteklo jako cesta letadlem z Prahy do Vídně,
mám pocit, že jsem neřekl nic, jsem ale uvolněný, veselý a loučím
se: „Děkuji za Váš čas i tohle dobrodružství. Je to jako z filmu. Velmi
evropské. Žádný stres jako ve školních lavicích, ať se Vám daří.
Pokud nezemřu, hlásím se i příští rok.“ Do deseti minut dali vědět,
že mě berou. Omdlel jsem. To není přesné slovo. Vypadl mi mozek.
Tedy, první jsem se začal tvářit jako idiot co měl první sex, i slinový
čůrek mi stékal z koutku úst, pak jsem se nadnášel muzeem, usmíval se jak Jelimánek a tento pocit mi vydržel až do večera, kdy
jsem si uvědomil, že s šesti zaměstnavateli tedy rozhodně nebudu
mít čas chodit do školy, když jsem měl od února do května volné
jen hodiny, nikoliv dny. Nevadilo to, přede mnou se rozprostíralo
krásné Egejské moře a nekonečný vesmír, takže na stresy nebyl
čas, ani nálada.
Hned jak jsem se vrátil z jihu Francie, kam jsem vlastně odcestoval téměř rovnou z Řecka, přišel dopis, že se mám vyfotit, okopírovat diplom, nechat ověřit úředně a přijít se zapsat do školy. Natřel
jsem své bronzově opálené tělo vonnými mastmi, nahodil svůj
francouzský šarm a šel jsem.
Za mého mládí zápis probíhal tak, že jste předali fotku, dostali
Index a šli. Teď nás nahnali do učebny a předvedli hodinovou prezentaci, jak zvládnout zápis. Roztomilé, napadlo mě, a nervózně
jsem típl svého čtvrtého zaměstnavatele v řadě, který se mě snažil dohnat přes mobilní telefon. Vždy si v této chvíli říkám, že pokud
opravdu chtějí moji šéfové vědět kde jsem, mohou mě najít přes
satelity a můj telefon, v této nesvobodné době to není velký
problém.
Najednou na mě už po druhé chápavě mrkla paní přednášející
téma – Jak se zapsat do systému - a mě konečně došlo, že nemrká
kvůli tiku v oku, či snad sympatiích ke mně, ale v účasti, jestli i já
se dokážu zapsat. Rozhlídnu se a hned si uvědomuji, Au-Au-a ještě
jednou Au, že jsem starší než všichni studenti, učitelé ale i samotná
fakulta. No nic, jediná možnost, jak z toho těžit bude, když občas
bez mrknutí oka zmíním svůj už téměř důchodový věk.
Když usínám toho dne, napadne mě, že mnoho mých vrstevnic
jsou teprve matky prvňáčků, tak proč já bych nemohl do školy.
Stáří je jen pojem. Stav mysli. Nadváha rozkládajícího se těla.
Samota. Petře dost!!! Střední věk jdoucí k podzimu je přece čas
nadhledu a moudrosti. A o tu tady především jde. Nebylo mi nikdy
lépe než poslední roky.

První den ve škole. Zvolil jsem Dior, převlékl si triko za košili a jdu.
Věrka S., kamarádka, co je už druhačkou mi chtěla poskytnout
materiály z loňska, ale je to tak obsáhlé, že se to nevejde ani na
„flešku“. Což mi vyloudí neurotický úsměv na tváři. „Koho teď
máte?“, ptá se zvědavě a tváří se jako drsná ostřílená motorkářka,
tedy bez vousů a s dokonalým make-upem. „Pana Trčku“, špitnu.
Usměje se a sedne si na židli obkročmo: „Tak to hned běž. Je to
borec. Loni při zkoušce rozbrečel několik mých kolegyň. Je skvělý,
bude se ti líbit!“. A já jdu, i když nevím co si představit pod
pojmem „rozbrečel“. Vcházím téměř do učebny, kde za chvíli
poznám Katku, Lucii, Janu, Nike, Emu, Katku, Minku, Vendulu,
Terezu, Dominiku, Veroniku, Floriana a Alexandru, když dostávám
zprávu od šéfky ateliéru:
„11.11. 2022 9:00 – 17:00 Den otevřených dveří – přednášky,
workshopy, konzultace, portfolio k přihláškám atd.
Připravujeme výstavu na přehlídce Pokoje v Praze, kde budeme
reflektovat nedávné události LGBTQ+ komunity na Slovensku.
V G18 je výstava do 24.11. k výročí 20 let naší fakulty FMK.
V ten den má přednášku umělkyně Petra Gupta Valentová.
7.12. bude výstava profesora a designéra Škarky.
Studenti choďte, buďte součástí, těším se.“
Ok, takže choďte i vy, ať je nás víc, nebudeme se bát školy
a umění nic. A život bude barevnější. Mějte krásný podzim.
Váš věčný student Petr Nýdrle (pokračování příště?!?)

INSPIRACE

Listopadový Zlín
Design Market
zve nově do 61. budovy
Už po osmé se o víkendu 26. a 27. listopadu otevře Zlín Design
Market, prodejní přehlídka autorského designu, která dává
mladým tvůrcům možnost představit své výrobky z oblasti oblečení, módních doplňků, přírodní kosmetiky, doplňků do bytu,
šperků, výrobků z papíru i dalších. Pro návštěvníky je připravený také doprovodný program ve formě workshopů a besed.
K dispozici bude i občerstvení. Zlín Design Market letos mění
místo konání, hostí jej Galerie 61 – Kulturní zóna Zlín umístěná
v 61. budově továrního areálu.
Dobrá zpráva pro milovníky originálních designových výrobků –
v tradičním podzimním termínu se uskuteční už osmý ročník Zlín
Design Marketu. Projektu, který slouží k prezentaci a zviditelnění
mladých designérů a umělců, bude patřit poslední listopadový víkend. Letos poprvé zamíří do bývalého Baťovského areálu, do autentického prostředí Galerie 61.
„Právě jsme uzavřeli přihlašování vystavovatelů. Jsme přesvědčení, že stejně jako v minulých letech se nám podařilo získat
opravdu zajímavé autory a návštěvníci se tak mohou těšit na neotřelý design a nápady,“ uvedla Miroslava Ptáčková, zakladatelka
a spoluorganizátorka Zlín Design Marketu. „Prohlédnout i nakou14

pit si budou moci třeba přírodní kosmetiku, módu a módní
doplňky nebo šperky,“ naznačila přichystanou nabídku.
Kromě přehlídky originální, lokální a udržitelné autorské tvorby
budou součástí programu workshopy pro děti i dospělé, které jsou
příležitostí naučit se něco nového a domů si odnést vlastnoručně
vyrobenou vzpomínku. Vybrané tvůrce lze také blíže poznat díky
moderovaným besedám.
Zlín Design Market bude pro veřejnost otevřený v sobotu
26. listopadu od 10 do 20 hodin a v neděli 27. listopadu
od 10 do 16 hodin. Uvnitř budovy bude zajištěn i vytápěný stan
a posezení s občerstvením.
Více na www.zlin-design.cz

14|15 BAťůV INSTITUT

Lubomír Jarcovják
představuje v krajské galerii
průřez svého díla
Výstava s názvem … PRŮ | ŘEZ … poprvé v ucelené formě
mapuje dílo umělce a výtvarného pedagoga Lubomíra Jarcovjáka (1962), jehož život je spojen se Zlínem. Ve svém díle se zabývá malbou, graﬁkou, vytváří autorské papíry a knihy, buduje
prostorové kompozice, objekty z betonu, sochy i monumentální
realizace zasahující do veřejného prostoru.
Svá tvůrčí zkoumání Jarcovják odvíjí v širokém kontextu mnoha
technik a médií, které i přes zdánlivou různorodost poutají svou
vnitřní provázaností. Jejich východiskem jsou převážně elementární geometrické formy, které symbolizují nejen autorův intenzivní
vztah ke světu a přírodě, ale i jeho hlubokou úctu k historickým
a duchovním hodnotám.
Jarcovjákovo dílo lze rozdělit do několika oblastí, které se vzájemně
podmiňují. I když na sebe částečně chronologicky navazují, nelze
je vnímat jako uzavřené ani jako osamocené. Výmluvným dokladem je stávající výstava instalovaná nezávisle na proudu času a ze
všech oborů, do nichž Jarcovják zasahuje. Jednu z oblastí představuje grafická tvorba, se kterou Jarcovják svou tvůrčí dráhu zahajoval a ve které se koncentroval na symboliku základních

geometrických forem: kruhu, čtverce a trojúhelníku. Rokem 1988
vstoupil do oblasti autorských papírů a knih a během druhé poloviny 90. let začal soustavněji vytvářet trojrozměrné objekty, v nichž
se materiálově prosadil hlavně beton. Jarcovják je rovněž autorem
řady monumentálních realizací ve veřejném prostoru a pravidelně
se účastní sochařských sympozií. K jeho nejvýznamnějším realizacím patří Křížová cesta v Bukovanech u Kyjova (2000-2010),
Kubus ve Zlíně (1997) nebo kamenné monumenty v Uherském
Brodě, Třinci a Ratíškovicích.
Komentovaná prohlídka s autorem se uskuteční v úterý 15. 11.
v 17 hodin. Výstava je k vidění v Krajské galerii výtvarného umění
ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 27. listopadu.
Více informací na www.galeriezlin.cz

Vydejte se na cestu
historií Zlína
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Zajímá vás, jak vypadá poklad zlatých a stříbrných mincí nalezený na Januštici nebo jakou podobu měl Zlín v 18. století? Jak
Zlíňané slavili baťovské první máje a jaký byl jejich životní styl?
To a mnohem více se dozvíte na výstavě ZLÍN 700, kterou
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo k 700. výročí
první písemné zmínky o Zlíně, jenž v roce 1322 zakoupila královna Eliška Rejčka. Jako při putování časem jsou zde připomenuty klíčové momenty historie města a jeho nejvýznamnější
osobnosti. Zároveň výstava představuje život Zlíňanů v různých
časových obdobích.
Při vstupu do výstavy se ocitnete v období mezi 14. a 19. stoletím,
kde na vás čeká řada jedinečných předmětů ze zlínské historie
včetně faksimile kupní smlouvy z roku 1322, zapůjčené Moravským zemským archivem Brno. Jsou zde poprvé veřejně představeny archeologické nálezy z výzkumů při stavbě Zlatého jablka a při
rekonstrukci zlínského zámku. Pozornost si určitě zaslouží poklad
zlatých a stříbrných mincí z 16. a 17. století, nalezený v roce 1962
na Januštici. Nejstarší známou podobu Zlína z let 1746 a 1846
dokreslují originály dvou obrazů.
Další část výstavy vás zavede na tržiště první třetiny 20. století se
stánky, výrobky i s nástroji nejstarších zlínských řemeslníků, k nimž
patřili pekaři, kováři, bednáři, koláři, košíkáři či obuvníci. Následující část připomíná historii firmy Baťa s kolekcí dámské, pánské
a dětské obuvi z let 1905–1945. Další unikátní předměty doplňují
zajímavé fotografie z výroby a z baťovských oslav prvních májů.
Podobným způsobem výstava představuje také Zlín v období první
republiky, druhé světové války a 50.–90. let 20. století. Připomenuty jsou návštěvy prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše ve Zlíně

v letech 1928 a 1936, přiblížen je život Zlíňanů v období Protektorátu Čechy a Morava i bombardování Zlína s jeho následky a průběh osvobozování města. Stranou nezůstává ani desítky let trvající
propojení města se světem filmu a motorismu. Výstava provede
prostřednictvím unikátních fotografií také druhou polovinou
20. století s jejími klíčovými momenty, jako jsou roky 1968
a 1989. Životní styl 60.–90. let 20. století připomínají např.
vystavené oděvy, obuv, kabelky, jízdní kola a elektrospotřebiče
používané ve zlínských domácnostech.
Nesmírně autentická je poslední část výstavy. Jedná se o výběr
z deníků ženy, která žila v centru Zlína sedmdesát let a od roku
1910 si zapisovala své postřehy o dění ve městě.
Výstavu doplňuje řada interaktivních prvků, lektorských programů
pro školy i doprovodný program pro veřejnost po celou dobu
jejího trvání. K vídění bude ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do
12. února 2023. Výstava je realizovaná s finanční podporou
Ministerstva kultury ČR.
Více informací na www.muzeum-zlin.cz

14|15 BAťůV INSTITUT

„JEŠTĚ JE ČAS,“ říká titulem
svého nového románu
ŠÁRKA ŠIŠKOVÁ
Zlínská spisovatelka, renomovaná oděvní návrhářka Šárka
Šišková, políbena několika múzami, úspěšně pootočila kormidlo
a oblast módního designu v roce 2018 vyměnila za literaturu.
Její už pátá kniha, román JEŠTĚ JE ČAS, představuje čtenářům
vyzrálou spisovatelku, která se nebojí aktuálních témat současného světa, ve kterém žijí nejen její hrdinové, ale i čtenáři.
Děj nového románu se odehrává ve Zlíně, Praze, ale i pod hladinou
moře, na potápěčské lodi. Je to opět příběh plný autenticity, dramatický s výbornými dialogy, kterými autorka zcela mistrně posouvá děj.
“Psaní není má zpověď, je to mé vyprávění o životě Tady a Teď, který
mě zajímá. Jsem jeho součástí,” říká autorka, která své knihy také
ilustruje a dodává: “Malování a psaní je pro mě největší tvůrčí svobodou. Mé postavy a děj příběhu tvořím se stejnou vášní a zaujatostí, jako bych malovala akvarel, rychle, naléhavě.”
V roce 2018 vyšla úspěšná prvotina A co láska?, která se dočkala
už druhého vydání, v roce 2019 román Dokonalý život?, v roce
2020 román Navždy nebo jen na chvíli?. A v roce 2021 román
Naslouchám.
Více na kfbz.cz/jestejecas

Přijměte srdečné pozvání na uvedení nové knihy, románu JEŠTĚ
JE ČAS, které se uskuteční v Krajské knihovně Františka
Bartoše ve Zlíně ve středu 16. listopadu od 17.00 hodin.
Román slavnostně pokřtí a odpolednem nás příjemně provedou
speciální hosté herečka PETRA HŘEBÍČKOVÁ a herec PAVEL
VACEK.
Nenechejte si ujít tuto výjimečnou příležitost prožít krásné
setkání plné hezkého povídání o životě, psaní i hraní…

3. 12. 2022
9.00Ɨ12.00 hod
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Podílejte se na zlínské kultuře!
Zařaďte se svým projektem
do programu Živého Zlína
Máte chuť přinést do zlínského veřejného prostoru akci, která by
v něm rozhodně neměla chybět? Nevíte jak na to a potřebovali
byste podat pomocnou ruku? Přesně pro vás je určena výzva
Živého Zlína, jejímž cílem je přinést do zlínských ulic zajímavé
aktivity. Tato výzva je určena komunitám, neziskovým organizacím,
jednotlivcům, nadšencům či umělcům, kteří by chtěli pořádat kulturní, společenské i sportovní akce s realizací ve veřejném prostoru
města Zlína. Váš nápad musí být inovativní, neotřelý a mít nízkorozpočtový charakter. Vybrané projekty se stanou součástí kalendáře akcí kulturního centra Živý Zlín, které vybraným pořadatelům
poskytne mentorskou podporu a pomůže událost zrealizovat.
Veškeré další informace, včetně přihlašovacího formuláře, naleznete na webu www.kulturazlin.cz v sekci Hledáme projekty.
Hlásit se můžete až do 25. listopadu. Vaše otázky rádi zodpovíme
na e-mailu info@kulturazlin.cz.
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JANA ŠVANDOVÁ

MOJMÍR MADĚRIČ SARAH HAVÁČOVÁ
ONDŘEJ NOVÁK / ALEŠ PETRÁŠ
režie, úprava JAKUB NVOTA
scéna, kostýmy DIANA STRAUSZOVÁ

překlad SVATOPLUK KADLEC
hudba MARIO BUZZI

WWW.DIVADLOKALICH.CZ

Vstupné v předprodeji 500 Kč, na místě 550 Kč. Předprodej v papírnictví Betty
a Turistickém informačním centru. Online: www.dkvizovice.cz
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 v KRdin

MARIKA PROCHÁZKOVÁ

KRISTIÁN KAŠPAR ZDENĚK PALUSGA
ROMAN ŠTABRŇÁK / LUKÁŠ KRÁL
foto: RICHARD KOCOUREK

PAVEL ZEDNÍČEK

3ĜHGSURdHMv SaStUQLFWvt%HWWya7XULVWLFNéPLQIRUmDþQtP
FHQWUX]D,- .þnaPtVWČ]D,RnOLQHSURGHMZZZGNvi]RvLFHF]
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AGENTURA SEPTEMBER

PÁNSKÁ ŠATNA aneb Mušketýři v Mexiku
Čtvrtek 24. listopadu 2022 v 19 hodin, Malá scéna Zlín, přeloženo z 11. října

PRO TEBE COKOLIV
Čtvrtek 17. listopadu 2022 v 19 hodin
Kongresové centrum Zlín
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchařípa,
Simona Lewandowská, Ladislav Hampl, Pavla Vojáčková–
Rychlá, Kristián Kašpar
Výborná francouzská komedie pro 7 herců a 1 králíka o tom, že
mateřská láska nemá žádné hranice.

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
Čtvrtek 1. prosince 2022 v 19 hodin, Malá scéna Zlín
Hrají: Aňa Geislerová, Josef Polášek a Martin Zbrožek
Improvizační komedie přímo ze života pro velký úspěch opět ve
Zlíně! Tentokrát oblíbené duo Polášek-Zbrožek doplní filmová
hvězda - Aňa Geislerová.

JAKUB SMOLÍK
Vánoční recitál
Pondělí 12. prosince 2022 v 19 hodin, Malá scéna Zlín
Vánoční koncert Jakuba Smolíka je plný jeho největších romantických hitů a vánoční atmosféry. V roce 2003 byl v anketě Český slavík zvolen skokanem roku. V roce 2005 obdržel
zlatou desku za CD Chci ti říct..

2x WOODY ALLEN
Pondělí 19. prosince 2022 v 19 hodin, Městské divadlo Zlín
Hrají: Karel Heřmánek, Dana Morávková, Jana Švandová, Josef
Carda, Zdeněk Žák, Petr Pospíchal, Kateřina Janečková
Láska a nevěra – dvě sexy komedie na jedno téma. Dvě aktovky legendárního newyorského neurotika, ve kterých najdete přesně to,
co dělá Woodyho Allena Woodym Allenem.

20

IN ZLIN listopad 2022

MANŽELSTVÍ
V KOSTCE
Čtvrtek 12. ledna 2023 v 19 hodin, Malá scéna Zlín
Hrají: Zuzana Krónerová a Oldřich Navrátil
Manželství v kostce je původní komedie o věčném souboji
mužů a žen, který netrvá jen sto let a který se netýká jen dvou
jedinců.

S TVOJÍ DCEROU NE
Neděle 29. ledna 2023 v 19 hodin, Malá scéna Zlín
Hrají: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková, Týna Průchová,
Pavel Kikinčuk / Martin Zahálka, Antonín Procházka /
Viktor Limr a další
Současná česká komedie plná krkolomných situací a trapasů
o tom, jak snadno spadnout do manželské krize a jak těžko
z ní ven.

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
Úterý 7. února 2023 v 19 hodin, Malá scéna Zlín
Hrají: David Matásek, Matouš Ruml, Linda Rybová, Igor
Chmela, Jana Janěková ml.
Moderní francouzská komedie se skvělými dialogy. Pět lidí,
jedna večeře a nečekaný kolotoč vtipných situací a nedorozumění.

KAKTUSOVÝ KVĚT
Čtvrtek 23. února 2023 v 19 hodin, Malá scéna Zlín
Hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková / Olga Želenská, Filip
Tomsa / Václav Jiráček, Betka Stanková / Kristýna Kociánová,
Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková a další
Francouzská komedie, která slavila úspěch i na americké Broadwayi, vtipný příběh milostných trampot nevěrného zubaře.

AGENTURA SEPTEMBER
Tř. T. Bati 190, Zlín, tel: 576 114 529, agentura@september.cz
www.september.cz, www.facebook.com/agenturaseptember
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ROZHOVOR

„Umění mi nabízí nepřeberné množství impulzů
k zamyšlení i k určitému životnímu posunu,“
říká herečka Milana Gorská, nová tvář Městského divadla Zlín
Herecký soubor Městského divadla Zlín obohatila mladá krev. Od začátku letošní sezóny jsou
jeho pevnou součástí dva spolužáci, čerství
absolventi JAMU, Adam Kořán a Milana Gorská.
Oba herci už se místním divákům stihli představit v inscenaci Bouře.
„Zlínské divadlo jsem znala pouze z vyprávění, převážně od lidí,
kteří v něm působili. Nebyl nikdo, kdo by o něm nemluvil pozitivně.
Například režisér Dodo Gombár nám říkal, jak to ve Zlíně chodí,
jak se tam pracuje a že v místním souboru panuje příjemná tvůrčí
atmosféra. Byly to velmi důležité názory, které mě v podstatě nasměrovaly,“ vysvětluje v rozhovoru Milana Gorská, která na zlínském
jevišti debutovala rolí Mirandy ve zmíněné Shakespearově tajuplné
hře o podobách svobody.
Už ses ve zlínském divadle stihla dostatečně „zabydlet“?
Zabydlela jsem se výborně, zejména ve svém hereckém bytě,
avšak chápu, kam touto otázkou míříš. Aklimatizace probíhá tak
nějak postupně – první dva týdny jsem byla lehce vyděšená,
všechno pro mě bylo nové, ale nyní už můžu s klidem říct, že se
v divadle cítím dobře. A určitě tomu pomohlo zkoušení Bouře,
v rámci kterého jsem se sblížila s řadou kolegů. Když jsem se po
premiéře, ve svém prvním volnu, těšila zpátky, pochopila jsem, že
je to správné znamení… (smích)
Jaká byla tvoje cesta do Městského divadla Zlín? Co tě sem
přivedlo?
Během studií posledního ročníku na JAMU, kde mě vedl pedagog
Lukáš Rieger, jsem samozřejmě přemýšlela, co dál. Klasická
otázka, kterou v určitou chvíli řeší asi všichni studenti. Neváhala
jsem a zkusila napsat do několika vybraných divadel, která mě zajímala, a mezi nimiž figurovalo i to zlínské. Netrvalo dlouho a na
naše dvě absolventská představení – Večer tříkrálový a Lidé bez
vlastností – přijel nejenom nynější ředitel Městského divadla Zlín
Josef Morávek, ale přišli se podívat i místní dramaturgové. Zřejmě
se jim náš výkon líbil, protože brzy přišla zpráva, že mají zájem o mě
a stejně tak i o mého spolužáka Adama Kořána. Pak už věci nabraly poměrně rychlý spád – následoval výlet do Zlína, schůzka
s uměleckým šéfem Patrikem Lančaričem a bylo to… (úsměv)
Co ti prvně blesklo hlavou, když ta příjemná zpráva ze Zlína
dorazila?
Samozřejmě, že mě ten zájem obrovsky potěšil. Tak nějak se mi
potvrdilo, že to, co dělám, je správné. Nicméně bylo to pro mě
i trošku děsivé, protože musím přiznat, že do toho okamžiku jsem
ve Zlíně nikdy předtím nebyla a zcela logicky mi hlavou běželo, jak
moc výrazná ta změna v mém životě bude. Přece jenom, přechod
IN ZLIN listopad 2022

do nového města není úplně jednoduchý. Původně jsem z Prahy
a dobře si pamatuji, jak dlouho jsem si musela zvykat na Brno,
když jsem nastoupila na JAMU. Velkou výhodou je, že Zlín leží od
Brna poměrně kousek, takže se dá celkem pohodlně pendlovat.
Zmínila jsi, že zlínské divadlo jsi měla v hledáčku, že tě zajímalo. Co jsi o něm na konci studií věděla? Jak jsi ho vnímala?
Je pravda, že zlínské divadlo jsem znala pouze z vyprávění, převážně od lidí, kteří v něm působili. Nebyl nikdo, kdo by o něm nemluvil pozitivně. Například režisér Dodo Gombár nám říkal, jak to
ve Zlíně chodí, jak se tam pracuje a že v místním souboru panuje
příjemná tvůrčí atmosféra. Podobné to bylo také u Lukáše Riegera,
pod jehož vedením mimo jiné prošli i Marek Příkazký nebo Štěpán
Princ. Byly to velmi důležité názory, které mě v podstatě nasměrovaly. Osobně jsem ve Zlíně viděla až představení Osobní poplach,
ale tuším, že to už bylo moje budoucí angažmá v řešení.
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Častá otázka, kterou novým tvářím v hereckém souboru rád
kladu – jak na tebe zapůsobilo to obrovské zlínské jeviště?
No, je to síla, co ti budu povídat. Nicméně po herecké stránce jsem
ještě neměla pořádnou možnost, poznat ho důkladně, ačkoliv už
nyní je mi jasné, že uhrát ten prostor, není jenom tak. Bude to
nesnadný úkol. Zároveň vím, že mi nijak nevadí ten velký počet diváků, který sedí v hledišti přede mnou. Paradoxně, čím víc lidí mě
sleduje, tím menší trému mám, protože v danou chvíli se pro mě
ten dav stává svým způsobem anonymní. Věř, že hrát pro deset či
dvacet diváků mě stresuje mnohem víc… (úsměv)
Po herecké stránce jsi ale už důkladně poznala Studio Z, tedy
komornější prostor zlínského divadla, kde jste před několika
dny odpremiérovali Shakespearovu Bouři. Jak svou první pracovní výzvu v novém angažmá hodnotíš?
Myslím, že to bylo pro začátek to nejlepší, co mě asi mohlo potkat.
V Bouři se sešlo hned několik věcí, které mi ten rozjezd v novém
angažmá usnadnily. Jednak jsem se na jevišti potkala s již zmíněným Adamem Kořánem, se kterým jsme na sebe hodně napojení
a nestydíme se před sebou, což je velká výhoda, nejenom když
hrajete pár. Dále se u této inscenace potkala skvělá parta lidí,
která táhla za jeden provaz a bylo fajn, jak nás nováčky vzali kolegové krásně mezi sebe. V neposlední řadě pak musím zmínit i zajímavý režijní přístup pana Morávka, na kterém mi bylo sympatické
třeba už jenom to, že jsme zkoušeli trošku nestandardně a mnohdy
jsme se v prostoru věnovali improvizaci a pohybu, díky kterému
jsme nacházeli výsledný tvar. Bylo to skutečně zajímavé.
Co tě na divadle fascinuje a přitahuje? Čím tě láká?
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Vezmu-li to z pohledu diváka a vztáhnu-li svou odpověď na umění
celkově, tak mě na něm láká určitý zdroj inspirace. Umění mi nabízí nepřeberné množství impulzů k zamyšlení i k jakémusi životnímu posunu. Ve chvíli, kdy vidím divadelní představení, film ale
klidně třeba i obraz, nebo v okamžiku, kdy poslouchám hudbu,
která mnou rezonuje, tak mám pocit, že se ve mně něco mění a od
dané chvíle pokračuji životem trošku jinak. Velkou výhodou je, že
si to můžu zažít i z druhé strany, a to jako tvůrce. Je pravda, že v takovém případě se nedá odhadnout, zda divákovi nějaký ten
impulz předáme, ovšem když se to povede a dostaneme zpětnou
vazbu, je to skvělý a lákavý pocit. A ještě jedna věc – na divadle mě
fascinuje, že probíhá teď a tady. V podstatě máme jakousi
nepsanou dohodu s divákem, že on mlčí a my hrajeme, všichni to
samozřejmě většinou dodrží, ale přesto nikdy nevíš, co se může
stát… (úsměv)
Jak se tomu vlastně stalo, že ses divadlu „upsala“. Vzpomeneš si, kdy tě okouzlilo? Kdy sis ho zamilovala?
V dětském věku jsem dlouho nemohla přijít na to, co mě vlastně
baví. Tak nějak jsem se hledala. Nemluvě o tom, že ve škole jsem
vždycky bojovala s přírodními vědami a logicky jsem proto tíhla
spíš k humanitním věcem – například jsem ráda psala, ale tak
nějak to pořád nebylo ono. Zhruba v desíti letech jsem zjistila, že
v Praze existuje Divadlo Radar, což je amatérská scéna, v rámci
níž probíhají nejrůznější výběrové kroužky, a zároveň je na ní činný
i stálý herecký soubor. Do zmiňovaného kroužku jsem se přihlásila
a samozřejmě mě ani ve snu nenapadlo, že by se z toho mohlo
někdy vyklubat něco víc. Jenomže moje tehdejší vedoucí a záro-

veň ředitelka divadla Radka Tesárková mi oznámila, že se konají
„postupky“, na kterých bych neměla chybět – šla jsem tam, i když
jsem neměla absolutně nic připraveného a co se nestalo, vzali mě
do souboru. Postupem času jsem pochopila, že divadelní práce
mě neuvěřitelně naplňuje, a tak byla moje další cesta zpečetěna.
Čas plynul a na řadu přišly přijímačky na JAMU, kam jsem byla
úspěšně přijata.
Působíš ještě v Divadle Radar? Případně, mohou tě diváci
vidět na nějaké jiné scéně než na té zlínské?
Momentálně mám jenom Zlín, nepočítám-li teda malou recitaci
v Carmen, která se hraje na scéně baletu Národního divadla moravskoslezského. Určité plány ale mám, například s jednou
kamarádkou – režisérkou chystáme zajímavý projekt v Brně, tak
uvidíme, zda se to podaří… (úsměv)
Zaujalo mě, že ovládáš hned tři cizí jazyky. Je to v rámci
uměleckého světa výhoda? Otevírá ti tato skutečnost další
možnosti?
Umím anglicky, rusky a taky polsky. Angličtinu zvládám plynule,
stejně tak i ruštinu, protože moje maminka z Ruska pochází. Co se
polštiny týče, tak tu jsem se naučila díky pobytu na Erasmu. Řekla
bych, že znalost jakéhokoliv jazyku je výhoda, a to nejenom v rámci
umělecké práce. Například mi často chodí nabídky s tím, že se
hledá rusky mluvící herečka, kterých u nás, co si budeme povídat,
příliš mnoho není. Anebo se mi už stalo, že se objevili žádosti,
abych namluvila určitý text v polštině. Zkrátka, občas se jazyky
hodí, je to určitá výhoda.
Mimochodem, jaký je tvůj vztah k ruské literatuře?
IN ZLIN listopad 2022

Je pravda, že dřív jsem se o ten oblak rozervané ruské duše
zajímala hodně, avšak dneska už to mám jinak, už jsem se od
ruské literatury jaksi odpoutala, protože čím jsem starší, tím hůř
snáším těžká témata… (smích)
Vraťme se na chvilku ještě do Zlína – už jsi stihla poznat
město samotné? Případně, jak na tebe působí?
Na to ještě nedokážu odpovědět, protože město jsem zatím pořádně nepoznala. Ještě ho, jak se říká, nemám prochozené, ovšem
ani ne tak z důvodu, že bych neměla čas, spíš se ještě s tou
celkovou změnou a přesunem sžívám. V divadle už se vyznám, ale
ve městě nikoliv. Věřím, že to brzy napravím.
Můžeš prozradit, co tě v divadle čeká v blízké době?
V čem tě uvidíme?
Zatím vím, že budu v inscenaci Dámský krejčí, kterou jsme shodou
okolností akorát začali zkoušet a premiéra proběhne v prosinci.
Tím to ale končí, víc ti neřeknu, protože obsazení na další tituly
ještě neznáme.
Jsi ten typ herečky, která sní o určité roli, nebo to necháváš
přirozeně plynout?
Vysněnou roli asi úplně nemám. Všechno se odvíjí od mého aktuálního rozpoložení a prožívaných pocitů. Ráda zkouším veškeré
nové věci, které jsem ještě neměla možnost poznat, láká mě prakticky cokoliv neznámého. A určitým způsobem mě baví také
jízlivější a ironičtější komedie. Drsný humor, to je moje… (úsměv)
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Emma Lukášová a archiv Milany Gorské
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Inscenace Bouře
je jako bludiště,
ve kterém si každý
musí najít cestu
Nadšení diváků, bouřlivý potlesk vestoje i kladné reakce diváků
sklidila 18. října v komorním prostředí Studia Z nová inscenace
Městského divadla Zlín Bouře. Slavnou, ve světě i u nás často uváděnou hru legendárního anglického dramatika Williama Shakespeara nastudoval se souborem ředitel divadla Josef Morávek.
Ve Zlíně se Shakespearova oblíbená hra o mágovi Prosperovi překvapivě hraje vůbec poprvé.
„Je to poprvé, co je tato slavná a často uváděná hra inscenovaná
ve Zlíně. Je to poprvé, kdy na zlínském jevišti vystoupí Milana
Gorská a Adam Kořán. Je to poprvé, kdy zkoušíme upravené hlediště s lepší viditelností a s různými možnostmi sezení,“ uvedl
režisér nového kusu a ředitel divadla Josef Morávek.
Známou divadelní romanci z roku 1611 režisér Josef Morávek pojal
netradičně. „Nezatěžující“ scéna i nehistorické kostýmy vytvořené
zkušeným Jaroslavem Čermákem nechávají divákovi velký prostor pro fantazii. Důležitou součástí inscenace je působivá hudba
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Nováčci zlínského souboru Milana Gorská a Adam Kořán

Milana Nytry, která doplňuje nevšední atmosféru, a také herecká
improvizace a pohyb.
„Bouři jsem samozřejmě znal už z mládí, ale nikdy jsem se nedostal k tomu, že bych na ní mohl pracovat. Až nyní s Josefem
Morávkem se nám to konečně podařilo zrealizovat. Je skvělé, že se
můžeme zabývat tímto formátem v prostoru Studia Z, který mám
moc rád,“ uvedl autor hudby Milan Nytra.
„Není časté, že zkoušení inscenace začne od pohybových cvičení
a improvizací a na výkladu příběhu se podílejí skutečně všichni
členové týmu a herci. V představení je pro nás důležitější to, co se
na jevišti zrodí, než to, co na ně přinášíme odjinud. Podstatný je
příběh, který si vytvoříte ve své mysli. Hra Bouře je bludiště, ve kterém se každý musí orientovat sám,“ doplnil režisér Josef Morávek.

Shakespeare v tělocvičně
Bludiště obrovského množství nápadů, bouře hledání rozličných
principů divadelnosti, které mají ve výsledku společně vytvářet
jeden celek. Takový byl vznik novinky Bouře.
„Zbavme se všech jistot,“ řekl režisér a ředitel Josef Morávek
v srpnu na první zkoušce nejnovější studiové inscenace hry Williama Shakespeara Bouře. A svého hesla se držel. První zkouška na
inscenaci bývá v klasických repertoárových divadlech označována
jako čtená. Pochopitelně, čte se na ní hra, která se bude zkoušet.
První zkouška na Bouři však z velké části proběhla na tělocvičně.
Na Shakespearova slova v úchvatném a moderním překladu Jiřího
Joska a konečnou podobu textu, který na jevišti zazní, si herci mu-

seli počkat. Zpravidla během čtených zkoušek následují analýzy
textu, pak zkoušky aranžovací, pak dochází k zpřesňování a detailnímu dopracování situací. U Bouře se šlo zcela jinou cestou.
Práci s textem předcházelo ohledávání možností tělesného vyjádření, ohledávání hudebních možností. Etudy, rozcvičky, zkoumání
periferií vlastního těla, možností upřít pozornost na dech, zvuk
a hlas, zkoumání materiálů, s nimiž lze v inscenaci hrát - látek,
lana, kovových tyčí, kovových barelů, smetáků. Zkoumání možnosti hudebních nástrojů. To vše velmi dlouho bez jasného ukotvení, bez jasného místa, kde a jak tyto etudy budou využity
v inscenaci.
Herci byli doplněni o dvojici kulisáků, kteří se nakonec v inscenaci
zhostili role Kalibánů a dvořanů a do tvůrčího procesu harmonicky
zapadli.
Ani choreografka Hana Geržová, ani spolupracovník na pohyb Igor
Dostálek, ani hudebník Milan Nytra, ani dramaturg Vladimír Fekar
neznali přímou cestu ke konečnému cíli. Ale všichni se ze svého
úhlu pohledu pokoušejí o inspirativní rozvíjení impulsů, které
iniciuje režisér Josef Morávek. “Tato na společný čas i neustálou
pozornost extrémně náročná metoda dokázala pěkně prověřit nervové systémy nás všech – ale odměnou byla očistná bouře kreativity, originálních řešení a osobitých pojetí,” říká o metodě
zkoušení Igor Dostálek, herecký pedagog JAMU a znalec osobitého
japonského divadla kjógen.
Teprve postupem času do zkoušek vstupovalo slovo Shakespearovo. Nesměle a nenápadně, v dialogu s herci, se vylupoval
i text, který nakonec v inscenaci zazní. A teprve ke konci se začala
formovat i konečná struktura inscenace i výsledné řazení scén.
Koneckonců - i bouře v přírodě nám bere jistoty. Vytrhává nás ze
zažitých stereotypů. „Je těžké zbavit se navyklých představ, konceptů a klišé. Bouře v tom může pomoci. V představení mě jako diváka zajímá mnohem více to, co se v prostoru rodí, než to, co je do
něj vnášeno. Co vzniká nejen v prostoru jeviště, ale ve společném
prostoru myslí a představivosti všech, kteří se představení účastní,
herců, diváků, inscenátorů. Text jsme všichni četli před začátkem
zkoušení - a pak jsme ohledávali, co z něj jak funguje v rodících se
obrazech. Nalezli jsme mnoho silných divadelních situací - tak na
dvoutýdenní představení. Zvolili jsme nakonec ty, které jsou mnohoznačné, energické, vyvolávající otazníky a inspirující. Všechny
výklady naší Bouře a imaginativních obrazů jsou oprávněné
a správné. Inscenace není a nebude nikdy hotova, stále na ní
všichni pracují,“ říká o své netradiční metodě práce režisér a ředitel Josef Morávek.
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Marek Příkazký jako Prospero

Osvěžující kus plný fantazie
Výsledný formát nového kusu je velmi osvěžující, pro herce
nevšední a vyžadující od všech zúčastněných velké nasazení. To je
ale odměněno nadšenými diváckými reakcemi. „Byla jsem velmi
pozitivně překvapená, moc se mi to líbilo. Trochu jsem se obávala,
abych klasiku neviděla v mém věku poněkolikáté už zase v klasickém provedení. Obavy byly zbytečné, inscenace je pojata velmi
netradičně a je plná fantazie,“ uvedla jedna z divaček Marie
Milušková.
V inscenaci kromě nováčků souboru Milany Gorské a Adama
Kořána můžete vidět Marka Příkazkého, Tamaru Kotrbovou,
Rostislava Marka, Zdeňka Lambora, Pavla Vacka a Josefa
Kollera. Posilou inscenace jsou rovněž dva členové divadelní techniky Petr Škrabal a Karel Matuška.
Zajímá vás také výsledek pozoruhodného procesu vzniku hry,
která se odehrává na tajuplném magickém ostrově, na němž
Prospero se svou dcerou Mirandou - nikoliv vlastní vinou uvízli? Vyrazte na některou z nejbližších repríz.

Kdy můžete vidět?
1., 4., 11., 16. a 25. listopadu
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Albion,
hra o touze po zašlých
časech a zdech mezi námi
Příběh o hledání naděje a víra v to, že se mohou vrátit „staré dobré
časy“. To vše zasazené do impozantní zahrady zvané Albion.
Českou premiéru stejnojmenné hry, jejímž autorem je současný britský dramatik Mike Bartlett, uvedlo 22. října Městské divadlo Zlín.
Zlínská scéna tak pokračuje v jedné ze svých dramaturgických linií
- uvádění nových textů, překladů či adaptací. Hra Albion byla poprvé uvedena v Londýně před pěti lety. „Silný příběh a tematická
mnohovrstevnatost. Albion je jednou z těch her, která na půdorysu rodinného dramatu vypovídá o stavu současného světa,“ říká
dramaturgyně Katarína Kašpárková Koišová.
Podle režiséra a uměleckého šéfa divadla Patrika Lančariče hra
otevírá důležitá společenská témata. „Berlínská zeď jako symbol
rozděleného světa dávno padla, ale mezitím jakoby nám začaly růst
zdi v hlavách a je jich čím dál více. Společnost se rozděluje
a nové zdi nás opět oddělují a oddalují. Ve hře je úžasné, jak všechny
postavy chtějí být pochopené, a z toho vznikají spory a vyrůstá příběh o tom, jak se málo posloucháme. Jak jsme přesvědčení o svých
pravdách. Bylo by lepší naučit se navzájem poslouchat, vnímat se
a postupně v dialogu překonávat rozdíly,“ uvedl Lančarič.
Hlavní hrdinka Audrey Waltersová je unavená provozováním
obchodu v centru Londýna, a proto se stěhuje na venkov do domu
s obrovskou zahradou. Zahrada nazvaná Albion je dílem meziválečného zahradního architekta a právě v té době zažila svou největší slávu. Nová majitelka je rozhodnutá obnovit dřívější krásu
zahrady, aby byl kus historie zachován i pro budoucí generace.
Z nostalgie po starých dobrých časech se pouští do svého životního projektu. Chce, aby vše bylo jako dřív. Protože tehdy byl podle
ní svět ještě v pořádku. Nevnímá přitom nové potřeby vesnice, ani
názory svých blízkých.
Ale není to jen příběh Audrey a její rodiny, ale i příběh impozantní
zahrady, která pod rukama hlavní hrdinky kvete a ožívá a která zaplňuje prostor barvami a vůní. Zahrada s příznačným názvem
Albion jakoby žila vlastním životem. Scénografovi Pavlu Borákovi
se podařilo tento život, tento druh krásy, ve všech jeho podobách
a kvalitách přenést na zlínské jeviště. Atmosféru inscenace
výborně dotváří kostýmy Markéty Sládečkové.
Silný příběh a propracované charaktery většinou předpokládají
i kvalitní herecké výkony. V hlavní roli Audrey můžete vidět Evu
Daňkovou. Ostatní postavy ztvárnili například Marta Bačíková,
Gustav Řezníček, Markéta Holcmanová a jako hostující herečka
čerstvá absolventka pražské DAMU Anna Randárová po boku
svého otce Luďka Randára.
„Měla jsem to štěstí být na generálce a je to krásné představení.
Dokonce i slzičky byly,“ popisuje své dojmy Gabriela Hladůvková
ze Zlína, jedna z prvních divaček.
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Eva Daňková a Gustav Řezníček

Anna Randárová a Štepán Princ

Hru Albion napsal Mike Bartlett pro divadlo Almeida v Londýně,
kde byla poprvé uvedena v říjnu 2017. Mike Bartlett je současný
britský dramatik a scenárista, držitel mnoha prestižních ocenění.
Je považován za stoupající hvězdu britského divadla.
Hra vyniká svými velmi autentickými postavami, ale jde i o zajímavou reakci na politickou situaci v Británii - na Brexit a na touhu
mnoha Britů po tom, aby vše bylo tak jako dřív. Název Albion je
odvozen od nejstaršího názvu pro britský ostrov. Autor ve hře
využívá čechovovské motivy, především odkazuje ke známému
Višňovému sadu.

Kdy můžete vidět?
1., 4., 11. a 25. listopadu

Mary Page Marlowe,
divadelní koncert pro šest
hereček
V repertoáru Městského divadla Zlín v hereckém koncertu
exceluje šest hereček, které ztvárňují titulní postavu - Mary Page
Marlowe.
Hru o jednom ženském osudu napsal prestižní americký dramatik
Tracy Letts, jehož Srpen v zemi indiánů před časem uchvátil zlínské publikum s Janou Tomečkovou v hlavní roli. Nyní se v roli titulní
postavy představují Helena Čermáková, Tamara Kotrbová, Kateřina Liďáková, Marta Bačíková, Nikola Zavřelová a hostující
talentovaná třináctiletá Tereza Váňová. V jedenácti, na přeskáčku
vyprávěných obrazech ze života Mary Page se divákům sklene nelehký a komplikovaný život jedné ženy.

Helena Čermáková a Luděk Randár

„Hra je sice specificky americká, ale přenosná do našich končin,”
říká zkušený režisér Janusz Klimsza, který v Městském divadle Zlín
režíruje poprvé.
Postava Mary Page je formována životními zážitky a prostředím,
v němž vyrůstá. „Před nějakou dobou se začala reflektovat Amerika bílé spodiny, problematické vrstvy, která nemá moc životních
jistot. Tracy Letts je velmi empatický, když mluví o těchto lidech.
Ti lidé mají své životy složitější, což je ovšem pro dramatický text
dobře. Setkáváme se u nich s problémy, které jsou běžné pro
většinu z nás. S problémy generačními, s tím, že rodiny jsou
dysfunkční, že partneři zjistí, že si brali jiného člověka, než s kým
jsou na konci,” doplňuje Janusz Klimsza.
Na postavě Mary Page režiséra zaujalo, jak je v každé etapě života
jiná, ale zároveň ji některé její vlastnosti dávají jednotu. Mary Page
je nestandardní žena. Aniž by se chovala dominantně, nedá si sáhnout na některé své priority. Šprajcne se. Vyvolává konflikty. I muži
kolem ní někdy reagují hystericky, když je její ješitnost uražená.
Není to ale žena, která by měla rozměry chodícího průšvihu. Je to
žena, která říká pravdu do očí, a to i tehdy, když svou životní situaci neukočíruje, ať už z důvodu alkoholu nebo jiných. Na svém životním vrcholu je kolem pětatřiceti, pak jde dokonce do vězení,
pak je takřka bezdomovcem. Je to život od mantinelu k mantinelu.
Ale i to je moudrost Tracyho Lettse, že ukazuje, jak s námi točí kolo
Fortuny, jednou jsi dole, jednou nahoře.
Hra je obrazem skutečného života. Neukazuje život pouze trudný,
ale i život se světlými okamžiky. Amerika byla založena jako místo
svobody, kam se odjíždělo začínat nový život. Ale je potřeba pro to
něco udělat. I v této hře je naděje, že lze znovu začít.
Přestože život Mary Page nebyl vždy procházkou růžovým sadem,
podle režiséra Janusze Klimszi by lidé s depresí z divadla odcházet
neměli.
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Kateřina Liďáková

Marie Vojtěchová a Tereza Váňová

Premiéra inscenace Mary Page Marlowe proběhla 10. září
ve Velkém sále Městského divadla Zlín. Kritické ohlasy naznačují,
že zejména herecké ztvárnění nejen hlavní hrdinky, ale i ostatních
postav je tím, co stojí za vidění. Janusz Klimsza to s herci zkrátka
umí.

Kdy můžete vidět?
9., 15. a 18. listopadu
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Pipi Dlouhá punčocha
akční hrdinkou
Víte, jak vypadá Vila Vilekula, domov Pipi Dlouhé punčochy, ve
zpracování Městského divadla Zlín? Čekají vás žebříky, tyče, trampolína, papír, kterým se bláznivě proskakuje a další hravosti… Vila
Vilekula je to tak trochu dětská prolézačka, tak trochu loď, která
pluje po moři fantazie.

Divadlo v kancelářích? Studentské představení Krajní meze
Zajímá vás divadlo o mladých lidech ztvárněné mladými lidmi?
Chcete vidět, co se za tři roky studia dá naučit na zlínské herecké
škole? Nechcete za kvalitní divadlo platit? Chcete zažít divadlo
v netradičních prostorách? Pak máte jedinečnou příležitost
v listopadu a prosinci tohoto roku zamířit na Krajní meze Williama
Mastrosimoneho.
V kancelářských prostorách Městského divadla Zlín (někdejší kanceláře IS Produkce ve vedlejší budově) můžete vidět, jak si v rámci
školních představení studenti třetího ročníku ZSVOŠU ve Zlíně
poradili s postavami v syrové hře s lehce tarantinovským ostřím,
v níž není úplně jasné, kdo je násilník a kdo je oběť. Inscenace,
která se snaží být co nejpravdivější až naturalistická, svým tématem
určitě není pro slabé povahy, ale odměnou vám budou zcela uvěřitelné herecké výkony Davida Wimmera, Nicole Halberstadt,
Barbory Otáhalové a Magdaleny Novotné.
V režii talentovaného mladého slovenského režiséra Jána Tomandla
vznikla inscenace, která je určena pro pouhých osmnáct diváků.
Více se zkrátka do kancelářských prostor nevleze. Rezervace míst
nutná: mandragoradivadlo@gmail.com / 724 100 270.
Termíny představení a další informace najdete na facebookové
stránce Divadlo Mandragora. facebook.com/divadlomandragora/
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„Vila Vilekula, kterou obývá Pipi Dlouhá punčocha se svým koněm
a opičkou Nelsonem, je takovým ostrůvkem svobodné, nespoutané tvořivosti a fantazie. Myslím, že radosti z každodennosti,
spontánnosti a hravosti se může učit nejen každé dítě, ale i dospělý. Proto věříme, že Pipi bude pro všechny hravé lidi od 1 roku
až do 99 let,“ říkají tvůrci inscenace
.
V titulní roli se představí Markéta Holcmanová, která je pro roli
Pipi svou životní energií jako stvořená a v jejímž podání je Pipi živá,
akční hrdinka.
Režisér Vladislav Kracík, umělecký šéf Divadla Tramtárie, má
s dětským publikem velké zkušenosti. Je zkušeným dabingovým
režisérem animovaných filmů a v našem divadle nazkoušel mimořádný projekt Čapkových Povídek z jedné a druhé kapsy, v němž
učinkovali i žáci uměleckých škol. I nyní se pustil do spolupráce se
studenty, tentokráte vzniká Pipi ve spolupráci se Zlínskou soukromou vyšší odbornou školou umění. V pohádce účinkují studenti
absolventského třetího ročníku školy.
Kromě nich se můžete těšit i na novou tvář souboru Městského divadla Zlín Adama Kořána, který se už blýskl rolí Ferdinanda v Bouři.
Premiéra pohádky Pipi Dlouhá punčocha je 13. listopadu ve 14.30
hodin ve Velkém sále.

Kdy můžete vidět?

Kdy můžete vidět?

2., 3., 18., 21., 23., 24. a 28. 11. v 19.00 h

10., 13. a 30. 11. ve 14.30 h, 11.11. v 10.00 h

RECENZE

Neseni očistnou
bouří
Josef Morávek se jako režisér vrací do Zlína po více než čtvrtstoletí, William Shakespeare po čtyřech letech. Jeho jinak dosti hraná
Bouře se ovšem v Městském divadle objevuje kupodivu poprvé;
stejně tak premiérově byla hra nejslavnějšího dramatika uvedena
v komorním Studiu Z divadla. To je výčet základních údajů, k nimž
přičiňme ještě jeden, v aktuálním kontextu důležitý: Josef Morávek je
(po odchodu Petra Michálka na místo rektora brněnské JAMU)
novým ředitelem divadla, v němž působil v letech 1992-1996 jako
umělecký šéf.
Souběh stávající funkce s novou inscenací je však spíš bezděčný: Morávkovo hostování bylo v divadle zvažováno delší čas, přičemž v rozhodování o něm vážila také okolnost, že se tvůrce od konce
90. let režii téměř nevěnoval. Z tohoto hlediska je jeho návrat zcela
suverénní, a to počínaje volbou menšího Studia Z, nemotivovanou
opatrností z dlouhé tvůrčí odmlky, jak by se snad mohlo zdát, nýbrž
zjevně promyšlenou.
Komorní scéna divadla není na první pohled stavěná na „velké“
hry, jakou je i Bouře, to však neznamená, že se nemohou v menším
blackoboxovém prostoru uplatnit. Minimální výprava Jaroslava
Čermáka, k níž krom dominantního šedého (esteticky působivého)
podlahového baletizolu, který vymezuje hlavní hrací plochu, náleží
jen několik dalších prvků (pojízdný žebřík, plechové sudy), účinně
rozevírá jeviště, a do určité míry též (pásem polštářů a podušek pro
diváky před první řadou) stírá jeho předěl s hledištěm. To se dobře
snoubí s rázem této téměř pohádkové romance, jíž je cizí popisnost,
a jejímuž důrazu na motiv snu a snění sluší splývání a jemné rozrušování mezí a hran. Lze je vnímat i v kostýmech, sjednocených
černou barvou kalhot a trikotů, zároveň však respektujících hierarchii
postav (šedé košile a obuv vládců, černé ponožky ostatních, nevinně
bosonohý pár Ferdinanda a Mirandy).
Figury charakterizuje i jejich umístění (častá vyvýšená či pozorovatelská pozice Prospera) a pohybové ztvárnění (např. neurčitost
stvůry Kalibána rozložením mezi více herců). Jak vyplývá z materiálů
divadla, inscenace vznikala právě od pohybových cvičení, jež
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hledala adekvátní vyjádření a hladkou návaznost jednotlivých výstupů. Dá se odhadnout, že
ruku v ruce se zpřesňováním choreografických
studií Hany Geržové se vyvíjela též scénografie
a dramaturgicko-režijní podoba inscenace.
Ta si při dané koncepci vyžádala značnou
redukci textu a herectví budované mezi pohybovou stylizací a zcizováním, jak je patrno hned
v úvodu civilním příchodem a rozcvičováním
aktérů na jevišti, z nichž někteří se představují
vlastními jmény. Jevištní iluze je průběžně
znejišťována v souhlase se zmíněnou náladou
hry zpochybňující mez skutečnosti a snu. Toto
čaromocné balancování ovládá semknutě celá
herecká trupa v čele s Prosperem Marka
Příkazkého, u něhož neruší, že je pro roli otce
dospělé dcery docela mladý; jako vládce kouzel, který kdysi ztratil vládu nad svým vévodstvím a nyní má možnost stav věcí napravit, je
vnitřně pevný a neústupný, svou převahu přitom dává najevo s lehkým odstupem a komediální nadsázkou. V rolích jeho dcery Mirandy
a králova syna Ferdinanda, jenž je Mirandě po mnoha peripetiích
souzen, se zlínskému publiku poprvé skvěle představili Milana Gorská a Adam Kořán. K preciznímu řemeslu, jímž jsou oba vybaveni,
přidává ona porci koncentrované, ukázněné dychtivosti, on přeliv
romantického hrdinství. Krále Alonsa zkušeně vtěsnává do uměřených odezev raněného otcovství Rostislav Marek, Josef Koller z několika napjatě protichůdných poloh utváří rozpornou figuru rádce
a mudrlanta Gonzala. Podobně Zdeněk Lambor a Pavel Vacek se zdarem ztvárňují úkladné zrádce z kruhů nejvyšších (Antonio, Sebastian)
i obojetně služebných (Stefano, Trinkulo). Postavy Adriana a Francesca jsou sice vedlejší, nikoliv však do počtu, proto je třeba ocenit,
jak dobře je Petr Škrabal a Karel Matuška z technického personálu
divadla vtělují do celku inscenace. Konečně jedinou ženou v obsazení je výborná Tamara Kotrbová, jako duch Ariel plavně i vzpurně
sloužící Prosperovi, vyluzujíc přitom zvuky pomocí různých předmětů.
Jejich přítomnost leckomu připomene podobnou hudební
výbavu Snu noci svatojánské před deseti lety, zde je autorem
prostorově účinkující hudební linky Milan Nytra. Její zapojení do
vyprávění příběhu může ilustrovat třeba souboj Prospera
s Ferdinandem „tasenými“ kytarami. Podobně fantazijně nepopisný,
magický tón provází celou inscenaci a vrcholí scénou odpuštění symbolicky vyjádřenou množstvím malých kamínků.
Objímající jako moře, jako ono neohraničená a nezdolně pohyblivá. Pro někoho možná i rituálně očistná - taková je Morávkova
inscenace Shakespearovy Bouře. Způsobem přípravy a výsledným
tvarem až tanečního divadla může připomenout postupy nepravidelné dramaturgie, jež se Josef Morávek počátkem 90. let pokoušel
do zlínského divadla vnášet. Někdo si i připomene některou z jeho
tehdejších imaginativních inscenací, třeba Modrého ptáka (1995).
Jako režisér vstoupil Josef Morávek po mnoha letech do stejné řeky
úspěšně. Kéž by se právě tak zhostil i role, pro kterou především se
do Zlína vrátil.
MARCEL SLADKOWSKI

Městské divadlo Zlín – William Shakespeare: Bouře.
Překlad Jiří Josek. Výprava Jaroslav Čermák, choreografie Hana
Geržová, pohybová spolupráce Igor Dostálek. Hudba Milan Nytra.
Dramaturgie Vladimír Fekar. Režie Josef Morávek.
Premiéra 18. října 2022.

TIPY
Radek MIHÁL - MONZUN
OBRAZY, BATIKA, Galerie OPTIKA ZLÍN, do 25. 11. 2022
Po studiu v ateliéru Reného Hábla a téměř 20 letech STREET ART
komunity strávil stipendijní pobyt v indonéské Yogyakartě, kde
se intenzivně věnoval malbě. Při této příležitosti vytvořil cyklus obrazů inspirovaných číslicí 8, která je po otočení o 90 stupňů základem pro znak nekonečna. Po návratu stále těží ze svých zážitků
a vzpomínek a vychází z nich.Aktuální tvorba je založena na určitém rámu-tvaru. Bývalo to písmo, ale zmizelo, když změnil jméno
na Noneck. Nyní je založena na čísle osm, které v horizontální poloze zůstává matematickým symbolem nekonečna. To nejlépe vystihuje vztah k malbě, která je občas tvrdou prací, zároveň však
přináší uspokojení, dobrodružství a objevování. Výstava je podporována Statutárním městem Zlín.

KARÍMA
AL-MUKHTAROVÁ,
NICOLE WENDEL

PROSTOR
MEZI NÁMI /
RAUM
ZWISCHEN
UNS
17. 11. 2022
- 20. 1. 2023
Vernisáž: 17. 11. 2022, 18.00
Obě umělkyně pracují na instalacích a performancích, experimentálně používají techniky hraniční, které samy vynalézají.
Karíma vyšívá sklo, Nicole kreslí rozkomíhaným pohybem vlastního těla. Obě řeší styčné obsahy jinými formami. Jedno z nastolených témat německé umělkyně je pohyb v prostoru, rozvíjení
zachycené myšlenky. Její přístup je tělesný, haptický. Naopak
Karíma pracuje s materiály křehkými, kterým hrozí rozpad, kresbu
nahrazuje text, ctí tradice a stálost materiálů. Obě pracují s gesty
odlišným způsobem, obě smýšlejí podobně, ale hledají jiné
přístupy k uměleckému vyjádření.
Kurátoři: Ludwig Seyfarth /D/, Lenka Tutschová
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České korunovační
klenoty… na dosah
do 27. 11. Zámek Holešov
Zámek Holešov vystavuje repliky národní kulturní památky a současně příběhy dvaadvaceti vladařů, kteří byli korunováni. Výstavu
si můžete prohlédnout do 27. listopadu. Ve všední dny od 13 do
17 hodin, o víkendech od 9 do 16 hodin. Unikátní výstava představuje mistrovskou repliku českých korunovačních klenotů a původního žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna tak bude
v Holešově vystavena v původním kompletu.
Autorem replik je český a evropský zlatník, šperkař Jiří Urban, který
realizoval šperky například pro anglickou královnu Alžbětu II. nebo
kříž pro papeže Jana Pavla II. Detaily postupů výroby vystavených
klenotů zachycuje na výstavě doprovodné video. Přesnou repliku
korunovačního meče pak zhotovil zbrojíř Patrick Bárta.
České korunovační klenoty si v Holešově můžete prohlédnout také
v kombinaci s dalšími podzimními výstavy. Jednou z nich je výstava
originálu barokního hejtmanského meče Jana z Rottalu, který patří
mezi největší poklady zdejších muzejních sbírek. Ve své době na
Moravě platil za obdobu korunovačních klenotů.

75. Čin:
Erika
Velická
GAG Galerie Garáž
Zlín, do: 15. 11.
Erika Velická (*1992)
vytváří prostorové
sochařské instalace,
které připomínají
divadelní scénografii.
Používá figury dívek a psů v expresivní modelaci. Kombinuje
i další materiály, variuje a zabydluje aktuální environment.
www.erikavelicka.com
www.galeriegaraz.cz

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
5. 11. - 7.11. v 16 hodin - přednášky

ANNA KOLCHINA

9. 11. v 18 hodin – jazzový koncert
DÁMY HUDEBNÍ SCÉNY V ALTERNATIVĚ. Anna Kolchina (USA) – zpěv, Walter Phishbacher (USA) – piano,
Petr Dvorský (CZ) – kontrabas, Ulf Stricker (D) – bicí. Hlas Anny Kolchiny je mírný, jazzový, elegantní, zranitelný i svůdný. V roce 2015 vyšlo její debutové album Anny s názvem „Street of Dreams“ natočené s triem
celosvětově proslulého jazzového klavíristy Massima Faraa v italském Turíně a vydané legendární japonskou
jazzovou značkou Venus Records. Venus Records je jedním z největších a nejvíce respektovaných jazzových
labelů, jehož nahrávky zbožňují milovníci jazzu doslova po celém světě.

JINDŘICH ŠTREIT – VZPOMÍNKY

15. 11. – 17. 12., vernisáž výstavy v 17 hodin
český dokumentární fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života. Fotografie
z doby předrevoluční, černobílé ale i fotografie ze současnosti. Budou to převážně zachycené vztahy mezi
lidmi všech generací, doposud nepublikované či málo vystavované a na druhé straně klasika, konfrontace
mezi současností a dobou nedávno minulou.

ZUŠ JIŽNÍ SVAHY

16. 11. , 23.11. v 18 hodin- žákovský koncert – vstup volný

ZUŠ HARMONIE

21. 11. , 29.11. v 18 hodin- žákovský koncert – vstup volný

LIBANON - ZEMĚ HOR, CEDRŮ A UPRCHLÍKŮ

30. 11. v 17 hodin - cestovatelská přednáška – Michal štěpánek
Na malém území ohraničeném Středozemním mořem, Sýrií a Izraelem se zvedají hory, po zemi jsou roztroušeny starobylé památky, servíruje se zde uznávaná kuchyně. Nablýskaná metropole Bejrút, famózní
město Tripolis, část LMT (Lebanon Mountain Trail), starodávný Byblos, Baalbek a poklidné město Zahlé jsou
jen letmou ochutnávkou toho, co tato destinace nabízí.

Alternativa (Kolektivní dům), tel.: 604 220 473, 577 018 162
otvírací doba během výstav: Po – Pá: 8 – 12, 13 – 17, So: 10 – 16

Facebook: AlternativaZlín

Vstupenky možno zakoupit v Alternativě před akcí
nebo v Městském informačním a turistickém středisku (přízemí radnice)

11. 12. 2022 | 19.00
Městské divadlo Zlín

IN ZLIN listopad 2022

Vstupenky na
www.goout.net
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TIPY

Večerních čaje se budou pravidelně podávat jednou měsíčně. První akce proběhla na konci října,
kdy do posledního místa zaplněnou Baťovu vilu rozezněla hudba Leoše Janáčka a spolu s ní zazněla
i poezie Jana Skácela. Za klavír usedla vyhlášená
hudební pedagožka a skvělá muzikantka Vendula
Urbanová, působící převážně ve Francii, mluveného slova se ujme Gustav Řezníček, dlouholetý
herec Městského divadla Zlín.
Jaký bude další program? Ve středu 16. listopadu,
v předvečer státního svátku, se uskuteční speciální
beseda nazvaná „Samet v divadle“, v rámci které
se bude vzpomínat na průběh sametové revoluce
v tehdejším Gottwaldově. O své příběhy se podělí
hlavní zlínské tváře zásadních okamžiků našich novodobých dějin – herečka Helena Čermáková a její
kolega Rostislav Marek. Večerem bude provázet
umělecký šéf Městského divadla Zlín Patrik Lančarič a přítomný bude také publicista Jakub Malovaný, který společně s jmenovanými osobnostmi
napsal knihu Samet v divadle, detailně pojednávající právě o listopadových událostech roku 1989
v Gottwaldově.

Přijměte pozvání do vily
manželů Baťových,
podávají se Večerní čaje
Nadace Tomáše Bati navazuje na vyhlášené společensko-kulturní akce, takzvané Večerní čaje, které na konci
dvacátých let pořádali manželé Baťovi ve své zlínské
vile. Prostory vily se staly útulným místem pro příjemná
setkávání lidí, které spojoval převážně zájem o kulturu
a umění, avšak také zájem o veškeré společenské dění.

Poslední Večerní čaj v tomto kalendářním roce proběhne
v pátek 16. prosince. V adventním čase se v Baťově vile představí
herec a muzikant Tomáš David se svým recitálem „Písně, co mě
provází…“. Člen činohry Národního divadla Brno, který byl letos
nominován na Cenu Thálie, vsadí nejenom na vlastní tvorbu, ale
také na písně, které, jak sám říká, se mu nalepily na paty a staly
se jeho společníky z mnoha různých důvodů, o nichž bude během
večera určitě řeč. Těšit se můžete na skutečně pestrý výběr skladeb – od amerických tradicionálů přes soulové písně až po hity
Erica Claptona.
Vstupné na jednotlivé akce je dobrovolné, z kapacitních
důvodů je však nutné si místo předem rezervovat na emailové
adrese sekretariat@batova-vila.cz.

YES, BUT - Splitboard Movie
Premiéra ﬁlmu 16.11. v Malém Kině na Filmových Ateliérech Zlín
Po čtyřech letech jsme se opět na jaře sešli v Norsku abychom sjížděli jeho epické hory. Tentokrát v pohořích Sunnmøre a Breheimen,
tedy přímo nad fjordy. Nezvykle slunečné a teplé počasí způsobilo
velké lavinové nebezpečí, ale i velkou chuť zdolávat vrcholy, krájet
oblouky, pít pivo a užívat si západ slunce nad mořem.
Premiéra krátkého dokumentu od Admiralos Production proběhne
16.11. v Malém Kině na Filmových Ateliérech Zlín za účasti všech,
co se na projektu podíleli. Vzhledem ke kapacitě kina jsme se rozhodli promítat hned 2 x. První projekce proběhne 19:00 a ve 21:00.
Po projekci bude následovat afterparty, kde se můžete potkat
s ridery a tvůrci dokumentu.
Více info na www.facebook.com/Male.kino.Zlin
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BLUESOVÝ PODZIMEK 2022
5. listopad
sobota 19:00 hod

HOLEŠOV

DUSTIN ARBUCKLE
& THE DAMNATION
/BLUES ROCK - USA/
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Holešovský Bluesový podzimek
se letos koná již po třiadvacáté. Za dobu své existence zde vystoupily velké legendy českého rocku a blues a řada angloamerických
autentických bluesmanů a kapel. Dramaturgie v posledních ročnících si více všímá nových trendů v bluesrocku a rozhlíží se také po jiných rocku blízkých žánrech, aby ukázala co se zajímavého se ve
světové klubové scéně děje. Letos se po zářijovém strhujícím show
Alice Armstrong uskuteční v holešovském Drive Clubu na zámku ještě
další dva mimořádně atraktivní koncerty.
Sobota 5. LISTOPADU V 19.00 Drive Club

18.10.2022

www.musicaholesov.cz
MUSICA HOLEŠOV

11:44

BLUESOVÝ PODZIMEK 2022
26. listopad
sobota 19:00 hod

HOLEŠOV

DUSTIN ARBUCKLE + THE DAMNATION / USA /
Skvělá americká formace se na evropském turné zastaví také
v Holešově cestou na slavný festival Blues Alive. Kapela snoubí blues
a především country do stylového žánru Americana, který je v USA
velmi populární a známý v podání například kapel Creedence Clearwater Revival, ZZ Top nebo Crazy Horses Neil Younga, ovšem v podání odpovídající novému tisíciletí.
Sobota 26. LISTOPADU V 19.00 Drive club

The CATFISH / ANGLIE /+ Host ŠUFUNKY GANG
The Catfish je jedna z nejlepších bluesrockových skupin Britanie, což
dosvědčují každoroční ocenění British Blues Award, 2020 kapela
roku, 2021 instrumentalista roku a v letošním roce opětovná nominace na nejlepší kapelu roku. Špičkový nářez současného bluesrocku
zajímavého vícehlasým vokálem a skvělou instrumentací.
Neméně zdatným hostem koncertu budou zlínští funk-rockeři
Šufunky Gang, kteří se vrací po téměř desetileté odmlce zpět na
českou rockovou scénu vydáním nového alba Zabít Jazz.
IN ZLIN listopad 2022

The CATFISH
VYNIKAJÍCÍ ANGLICKÁ ROCKOVÁ KAPELA

/UK/

Host: ŠUFUNKY GANG
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ROZHOVOR

DAN BÁRTA PŘIVEZE DO ZLÍNA KRÁSKU A ZVÍŘENÝ PRACH
Dan Bárta, zpěvák, textař a fotograf, se zapsal v devadesátých
letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní
skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně představuje dlouho
očekávané páté řadové album Kráska a zvířený prach. V rámci
patnácti koncertů Zvířený prach tour 2022 navštíví Dan Bárta
s kapelou i Zlín, kde vystoupí 23. listopadu v divadle Malá scéna.
Dane, na úvod nám prozraďte, čemu se v poslední době nejvíce věnujete? Co Vám dělá radost?
Já si jí dělám hlavně sám autosugescí Ba ne... Párkrát jsem si teď
zahrál s Robertovým* Triem venku a s J. A. R. v klubech, to všechno
mě tak jako ukotvuje. A děláme na seriálu o české krajině pro ČT,
děti rostou a všechny se smějou. A my pomalu vyjíždíme hrát, pojedem dlouhou šňůru s Illustratosphere, hodně koncertů za sebou,
to je vždycky fajn, držet se déle jedné věci...
Na novém albu Kráska a zvířený prach jste pracovali dlouhých
šest let. V čem se podle Vás zásadně liší od posledního alba
Maratoniky?
No, my jsme hlavně tři roky s Maratonikou jezdili, takže Krásku jsme
dělali společně zhruba roky dva. Ta nejzásadnější změna je na postu
bubeníka, Krásku s námi nahrával Martin Valihora. A protože jsme
organické těleso, které nahrává samo sebe, jak hraje, je to samozřejmě znát. Martinův feeling, jeho těžiště a jeho hudební vyjadřování jsou jiné, než Jirky Slavíčka. Takže jsme se s Martinem nejdřív
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trochu sžili a pak jsme se začali vzájemně a radostně vytěžovat.
A taky si myslím, že po zvukové stránce je Kráska o něco dál.
Prozradíte, které životní či společenské události Vás při
tvorbě na novém albu formovaly?
Rodičovství, synovství, partnerství, kamarádství, spoluhráčství,
osamělost, orbis pictus a postavení umělce ve společnosti, výčitky
svědomí, odpuštění a podobné sebestřednosti, ostatně jako
vždycky. I když pro tohle album platí, že v rámci zmíněného výčtu
na pořadí záleží.
Za svou hudební kariéru jste pracoval s mnoha nejrůznějšími
interprety. Na koho rád vzpomínáte a je někdo, s kým byste si
ještě rád zazpíval?
Jsem teď poměrně saturován, děkuji. Ale přiznám se, že rád vzpomínám na spolupráci se zahraničními umělci a řemeslníky, k tomu
se občas s vděkem vracím jako k něčemu, co jsem rád zažil, protože to formuje, roztáčí, uklidňuje i naplňuje jakoby v koncentrátu.
A děje se to vzácně.
V rámci svého podzimního turné navštívíte i Zlín. Co byste
vzkázal svým zlínským fanouškům?
Přijďte všichni a těšte se na nás. Budeme hrát jako o dušu spasenú a může se dokonce stát, že o tom našem koncertě jednou
budete s měkkým pohledem za horizont a s vlídným úsměvem ve
tváři vyprávět svým vnoučatům :)
Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou 23. listopadu
na Malé scéně!
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FESTIVAL

Photo: Sandra Myhrberg (CameraLucida)

ZIMNÍ MASTERS OF ROCK 2022!
17. ročník jednodenní chladnější varianty oblíbeného festivalu
MASTERS OF ROCK, ZIMNÍ MASTERS OF ROCK se uskuteční ve
ZLÍNĚ, hale Datart, v sobotu 3. prosince!
A o tom, že to bude opět parádní den nabitý skvělou muzikou
a neopakovatelnou atmosférou, kterou si užijete s přáteli a zajímavými kapelami, není nejmenší pochyb!
Těšit se můžete na tyto hvězdy:
HAMMERFALL - bez ohledu na to, jak moc se vše v kultuře a ve
světě mění, heavy metal se stále drží. Silně, mocně a úspěšně.
A jedním z jeho hlavních a nejstálejších vlajkonošů je metalové
kladivo HAMMERFALL, které metal kuje už od roku 1993. Stejně
jako všichni ostatní na světě, HAMMERFALL jako kapela i jednotlivci čelili oné velké výzvě, jakou byla globální pandemie coronaviru. Jejich turné se předčasně zastavily a byli samozřejmě nuceni
k domácímu „vězení“. Tváří v tvář nejistotě, zahájil vůdce kapely
Oscar Dronjak proces psaní písní, ze kterého se nakonec vyklubalo už 12. studiové album „Hammer Of Dawn“ (2022). Kapela se
semkla ještě těsněji, než kdy předtím a vydala toto vynikající
album, které fanoušci po celém světě vyzdvihují jako jedno z nejlepších letošního roku a jako úplně nejlepší, které kapela dosud
vydala! HAMMERFALL opět prokázali, že jsou skvělí nejen jako
jedna z nejdůležitějších kapel v historii heavy metalu, ale i jako
jedna z nejdůležitějších kapel dnešní moderní metalové scény.
A po posledních dvou letech nedobrovolné nečinnosti je potřeba
říci, že HAMMERFALL jsou zpět a silnější než kdy předtím!
GUANO APES - to je hvězda, bez které si nelze představit konec
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90´let. Jejich muzika zněla všude a doslova otřásla celým světem
a i přesto, že se kapela nakrátko rozpadla, je nyní zpět a vše se
vrátilo do starých dobrých časů. GUANO APES jsou plni síly a energie, uvolněnější a popovější, ale jsou to stále oni, kapela, která
dokáže rozhýbat úplně každého! Máte opět možnost „Open Your
Eyes“ i uši a uslyšíte opět burácet „Lords of the Boards“ a zapaříte
i když zrovna u sebe nebudete mít prkno…Kapela je po dlouhé
pauze hladová po živých show, šťastná, že je zpět a nejspokojenější mezi svými fanoušky. Přijďte prožít jeden skvělý zimní festivalový den do ZLÍNA, na ZIMNÍ MASTERS OF ROCK, v hale.
Při rocku a metalu zima nemá šanci!
Chris BAY – je vůbec nutné něco dodávat? Oblíbený, sympatický
a neuvěřitelně aktivní frontman metalových FREEDOM CALL přijede do ZLÍNA tentokrát sólo, jen se svou kytarou, se svým úsměvem, svojí sólo tvorbou a svou chytlavou, dynamickou one-man
show! Skladatelé rock-metalových písní jsou prostě jen někdy moc
pracovití a napíší mnoho inspirativního a bohatého materiálu,
který se však příliš nehodí do stylu vlastní kapely. A to je i případ
CHRISE BAYE. "Trvale píšu písně a neustále pracuji na nápadech
ve studiu," vysvětluje Chris. "Proto jsem za ta léta nashromáždil
spoustu skladeb, které Freedom Call zkrátka nevyhovují, ale jsou
příliš dobré na to, aby se na ně v mém archívu jen prášilo“. Řešení
je jedno, sólo alba a sólo show. Chris svým vlastním, nezaměnitelným způsobem prezentuje muziku, která ho inspirovala od
samého počátku jeho kariéry. Jeho osobité písně vznikaly po dlouhou dobu a Bay si je komplet vyrábí sám, ve svém vlastním studiu.

SERIOUS BLACK – turné melodic power-metalových SERIOUS
BLACK znemožnila pandemie coronaviru, nicméně, turné se podařilo přeplánovat, a tak se na tuto bandu se svým aktuálním
albem „Vengeance is Mine“ můžete těšit ve ZLÍNĚ, na ZIMNÍM
MASTERS OF ROCK! Kapela si v posledních letech prošla několika personálními změnami. V květnu 2018 se ke kapele připojil
Ramy Ali jako stálý bubeník poté, co odešel Alex Holzwarth. V roce
2021 došlo k další změně v sestavě. Poté, co Urban Breed po jistých neshodách před začátkem nahrávání kapelu opustil, bylo
nové album „Vengeance is Mine“ nahráno se srbským zpěvákem
Nikolou Mijicem (Eden's Curse) a s Bobem Katsionisem ve vlastním studiu Serious Black. Nenechte si je ujít, klukům už bijí dlouho
tlumená metalová srdce na poplach!
DALRIADA – tato maďarská folk-metalová kapela má proklatě
nízko položené kytary, užívá si hraní na lidové nástroje a nadšeně
představuje své nejúspěšnější hity s velkými sbory až po epické
bitevní písně s texty o maďarských legendách, mytologii a historii.
Bude to velmi pěkný, zajímavý a po všech směrech nevšední hudební zážitek!
SEVEN THORNS napsali novou kapitolu svého života vydáním třetího alba „Symphony of Shadows“ (2018)! Svůj zvuk zde okořenili
těžšími, temnějšími vlivy, jako např. Symphony X a Adagio, přičemž
stále využívají své původní kořeny v neoklasicistním a klasickém
Power Metalu v duchu Helloween a Stratovarius. Výsledkem jsou
silné, chytlavé melodie, špičkové technické muzikantství a masivní, temný a bohatý zvuk. It’s Power: It’s Heavy: it's Dark ...
It is The Symphony of Shadows a kapela SEVEN THORNS, se kterou je třeba počítat a která vás svou skvělou show překvapí na
ZIMNÍM MASTERS OF ROCK!
Německá melodic-rocková kapela MAGICAL HEART se svým
prvním albem „Another Wonderland“ (2018) opravdu vytáhla
a ukázala, že ostrý melodický rock může být velmi rozmanitý a nadčasový. Zejména "naživo" kapela přesvědčuje autentickou, vybroušenou a mistrně zahranou radostí z živého hraní a bere celé
publikum s sebou na svou cestu po "Wonderlandu". V současné
době kapela pracuje na svém druhém albu, které by mělo vyjít na
konci roku 2022, tedy právě v době konání ZIMNÍHO MASTERS
OF ROCK 2022. Kluci samozřejmě už nyní netrpělivě očekávají své
tažení po světě, až svou novou live show dobijí pódia a srdce vás
všech! Rock'n'roll je MAGIC a MAGICAL HEART to přijedou potvrdit
v prosinci do ZLÍNA osobně!
FORTRESS UNDER SIEGE - kapela vznikla už v roce 1992, po rozpadu tradiční heavymetalové kapely GLADIATORS. Nicméně
začátky nebyly lehké, v kapele se vystřídalo mnoho hudebníků,
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nakrátko se i rozpadli a dali zase dohromady, ale nejdůležitější je,
že kapela stále tvoří. Jejich debutové EP „Fortress Under Siege“
(1996) je dodnes považováno za jedno z nejlepších progresivních
power metalových nahrávek kapely z Řecka! Kapela dokonce
v Řecku předskakovala hvězdným ACCEPT v roce 2015…V roce
2020 vydali dosud své nejtvrdší album „Atlantis“, které je velmi
vysoce hodnoceno jak hudebními kritiky, tak fanoušky a jejich
lyrické power-prog metalové dobrodružství pokračuje, protože
další deska je ve fázi dokončování a vyjít by měla ještě letos
a kapela ji představí na Zimním Masters of Rock!
OYD - myšlenka vytvořit kapelu se zrodila v Řecku počátkem roku
2012. Po několika změnách v sestavě se kapela ustálila v roce
2016 s cílem kombinovat různé styly se silnými vlivy metalu,
punku, grunge a rocku. V roce 2019 vydali své druhé album
„Indigo“ a až nyní přichází možnost představit ho světu live, takže
i u nás, na zimním „Masters“!

PROGRAM FESTIVALU:
11:00
otevření haly
12:30 – 13:15
OYD
13:35 – 14:25
Fortress Under Siege
14:45 – 15:45
Magical Heart
16:05 – 17:05
Seven Thorns
17:30 – 18:30
Dalriada
18:55 – 19:55
Serious Black
20:20 – 21:30
Chris BAY
21:55 – 23:15
GUANO APES
23:40 – 01:00
HAMMERFALL
Program se může změnit!
17. ročník festivalu ZIMNÍ MASTERS OF ROCK tedy odstartuje
v hale Datart ve ZLÍNĚ, v sobotu 3. prosince ve 12:30, přičemž
do haly se můžete jít zahřát už v 11 hodin dopoledne. Bude zde
pro vás zajištěn bohatě pitný režim. Další možnosti občerstvení
budou v mnoha rozličných stáncích před halou!
Otevřen bude i festivalový shop, kde si budete moci zakoupit
nejen merchandising účinkujících kapel, ale také vše, co nabízí eshopy festivalů Masters of Rock, Metalfest nebo Rock
Castle…budou Vánoce, a určitě tam objevíte něco, co nesmí pod
stromečkem rockerů chybět! A POZOR! Bude tady na vás čekat i
jedna úplně čerstvá novinka! DVD z letošního 18. ročníku festivalu Masters of Rock 2022, které bude ještě vonět z výroby a
které si zde zamluvilo svoji premiéru!
Součástí ZIMNÍHO MASTERS OF ROCK bude letos opět po dlouhé
pauze, výstava vítězných fotograﬁí fanoušků z letošních letních
„Masters“.
Jedním z hlavních bodů programu festivalu bude oznámení
prvních potvrzených účinkujících MASTERS OF ROCK 2023
a zahájení prodeje festivalových vstupenek za nejvýhodnější zaváděcí cenu, platnou pouze v tento den, na ZIMNÍM MASTERS
OF ROCK! Platby kartou nelze na pokladnách ani v hale akceptovat, proto prosím mějte u sebe hotovost!
Přátelé, 3. prosinec bude ve ZLÍNĚ patřit skvělé muzice, dobré náladě, setkání s přáteli a mnoha hudebním zážitkům! Buďte tam!
Vstupenky jsou k dostání tady:
www.mastersofrock.cz/cs/koncerty/2022-MASTERS-OF-ROCKWINTER a v sítích Ticketportal či Ticketmaster.
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„Přirovnání k Pražskému výběru se nebráníme,
v podstatě jsme za něho rádi,“
říká Petr Kochaníček, frontman kapely Kochta Band
Na zlínské hudební scéně působí hned několik skutečných
legend. A jednou z nich je i kapela Kochta Band, v čele
s nepřehlédnutelným frontmanem – zpěvákem a skladatelem
Petrem „Kochtou“ Kochaníčkem, která už v příštím roce oslaví
krásných třicet let.
Během uplynulých tří dekád prošel Kochta Band značnou zvukovou proměnou, kdy čistě popový repertoár postupně nahradil
repertoárem rockovým. Mnozí pak začali kapelu s jistou mírou
nadsázky přirovnávat ke slavnějšímu Pražskému výběru.
„To přirovnání je zapříčiněno tím, že máme de facto podobné
harmonie a vlastně i totožné nástrojové obsazení, ze kterého vyčnívá nabroušená kytara, podtrhující ten správný drive, chceš-li
tlak, a pak taky má stylizace v rámci zpěvu, respektive nezpěvu –
což souvisí s tím, že za mikrofonem spíš recituju,“ usmívá se
během rozhovoru Petr Kochaníček, mimo jiné i zdatný bandžista
a bývalý kontrabasista.
Jak plánujete to významné třicáté výročí s Kochta Bandem
oslavit?
Rád bych ho oslavil nějak netradičně. (zamyslí se) Například tím,
že u stávajících skladeb změníme nástrojové obsazení, nebo si
uděláme s těmi nejvěrnějšími fanoušky příjemnou vycházku,
zakončenou pořádným táborákem… (úsměv) Ale teď vážně – pravděpodobně natočíme nějaký ten singl, možná i dva a v ideálním
případě je podpoříme pěkným videoklipem. Uvidíme, jak to celé
dopadne, každopádně si držme palce.
Trošku mám pocit, i s ohledem na vaši dosavadní diskografii,
že jste spíš kapela, která si užívá koncertování a do studia se
zase tak moc nežene, mám pravdu?
To máš pravdu. Mně osobně baví živé hraní prakticky ze všeho nejvíc. Mám rád, když můžeme našim fanouškům, kdy někteří už jsou
na prahu důchodového věku, dopřát určitou show a společně
s nimi zažít večer plný legrace a zábavy. Na druhou stranu, opravdu
nepotřebuji stát na pódiu každý víkend. Stačí mi to jednou, dvakrát
do měsíce a lhal bych, kdybych říkal, že mě práce ve studiu
nebaví. Není to tak, protože i tvorba v mém domácím studiu mě
uspokojuje.
Na čem jsi v poslední době pracoval? Jaká studiová práce
ti udělala radost?
Dostal jsem zadání, abych udělal klavírní doprovod k jednomu dokumentu, v podstatě šlo o takové pohodové honky-tonky piano.
Jelikož ale nejsem zdatný klavírista, bylo nutné, abych se během
pouhopouhého týdne naučil hned několik mně neznámých
motivů. Řeknu ti, byl to docela mazec, ale velmi cenná zkušenost.
Nakonec onen film promítali na festivalu v Uherském Hradišti.
Jinak se dá říct, že jsem si už prakticky kompletně osahal nahrávací
procesy při skládání zvukových reklam do rádia i hudby pro amatérské divadelní spolky. Jenom stále marně čekám na nabídku
z Městského divadla Zlín… (smích)
Vraťme se zpátky ke Kochta Bandu, a to na úplný začátek.
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Pojďme do roku 1993, kdy jste s kapelou udělali první krůčky.
Vzpomeneš si, jak vypadaly?
Určitě odhodlaně i nadšeně. Kapelu jsem založil společně
s baskytaristou Radimem „Rybassem“ Rybníčkem a v podstatě ji
držíme celých těch bezmála třicet let. Řekněme, že mu patří nějakých padesát procent akcií… (smích) V prvních letech jsme
pochopitelně všemožně zkoušeli, co nám pasuje a co ne, dokonce
ta úplně prapůvodní sestava byla obohacena o dechovou sekci –
ve svých řadách jsme měli saxofonistu, trumpeťáka a následně
i pozounistu. Hned v roce 1996 jsme ve Studiu V u Ivo Viktorina
nahráli první a vlastně doposud jediné regulérní CDčko, nicméně
zpětně musím uznat, že prvotní repertoár vznikl poměrně rychle
a některé věci ani za moc nestály. Ale pozor, jiné zase ano, a proto
je hráváme dodnes. Zkrátka, všechno si muselo správně sednout…
(úsměv)
Zajímavé je, že ty jsi ve zmiňovaných začátcích nebyl v čele
kapely, což je dnes naprosto nepřijatelná představa.
No jo, ale ono se není moc čemu divit, vždyť já pořádně ani neumím zpívat. Jsem v podstatě jenom zdatný recitátor. Proč myslíš,
že momentálně hrajeme převážně šansony? (smích) Podívej,
pravda je taková, že původně jsme měli zpěváka, posléze i zpěvačku, a i když s námi nějakou dobu vydrželi, po jejich odchodu
nastalo velké dilema a ve vzduchu visela otázka, kdo si stoupne za
mikrofon a pěvecky naváže… Bohužel se k tomu nikdo neměl,
takže nezbylo nic jiného, než abych se toho ujal.

V podstatě se dá říct, že jste začínali jako popová kapela, která
se postupně propracovala k rockovému zvuku. Mimochodem,
co říkáš na přirovnání, že Kochta Band zní jako Pražský výběr?
Ze začátku mi to trošku vadilo, ale dnes se tomu rozhodně nebráním
a vlastně za to jsem rád. Dokonce v jedné z písní na Pražský výběr
odkazujeme. Co si budeme povídat, každá kapela se něčemu či
někomu podobá, ať už chce, nebo ne. U nás je přirovnání k Výběru zapříčiněno tím, že máme de facto podobné harmonie a vlastně
i totožné nástrojové obsazení, ze kterého vyčnívá nabroušená kytara,
podtrhující ten správný drive, chceš-li tlak, a pak taky má stylizace
v rámci zpěvu, respektive nezpěvu… (úsměv)
Kdybys měl vyjmenovat zásadní momenty v historii vaší kapely,
které by to byly?
Pravděpodobně nahrávání zmíněné desky v roce 1996 a pak určitě
všechny zahraniční výjezdy. Hrávali jsme na Slovensku, ve Francii
i v Rakousku. To byly krásné časy, na které s radostí vzpomínám.
O něco s menší radostí pak vzpomínám na nejrůznější propadáky,
ať už se bavíme o koncertech, na které nepřišli lidi, nebo o koncertech, na kterých byl tak šílený zvuk, že je chtěl mít člověk urychleně za sebou…
Jak to máte v kapele rozdělené v rámci psaní textů a skládání
muziky?
Muziku dělám většinou já, ovšem co se textů týče, to je náš věčný
problém. V začátcích pro nás psala dokonce moje máma, zkušená to
novinářka, které jsem vždycky položil v kuchyni na stůl prvotní
nástřel a ona ho během siesty u cigárka skvěle dotvořila. V pozdějších letech jsme to různě lepili, jak se jen dalo. Nikdy jsme bohužel
neměli žádného dvorního textaře, ačkoliv by se nám hodil.
Jsou texty od tvojí maminky stále v repertoáru kapely?
Jasně. Myslím si, že dobrou polovinu věcí, co momentálně hrajeme,
máma otextovala.
Dokážeš spočítat, kolik členů za ta dlouhá léta Kochta Bandem
prošlo?
Zase tolik jich nebylo. Změny na pozici kytaristy byly minimální,
bubeníci se u nás protočili asi čtyři a dechovou sekci jsme po nějaké
době zrušili a nahradili ji druhou kytarou. Přesný počet muzikantů,
kteří Kochta Bandem prošli, ti určitě z hlavy neřeknu, ale co vím jistě,
že na začátku nás bylo osm a nyní je nás pět. Nicméně razím teorii,
že čím menší sestava, tím lépe. Jakákoliv domluva je pak snazší.
Když nás bylo hodně, přes léto bylo prakticky nemožné hrát, protože
každý měl dovolenou v jiném termínu a sladit diáře, to byl doslova
nadlidský výkon. Víceméně jsme si zahráli jenom na jaře a pak až na
podzim.
Ani v zimě to nešlo?
No, v zimě jsme se báli na cesty… (smích)
Jak vnímáš kulturní život ve Zlíně? Jsi tady po této stránce
spokojený?
Kulturní život ve Zlíně? Každý víkend se tady něco děje – koncerty,
divadelní představení, výstavy nebo akce pro děti v parku, do toho
můžeš vyrazit do kina, případně omrknout nějaké památky… Kdyby
se tady nic nedělo, tak by přece nemohl měsíc, co měsíc vycházet
inZlin. V podstatě by se z něho stal jenom jakýsi vzácný občasník...
Ale jasně, že rozumím otázce, míříš na hudební kluby a s nimi spjatý
noční život. Pravděpodobně bych měl odpovědět, že ve Zlíně chybí
nějaký rockový, potažmo taneční prostor. Avšak ptám se: Uživí se?
Budou tam chodit lidi? Víš, já si myslím, že těch pokusů, zřídit dobrý
klub, už proběhlo několik a podívej, jak to dopadlo. Pro živé hraní
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nám v podstatě zbyla jenom Šopa a buďme za ni rádi. Nejlépe by
nám teď odpověděl její majitel Martin „Čurda“ Juřík, jak je těžké
udržet životaschopnost hudebního klubu. Nemám rád takové ty
výkřiky „nic tu není“, nebo „Zlín je mrtvý“.
Na druhou stranu, když jsi s muzikou začínal, tak bylo ve Zlíně
určitě víc možností, kde hrát, což mělo své značné výhody.
Ano, musím uznat, že pro muzikanty bylo těch příležitostí podstatně víc, to je pravda. Spousta malých klubů a hospůdek byla
přímo v centru města, hrávalo se na Družbě, fungovala SPUSA,
chodilo se na Mokrou, ale třeba taky na Mladcovou nebo na Podvesnou. Nemluvě o tom, že v té době další prostory postupně vznikaly, ať už se bavíme o Golemu, který si odbyl svou největší slávu
na konci devadesátých let, nebo právě o Zelenáčově Šopě, která
jako poslední mohykán stále drží. A to si ji velmi dobře pamatuji
v úplných začátcích, ještě coby obchůdek s trampským vybavením. Až později z toho nenápadného prostoru udělal Čurda hospodu, která se postupně, krok za krokem, rozrůstala a prakticky
z jedné jediné místnosti, ve které byl pouze stůl a bečka piva,
vybudoval uznávaný hudební klub. Mimochodem, Šopa pro nás
byla jakási domovská scéna, společně s Kochta Bandem jsme v ní
začínali, ještě s tou zmiňovanou dechovou sekcí…
Asi není třeba zmiňovat, že Kochta Band je tvůj životní
projekt. Nicméně byly během těch let ještě i jiná uskupení,
kterými jsi prošel?
Bylo toho víc. S radostí vzpomínám na hraní ve vojenské kapele
s bývalými členy kapely Petra Nagyho, mimo to jsem si vyzkoušel
i hraní v big bandu, což byla skvělá zkušenost, protože jsem se perfektně zdokonalil v notách, nemluvě o tom, že mi to posílilo disciplínu. A dokonce jsem taky nějakou dobu působil v cimbálové
muzice. Možná to zní zvláštně, ale je to tak. Původně jsem totiž
hrával na violoncello, avšak následně si mě můj pedagog přetáhl
do cimbálky s tím, že mě přeučil na kontrabas. To byla další škola
k nezaplacení. Mám rád veškerou muziku – klasiku, folklór, pop
i beat. Zastávám názor, že v každé písni by měl být určitý nápad,
něco zajímavého. Aranž, text, harmonie nebo nejlépe skvělý motiv.
Aktuálně jsi členem i takzvaného Country Expresu, kde hraješ
mimo jiné už třetí rok společně s Pavlem „Kačesem“ Husárem. A opět bys to nebyl ty, abys něčím nepřekvapil – v tomto
uskupení obsluhuješ banjo.
A může za to jeden nepodařený nákup kytarového komba. Povím
ti celý příběh… To jsem si tak jednoho dne pořídil vysněné VHTčko,
ovšem musel jsem ho opakovaně reklamovat. Podruhé už jsem se
vztekl a rozhodl se, že ho vrátím. Nechtěl jsem ale odejít, jak se
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říká, s prázdnou – proto jsem prodejcům sdělil, že nestojím o vrácení peněz a že chci místo komba náhradu v podobě banja
a bubnu. Dovedeš si představit ten jejich výraz, když si tu reklamaci četli? Museli si myslet, že jsem naprostý blázen, když chci
místo komba VHT, na které hraje například Michal Pavlíček,
prachsprosté banjo a buben… (smích) Nicméně, co jsem si přál,
to mi poslali a po čase za mnou přišla manželka s tím, že bych to
měl začít používat. Ona totiž razí teorii, že doma nesmí být nic
zbytečně. Samozřejmě, že jsem ji poslechl – upravil jsem si ladění
a začal hrát. Jen tak mezi námi, hra na banjo trsátkem a vyhrávkovým způsobem není vůbec jednoduchá. Banjo je zvučný a nekompromisní nástroj, každý špatný tón je slyšet. Nicméně snažím
se jej denně alespoň na chvilku vzít do ruky, aby nebyla na koncertě ostuda. Country Expres je vlastně taková legrace a jemná
parodie na country, takže jemné chybky se ztratí.
Mimochodem, předávat muzikantské zkušenosti mladým
talentům by tě nebavilo?
Víš, já jsem špatný učitel. Navíc se ve mně skrývá i občasný cholerik, tudíž se obávám, že bych se v určitých případech nemusel
neudržet a lítaly by facky… (smích) Ale v minulosti jsem se učit
pokoušel, ovšem neúspěšně. Dokonce ke mně chodil na lekce
jeden movitý chlapík, kterého jsem skutečně musel poslat do patřičných míst, protože si myslel, že když si koupí nejlepší aparát,
tak bude hrát jak Hendrix. Samozřejmě, že to tak nefunguje –
kombo si koupíš, ale správný prstoklad nikoliv, ten získáš časem.
Jdeme do finále. Před Kochta Bandem je tradiční předvánoční koncert v Šopě. Pojďme čtenáře trošku nalákat,
na co se můžou 10. prosince těšit? Čím je potěšíte?
Já myslím, že se budeme držet osvědčeného modelu a vytasíme to
nejlepší, co v repertoáru máme. Ale možná, že přece jenom naše
věrné posluchače překvapíme, když nad tím teď přemýšlím. Rádi
bychom totiž zahráli i dvě zcela nové pecky, takže nezbývá, než
držet palce a doufat. Co je však více než jisté, že se tento předvánoční večírek zcela určitě neobejde bez pořádné tomboly… (smích)
Ano, tombolou jste už pověstní, bez té by koncert nebyl
plnohodnotný.
Tombola mě napadla v okamžiku, kdy nám jedna kapela z důvodu
nemoci odřekla spoluúčast na koncertě a my si uvědomili, že nedáme dohromady dostatečně dlouhý repertoár, abychom utáhli
celý večer. V přestávce jsme začali náhodně vyvolávat diváky, aby
si s námi dali panáka, a tím jsme získali potřebný čas. Navíc se
atmosféra v sále skvěle rozproudila. Stala se z toho taková naše
tradice – s Kochťákama můžeš vyhrát panáka, ovšem s Country
Expresem vozíme i nějaké dárkové předměty blízké lesu čili většinou ze dřeva, například vařechy... (úsměv)
Už se moc na nějakou vaši tombolu těším a pevně věřím, že
si vařechu odnesu domů. Děkuji ti za rozhovor, utvrdil jsi mě
v tom, že s příjemně naladěnými lidmi je vždycky radost
si povídat.
No jo, musím říct, že se mám fakt dobře, a ačkoliv to možná někoho naštve, netajím se tím. I manželka si doma občas klepe na
čelo, když jí to neustále opakuji – pravděpodobně si myslí, že si
vzala blázna, a asi se ani nemýlí, ale ve skutečnosti je to především její zásluha. Miluji svou rodinu, miluji Zlín a miluji lidi. A přál
bych si, aby to tak měli všichni okolo, pak nám bude na tom světě
líp. Jo a taky miluji výborné publicisty… (úsměv)
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Archiv kapely Kochta Band a Petra Kochaníčka

PRAGOKONCERT

WORLD TOUR

2022

YAMATO je legendární japonský soubor sestavený z těch nejlepších „Taiko“ bubeníků a nyní se k nám konečně po dlouhých 3letech vrací se svou zbrusu novou show nazvanou „Passion“! ZLÍN a
jeho krásné a modern Kongresové centrum se jim staví do cesty
přesně 21.11.2022! Nové koncepční představení „Passion“ oslavuje vášeň jako hybatele všeho. Program si dává za cíl způsobit
výbuch obrovské vášně. K dosažení naprosto dokonalé show je
nutná nejen pevná vůle a fyzická síla, ale především VÁŠEŇ, která
pohání vše vpřed. VÁŠEŇ byla vždy skryta v pozadí všech předchozích programů skupiny: duše, tělo a rytmus srdce. Během dvouhodinové show budou diváci naprosto uchváceni a překvapeni
množstvím energie, kterou jim členové souboru z pódia předají!
V listopadu je nová dávka energie už téměř nutností, a tak si pro ni
přijďte, 21. Listopadu, do Kongresového Centra ve ZLÍNĚ!

Legendární ACCEPT dorazí v rámci svého velkého evropského turné
„Too Mean To Die“, 31. 1. 2023 do ZLÍNA, haly Datart! Pod vlajkou klasického metalu plují už celá desetiletí a svým nejnovějším
albem „Too Mean To Die“ opět dokázali, že jsou stále skvělí dobyvatelé mezinárodních hitparád po celém světě. ACCEPT, to je čistokrevný metal, skvělé melodie a nezapomenutelné živé okamžiky.
Jejich tři výjimeční kytaristé nepochybně přemění publikum
na jednu velkou šílící masu. Speciálním hostem koncertu je dívčí
metalová kapela THE IRON MAIDENS, která pochází z jižní Kalifornie a dokázala si velmi rychle získat nejen jméno v USA jako vynikající cover kapela, ale stala se i mezinárodně uznávanou formací.
Mají žhavou, rockovou, přirozeně ženskou přitažlivost, ale jsou to
i vynikající umělkyně, které vždy předvedou parádní živou show.
Maskot Eddie tedy tady nebude chybět!
Vstupenky zakoupíte v klubu Masters of Rock Café
na Čepkově a online na www.mastersofrock.cz
či www.pragokoncert.com.
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AMORPHIS a ELUVEITIE spojují své síly a vyráží na Co-Headline
Tour 2022! Letos v prosinci se zastaví i u nás, ve ZLÍNĚ! Je to
velké spojenectví v metalu! Na cestu se vydfávají ještě na konci tohoto roku a zastaví se i u nás! 11. prosince 2022 ve ZLÍNĚ, hale
Datart. A aby té muziky nebylo ještě náhodou málo, k turné byli
přizvány ještě další dvě známé bandy – DARK TRANQUILLITY
a NAILED TO OBSCURITY… ELUVEITIE jsou světovým folk-metalovým fenoménem, který kvete už 20 let. Počínaje legendárním
debutovým albem „Spirit“ (2006) a vynikajícím „Slania“ (2008),
až po jejich poslední mistrovské dílo „Ategnatos“ (2019), si skupina vyvinula převratný recept na úspěch. Co nejvíce vzdáleni od
klišé a hloupých historek o dávných bitvách, vyvinuli styl, který
v sobě míchá to nejlepší z folk metalu a melodického death-metalu. AMORPHIS tesají své jméno do srdcí fanoušků už více než
třicet let. Jejich nejnovější počin „Halo“ podtrhuje jejich průkopnický status jedné z nejoriginálnějších a nejvděčnějších kapel,
které kdy vzešly ze země tisíce jezer. Švédští melodic-death metaloví DARK TRANQULLITY vám přivezou svůj neodolatelný a nezaměnitelný severský šarm se svou aktuální deskou „Moment“
(2020) a unikátní a neokoukaní NAILED TO OBSCURITY nasadí
celému večeru status jedinečného melodic-death metalovéího
večera, který si v žádném případě nesmíte nechat ujít!

TARJA TURUNEN je plným právem nazývána královnou, divou, fantastickým stvořením z jiného světa…její koncerty dokáží divy…dokáží
zahřát u srdce a zároveň zmrazit dech…letos se k nám TARJA v kouzelném, předvánočním čase vrací, a to se zcela novým vánočním programem nazvaným “Pokoj Vánoc”. Nechte si vlít klid do žil a naději do
myslí, přijďte si porozjímat nad hloubkou a smyslem Vánoc. Vánoce
nejsou jen svátky barev, přejídání a utrácení…je to čas na lásku!
TARJA TURUNEN naplánovala pro Českou republiku hned 5 koncertů
a hned ten první se uskuteční ve ZLÍNĚ, v kongresovém centru už
13. Prosince 2022! Přijďte se těšit z magického adventního času,
zahřát srdce a uklidnit mysl na jedinečný vánoční koncert TARJI
a nalaďte se na tu hezkou vánoční notu!

hudební
restaurace
Hulínská 2322
767 01 Kroměříž

www.stara-masna.cz
4.11. Joe Karafiát trio
underground kytara ex.P.People, Garáž

5.11. Ozzy Osbourne revival
11.11. Scorpions revival
18.11. Gaia otrokovická pop-rocková kapela
19.11. Bluesová sobota
BazaAr -E.Clapton cover, Ham Jam - Holešov

25.11. Motorhead - Parta 77
Lemmy & Punkrock

26.11. KingBee J.Bonamassa,AC/DC,ZZ Top, J.Hendrix
2.12. Září + Free Fall rock alternativ+metal rock
3.12. Ocelot znojemská heavymetalová ikona
Začátky všech představení ve 20:30
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Klasika
dotažená
k dokonalosti
Zvýhodnění
až 368 000 Kč
TDI 150 kW
4MOTION

Multivan 6.1
Auto, po kterém touží každý vyznavač aktivního životního stylu a výletů s rodinou. Volkswagen Multivan 6.1 získáte
s motorem o výkonu 2.0 TDI 150 kW v nejnovější generaci. Navíc získáte pohon všech kol 4Motion, automatickou
převodovku DSG a spoustu radosti a zážitků z maximálně pohodlného cestování. Vybrat si můžete z výbav Highline
či Comfortline, překvapí Vás velmi příznivé doby dodání.
Splňte si sen o skvěle vybaveném rodinném voze již za 1 579 000 Kč vč DPH.
Na obrázku je model s výbavou na přání.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Multivan 6.1:
8,4–8,6 l / 100 km a 220–226 g/km.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

SAMOHÝL MOTOR a.s.
Tř. Tomáše Bati 623, 763 02 Zlín
tel.: 577 616 112, www.samohylmotor.cz

