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Smysly
Někdy udělám tu chybu, že si
sednu na lavičku, která je hned
vedle koše.
Každou chvíli někdo přichází něco vyhodit.
Mám pocit, že jsem s tím košem nějak
spojený. Mám pocit, že jsem tím košem.
Lidi házejí ty věci do mě. Je to o to zhůvěřilejší, že tam házejí úplně všechno.
Za mých dětských let bylo ctností házet
odpadky do koše, dnes je ale třeba třídit.
Za slunečných dní v parku odpadkové
koše přetékají všemi materiály. Lidi, kteří
normálně třídí, tam do nich cpou tašky
z mekáče, krabice od pizzy, láhve, petky i zeleninu. Na přilehlé
Školní barevné kontejnery jsou, ale z parkujících je skoro nikdo
nevyužívá. K parku patří určitá ležérnost. Možná se ty koše třídí
ex post. Jestli ne, tak je to zločin za bílého dne.
Když pak řídím, na palubní desce se rozsvítí kontrolka motoru.
Stočím to do servisu. Auto se dusí. Prý proto, že s ním jen popojíždím. Potřebuje delší jízdu, aby mohlo regenerovat filtr pevných částic. Vyrážím na dálnici. Za Hulínem najednou vůz v protisměru metá
přemety. Spadne mi brada, ale karavana jede dál. Bude to asi na
dýl, tak exituju do Kroměříže a v kavárně si dám čaj. Kolem kouří
osmnáctky, popíjí víno. Poprchává, ale ne dost, aby to narušilo
chod věcí. Jedné z holek se chce, ale než dokouří, jistě to přejde. Lidi
se tváří, jako by jim uletěly včely. Včely dělají med. Když není med,
není co mazat kolem huby. Konec cigarety se jejím dechem rozpaluje do ruda. Rty se schovávají do bílého dýmu. Skrz silonku
prosvítá tetováž.
Jistá bezvýchodnost pramení ze samotného psaní. Nepíšu to, co
chci, ale jen něco na ten způsob. Něco říct znamená zříct se toho.
Jako při ejakulaci. Stávám se duchem. Píšu nesmysly. Je to
příjemné. Máloco příjemné dává smysl. Máloco smysluplné je příjemné. Smysluplné věci jsou jenom normální. Se zbytečností je ten
problém, že člověk nikdy neví, co se mu v budoucnosti může hodit.
Nikdy neví, co je zbytečné a co ne. Momentální potřeby jsou
prchavé jako parfém.
Prší se a ne a ne přestat. Na chvilku přestane, ale pak zase začne
v plné síle. V jedné pauze vypadnu. Zapadnu do antikvariátu jako ze
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starých dětských let. Čpí uklidňujícím odérem zažloutlých skvostů,
které v policích sahají až vysoko ke stropu. Na béžovém linoleu stojí
dvounohý žebřík. Za pultem rozvážný pán jako z dvacátého století.
Ceny sortimentu si nehrají na historickou hodnotu. Najdu, co
potřebuju. Pán otevře šuplík a na dotykové pokladně EET, kterou
v něm schovává, aby nerušila genius loci, mi vystavuje účet.
Nechávám dýško.
Přestává krápat. Při hledání parku pro vykonání potřeby vplouvám
do areálu blázince. Z jedné budovy se vyhrne asi padesát lidí na cigaretu. Vypadají normálně. Ze sadu na mě vybafne dlouhán, jestli
nemám zapalovač. Ten už tak normálně nevypadá. Asi po dvaceti
metrech se po sobě zároveň otáčíme. Po dalších dvaceti už jen já,
on soustředěně našlapuje po patníku. Tři muži a žena hrají v dobré
náladě petanque. Přátelsky si mě měří. Nemůžu najít vhodné místo.
V jediném lesnějším úseku řádí na traktůrku zahradník. Nedá se vypadnout. Všude samé mříže. Mříže Kroměříže. Na jedné budově
nápis 17B. V hlavě mi hraje píseň od Mňágy a Žďorp z alba Bajkonur: „Na uzavřeném oddělení 17B je někdy těžké rozlišit noc a den.“
Minu nápis Příjem dětí, který pamatuje Nemocnici na kraji města.
Každou chvíli míjím holku, která křižuje prostor rychlochůzí. Zavřený
bych tu být nechtěl. Kámoš nedávno zvládl dva a půl měsíce.
Zavolal si záchranku po dvou týdnech beze spánku. Nelíbila se mu
anticovidová opatření a nedokončil výšku, protože se mu smazal
poslední týden práce na diplomce. Moc se s ním nebavili, jen ho
sedovali. U kostela najdu východ a kráčím podél druhé strany plotu.
Hráči petanqu si na mě zděšeně ukazují. Myslí, že jsem zdrhl.
Močím.
Vracím se do centra podle ukazatelů, ale zřejmě je instaloval
nějaký troll. Věřím jim, přestože mě vedou proti mému orientačnímu smyslu – začouzenou trasou podél hlavního silničního tahu
zpátky k blázinci. Chtějí mi dopřát další kolečko. Přepnu na svůj
smysl a najdu auto. Nastartuju. Nic nehlásí. Jedu zpátky.
Po nehodě ani památky.
Adam El Chaar
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EXPEDICE Z101: PODPALUBNÍ DENÍK

Nesmazatelná africká zkušenost.
Aneb tři země a tři pobyty za mřížemi
(část první)
Už je tomu víc než rok, co Expedice Z101 brázdí Afriku ve stopách pánů Hanzelky a Zikmunda. Za tu dobu
si prožil Tomáš Vaňourek společně s Lindou Piknerovou mnohé a nutno dodat, že ne vždy jim bylo do smíchu.
Každá z dosud procestovaných zemí jim připravila nejednu eskapádu a Tomáš dokonce opakovaně usedl
do vězení. A právě o tom se dnes podrobně dozvíte díky jeho autentickým zápisům.

„Linda mi vždycky říká a dokola opakuje, že Afriku nejde unifikovat.
Má pravdu a každé slovo v té větě je pravdivé. Afrika není zemí, ale
kontinentem! Mnoho lidí si tento prostý fakt neuvědomuje a k tomu
je nutné přičíst skutečnost, že Afrika si prošla kolonializací, která
naprosto změnila vše zažité. Historicky v Africe platí, že obyvatelé
jsou příslušníky kmenů a dnes se hrdě hlásí k národům vymezeným kolonialismem stejně, jako se proti kolonialismu ostře ohrazují. Je to kontinent kontrastů a krás, ale v mysli a ve vzpomínkách
člověka zůstanou momenty mnohem silnější, než krásné západy
slunce nebo setkání s příjemnými lidmi. Ve vzpomínkách zůstanou
surové a syrové zážitky, před kterými mě varoval pan Zikmund.
Avšak do teď věřím, že v jeho varováních byl i nádech dobrodružného... A jak tehdy předpovídal, tak se v Expedici Z101 děje.
Nastal čas popsat dny strávené v žalářích na území Afriky.“

ŽALÁŘ V TUNISKU
„Expedici jsme začali v Tunisku. Jinde to zkrátka nebylo možné.
Neustále nás při tom všem provázel strašák jménem covid. Nikdo
před rokem stále ještě nevěděl, co se bude dít a jedna země za
druhou se uzavírala, stejně jako se jiné hroutily. Vedle Tuniska je
Alžírsko zdecimované covidem a politickým bojem – jehož byl
covid součástí – a tak se není čemu divit, že Tunisko samotné přejímalo vlivy od sousedů a blokovalo svůj prostor. Po našem příjezdu nastal tvrdý lockdown a země závislá na turismu se uzavřela.
Uzavřela se s námi uvnitř. Být v hotelu a sedět na baru u bazénu,
tak by bylo všechno v pořádku, ale ve společnosti tehdy pořád
rezonoval dojem, že covid přišel ze světa a turista je nositelem.
Jednoho dne jsem shodou okolností projížděl Saharou a zapadl
jsem na nehorším možném místě. Po pěti hodinách se mi auto
podařilo vykopat, nicméně zcela vyčerpaný jsem musel jet dál,
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protože mě tlačil čas a musel jsem se nutně dostat toho dne do Tabarky. Cesta trvala devět hodin svižné jízdy, ale ničilo mě saharské horko – lopata, kterou jsem George vykopával, mi dokonce
uškvařila kůži v dlaních, kov byl rozpálený a teploměr ve stínu pod
maskou ukazoval kolem 50°C! A protože jsem musel odpočívat,
tak jsem meškal s příjezdem. Vláda mezi tím zavedla zákaz vycházení po 22 hodině a to jsem samozřejmě uprostřed pouště nezaznamenal. Do Tabarky, respektive k Tabarce, jsem přijížděl
někdy okolo půlnoci a zcela správně mě zadržela ozbrojená stráž
Národní Gardy. Nemusím asi ani popisovat, že George nevypadá
jako auto, kterým se vozí typický tuniský turista a tak kluci pojali
podezření a namířenými zbraněmi mě eskortovali na základnu,
kde jsem byl vyslýchán. Naštěstí se ukázalo, že kluci jsou úplně
normální a nehlásili mě nadřízeným. Místo toho se mnou sepsali
protokol, který po dvou hodinách roztrhali a musel jsem s nimi
sedět v kasárna, kouřit americké cigarety a vyprávět jim o světě.
Jeden z nich mě prosil, abych mu šel pozítří na svatbě za svědka,
ale to už mi jela loď do Evropy a následně směr Egypt. Chvílemi to
bylo vyostřené, ale nakonec jsme našli společnou řeč. Ještě teď si
pamatuji, jak kluci v jeden okamžik ty zbraně namířené na mě vzali
a zahodili je do kouta. Taky nezapomněli zmínit, že situace je těžká
a poslední týden musí mít zbraně nabité neustále. Nakonec to
dopadlo tak, že jsme se společně fotili, kluci mi dali svoje čísla
a nabídli pomoc Národní Gardy kdykoliv si jen budu přát. Vlastně
mi řekli, že od této chvíle jsem pod jejich ochranou. Nevím, jestli
je tolik zaujal příběh H+Z, nebo to, jak jsme se zarputile pustili
do Expedice Z101 navzdory tomu, že se svět kolem nás hroutil,
ale dodnes jsme v kontaktu přes Facebook.“
Jakub Malovaný
www.jakubmalovany.cz

INSPIRACE

Nová letní menu, Dalí i živá muzika:
červen v Obchodním domě je plný akcí
Obchodní dům Zlín není jen místem moderního nakupování a společenského setkávání. Vyrazit sem můžete
také za dobrým jídlem, zábavou a dokonce i relaxací. Nechejte se inspirovat nejnovějšími tipy.

Chřest a akční středy v Budvarce
Pivní restaurace Budvarka láká na „trojkové středy“. Ve středu je
čepovaný Budvar 33 za 33 Kč, k tomu sleva 33% na specialitu dle
aktuální nabídky. A navíc: každý měsíc teď Budvarka nabízí tematické menu o třech chodech. Červen je zasvěcen chřestu.

Užijte si sezónu zahrádek a pikniků
U dobrého jídla a pití si můžete před Obchodním domem posedět
na zahrádkách. Najdete je u Baru 1931, Bistrotéky Valachy, Budvarky a Delikany. Brzy přibude pátá u chystaného Kafe na rohu.

Léto v Bistrotéce Valachy: nové menu
i návrat reuben sendviče
Bistrotéka Valachy s příchodem léta odlehčuje jídelní lístek. Ochutnejte nové sezónní menu, jemuž dominují mořské delikatesy, sýry
a pečená zelenina. Skvělým letním jídlem jsou kalamáry se salátem z melounu cantaloupe, salát z pečených paprik se sýrem
burrata či Caesar salát ve dvou variantách: s kuřecím masem
a s pečenými krevetami.
K tomu zůstává oblíbená klasika: burger, lanýžový tatarák či hovězí tataki. Milovníci kvalitního masa se mohou těšit i na steaky
z čestru a grilovanou vepřovou kotletu z přeštického prasete.
A dobrá zpráva pro všechny, kterým se stýskalo po reuben
sendviči. Oblíbená pochoutka s domácím pastrami se vrátila do
stálé nabídky.

KAFE NA ROHU: novinka léta 2022
V místech, kde dříve bývala Jogurtovna, se již brzy otevře nový podnik: KAFE NA ROHU. Můžete se těšit nejen na různé druhy italské
kávy Lavazza (včetně oblíbené ledové), ale i smoothie, zmrzlinové
šejky, dezerty, svačinky a také lehké snídaně.
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Hudební večery v Bistrotéce
Bistrotéka Valachy zve na oblíbené hudební středy.
Od 17 do 20 hodin vám zahrají regionální muzikanti.
8. 6. Štěpán Holík & Zdeněk Marušák
22. 6. Markéta Vodičková & Filip Vítů

Nové drink menu v Baru 1931
Na skvělý drink se stavte v Baru 1931, které také láká na novinky.
Barmani připravili koktejly na počest oslav 700 let Zlína: ochutnejte

Dřevák, Páternoster, Jižňáky a další zajímavosti, které vás překvapí
chutí i originálním servisem. Mají tu i nové Gin & Tonic menu a rozšířenou nabídku skvělých nealko limonád. Navštivte také:
9. 6. Degustace prémiových rumů s párováním čokolád
23. 6. Gin & Tonic Summer Festival

Salvador Dalí v Galerii Desítka: od 3. 6.
Obchodní dům pokračuje v pořádání jedinečných výstavních akcí:
po Janu Saudkovi a Zdeňku Burianovi můžete seznámit s legendárním Salvadorem Dalím. Výstava představí 300 děl: obrazy,
ilustrace, sochy, užité umění a k vidění budou i legendární fotoportréty od českého fotografa Václava Chocholy. Některá díla bude
možné i zakoupit.
Pro dětské kolektivy je možné objednat si komentované prohlídky
se zábavným kvízem.
A nenechejte si ujít ani speciální večerní komentované prohlídky.

Žhavé novinky ve Škole vaření
V kalendáři akcí Školy vaření v Bistrotéce Valachy přibyly další
novinky. Na některé akce jsou ještě volná místa, nenechejte si ujít:
14. 6. – Moderní odpalované těsto
15. 6. – Vietnamská kuchyně
26. 6. – Italská kuchyně
24. a 25. 7. – Velká dámská jízda
www.bistrovalachy.cz/skola-vareni

Domácí večeře za 115 Kč
Nechce se vám dnes vařit, ale rádi byste si pochutnali na večeři
jako od maminky? Vyzkoušejte Domácí večeře v Bistrotéce
Valachy. Unikátní večerní menu nabízí ve všední dny od 17:30
polévku a dvě hlavní jídla ve stylu poctivé domácí klasiky.
www.bistrovalachy.cz/domaci-vecere/

Na zmrzlinu a snack do kornuterie
Kornuterie v přízemí není jen místem, kde ve všední dny koupíte
polední občerstvení s sebou. Mají tu i vynikající italskou zmrzlinu
a vždy od 13 hodin svačiny: hot dog, panini, vafle nebo quesadillu.

Burger Street Festival: 3. – 5. 6.

Happy hours masáže: 80 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!
Rezervujte na www.fyziogarden.cz.
IN ZLIN červen 2022

Milovníci burgerů, pozor! Od pátku 3. do neděle 5. 6. ovládne
Obchodní dům a jeho okolí oblíbený Burger Street Festival
– největší putovní street food akce v České republice. Těšte se na
pestrou nabídku burgerů včetně variant pro vegetariány či bezlepkáře a další street food slané i sladké pochoutky u stánků, zajděte
si také na speciality v gastro podnicích v Obchodňáku. Opět se
můžete zapojit do hlasování o nejlepší burger a užít si víkend ve
společnosti špičkových burgermakerů z celé republiky.
Vstup je zdarma. www.obchodnidum.cz
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Cena pro nejlepšího barmanského
nováčka putuje do Baru 1931
Nejlepším barmanským nováčkem ČR je barman ze Zlína! Miroslav Navrátil z Baru 1931 zvítězil v 1. ročníku
soutěže „Nová éra?“, který se konal v květnu v Brně. Pořádal ji známý Bar, který neexistuje.
Mohli se jí zúčastnit výhradně barmani, kteří za sebou ještě nemají soutěžní barmanskou zkušenost.

Miroslav Navrátil

Člen týmu zlínské Bistrotéky Valachy, jejíž je Bar 1931 v zlínském
Obchodním domě součástí, zabodoval v konkurenci dvanácti barmanů a barmanek z celé republiky. V Bistrotéce Valachy od jejího
otevření v roce 2018 působil jako výčepní piva v restauraci, časem
ho ale zlákalo míchání drinků, a tak přešel do týmu barmanů.
Právě praktické zkušenosti z Baru 1931, který dává barmanům
možnost se vzdělávat v oboru a kreativně se podílet na tvorbě
drinků, mu pomohly k úspěchu.
Účastníci nejprve dostali za úkol vymyslet pro soutěž drink, jehož
základ jim určil los. Mirek s ním hladce postoupil do semifinále,
kde ho čekala slepá ochutnávka destilátů. Z ní postoupil se dvěma
barmany do úplného finále. V něm měli do půl hodiny vymyslet
drink na bázi fernetu, k němuž dostali k dispozici 12 doplňkových
surovin. Porota hodnotila jak chuť a vzhled drinku, tak i chování
barmana při přípravě, schopnost komunikovat s hosty i odborné
znalosti. „Když při vyhlašování vítěze zaznělo mé jméno, byl jsem
tak překvapený a zaskočený, že to skoro vypadalo, jako bych
neměl radost,“ směje se Mirek. „Ale měl jsem. Obrovskou.“
Zajímavostí je, že ve stejném týdnu zaznamenal Miroslav Navrátil
ještě jeden soutěžní úspěch, i když ne svou přímou osobní účastí.
Studentka Střední školy gastronomie a obchodu Zlín Michaela
Knapová, která se pod jeho vedením při odborné praxi v Bistrotéce Valachy připravovala na soutěž škol v čepování piva, získala
v konkurenci 40 studentů z celé ČR skvělé třetí místo.

Páternoster, Jižňáky i Dřevák: Bar 1931
připravil speciální drinky k 700 letům Zlína
Barmani zlínského Baru 1931 na počest letošních oslav 700. výročí od první písemné zmínky o městu Zlín připravili originální drink
menu, které připomíná slavné zlínské osobnosti či dominanty.
Pohráli si jak s recepturami, tak i servisem, který je plný hravých
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Tomáš Petr

detailů. „Chtěli jsme přispět k oslavám způsobem nám vlastním.
Každý z týmu si zvolil téma a na míru připravil originální koktejly.
Celkem jich je deset,“ popisuje šéfbarman Baru 1931 Tomáš Petr.
K nejzajímavějším určitě patří Dřevák na počest Tomáše Bati.
Je servírovaný ve skutečném dřeváku, který si bar nechal pro tuto
příležitost vyrobit u řezbáře Pavla Spurného z Březnice. Nenechejte
si ujít ani další koktejly, třeba Zlínskou žárovku, Sedm set,
Páternoster nebo třeba Jižňáky. Základ pro tento drink tvoří slivovice z Navrátilovy pálenice, která odnepaměti stojí na úpatí
sídliště Jižní Svahy.

Vedle menu k výročí Zlína připravil Bar 1931 na léto další novinky.
Přibyla například speciální nabídka Ginu & Tonicu, novinkou je
i rozšířená řada nealko koktejlů. Posedět můžete uvnitř baru i na
venkovní zahrádce, k tomu ochutnat vybrané speciality z kuchyně
Bistrotéky Valachy a zajít na pravidelné tématické degustace
a hudební podvečery.
Více na www.bar1931.cz

INSPIRACE

Salvador Dalí: navštivte jedinečnou výstavu
v Obchodním domě Zlín
Další jedinečná kulturní událost ve Zlíně je tady! Po úspěšných výstavách Jana Saudka a Zdeňka
Buriana připravil Obchodní dům Zlín ve spolupráci s Galerií Artrium další unikátní výstavní akci.
Nechejte se okouzlit tvorbou jedné z největších osobností výtvarného umění 20. století, legendárního surrealisty Salvadora Dalího, jehož díla dokonale vyniknou právě v kulise originálních
prostor Galerie Desítka v 10. podlaží, na střeše Obchodního domu Zlín.

Výstava se koná od 3. 6. do 8. 9. a představí tři stovky děl, která
jsou pro tuto příležitost shromážděna ze soukromých sbírek v ČR
a Německu a z Dalího nadací ve Francii a Španělsku.
„Výstava díla Salvadora Dalího v tak velkého rozsahu je letos
v tuzemsku největší a nejspíš i jediná. Věříme, že tato mimořádná
událost přiláká nejen lidi z regionu, ale ve spojení s prohlídkou
Zlína se může stát i skvělým tipem na prázdninový výlet pro
návštěvníky z celé republiky,“ láká Pavel Chmelík z Galerie Artrium.
Salvador Dalí je představitelem vrcholného surrealismu. Jeho díla
vynikají jedinečnou poetikou a mnohá se stala ikonami: i ve Zlíně
tak uvidíte například obrazy s legendárními tématy tekutých
hodin, bizarních slonů nebo mystických nosorožců. „Nebudou
chybět ale ani další díla představující průřez celou Dalího tvorbou
– od obrazů a grafik přes sochy až po užité umění, protože Dalí byl
nejen malíř, grafik a sochař, ale věnoval se také keramice nebo
designu. Z užitého umění se slavnými staly například flakony parfémů. K vidění bude i soubor 100 akvarelových ilustrací k Dantově
Božské komedie nebo slavné obrazy a grafiky, na nichž Dalí zachytil svou životní lásku – baletku Galu,“ doplňuje Pavel Chmelík.
Expozici doplní originální portrétní fotografie Salvadora Dalího,
které pořídil v roce 1969 v Paříži český fotograf Václava Chochola.
Kdo by neznal slavnou fotku Dalího s vejcem nebo Dalího sedícího
s hůlkou na divanu? Portréty tehdy 70letého výtvarníka se staly
jeho celosvětově nejznámějšími, i sám Dalí z nich byl nadšen
a podle svých slov si jich cenil nejvýše. Některé z Chocholových
portrétů bude možné na výstavě zakoupit, stejně tak i část vystavených Dalího děl.
Expozici doplní promítání dokumentárního ﬁlmu o Salvadoru
Dalím či prodej publikací o jeho díle.

Více informací: www.obchodnidum.cz
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Mimořádné večerní prohlídky
Stejně jako při loňské výstavě Zdeňka Buriana, i během výstavy
Salvadora Dalího se budou konat příležitostné večerní komentované prohlídky od 21 do 22 hodin. Nejbližší termíny: 9. 6., 23. 6.
(změna vyhrazena – info na webu). Těšit se můžete na úvodní
komentář a neobyčejnou atmosféru výhledu na noční město.
Nutná rezervace: nevralova@artriumzlin.cz.

Komentované prohlídky pro školy či tábory
Pro dětské kolektivy jsou připraveny komentované prohlídky
s možností doplnit je zábavným testem.
Pedagogický doprovod má vstup zdarma.
Rezervace termínů: nevralova@artriumzlin.cz.

Po výstavě káva s výhledem na Zlín
Po dobu výstavy bude v Galerii Desítka otevřena kavárna, v níž můžete zakončit svou návštěvu posezením u šálku kávy, osvěžujícího
drinku nebo dezertu z cukrárny Bistrotéky Valachy.

INSPIRACE

Resort Valachy: dopřejte si dovolenou
v Beskydech s wellness a super zážitky
Malebná příroda Beskyd s hlubokými lesy, dřevěnými chaloupkami a stády ovcí, k tomu úžasný wellness,
skvělé jídlo a hlavně: božský klid. Láká vás přesně taková letní dovolená? Tak to si určitě naplánujte pár dnů
v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích.

Wellness hotel Horal

Letní pobyty ve zdejších hotelech Lanterna a Horal jsou plné pohody a nevšedních zážitků. A spousta z nich je rovnou v ceně!
Tím nejlákavějším je rozhodně volný vstup do Wellness Horal s termálními bazény, fitkem a saunovým světem se saunovými rituály.
Díky tomu máte o zábavu postaráno za každého počasí.

Jóga se cvičí každé ráno

Resort Valachy naučné stezky pro děti i okružní trasy pro sportovce
a milovníky procházek. Nemluvě o skvělé cyklostezce Bečva, která
protíná celé Velké Karlovice.
K tomu všemu najdete v hotelech i prvotřídní kuchyni a hlavně mimořádně přívětivý a milý personál. I proto se sem hosté rádi
vrací. Nechejte se hýčkat i vy.
Více na www.valachy.cz/pobyty/letni-dovolena/

V ceně je i exotická masáž
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A to není vše. Letní pobyty zahrnují vedle pestré snídaně také výbornou večeři, exotickou masáž, lekci golfu, piknik nebo volnou
vstupenku do dětského parku Bílá. Začátky dne vám jistě zpříjemní
i jóga pod širým nebem a aquaﬁtness v termálních bazénech.
Ve Spa hotelu Lanterna je navíc v ceně i odpolední snack Aperitivo moment a vstup do zdejšího komorního L-Spa vyhrazeného
pouze ubytovaným hostům. A navíc: v Lanterně mezi prvními užijete novou venkovní terasu a zrekonstruovanou restauraci
s novým lounge barem!
V Resortu Valachy mají také půjčovnu elektrokol a Golfové hřiště
Horal, pořádají jedinečné kurzy pečení frgálů, hudební večery
a grilování pod širým nebem na terase hotelu Horal, a nebo zkuste
novinku: lekce in-line bruslení a tenisu pro děti.
Na výlety vám zdarma půjčí LEKI hole na nordic walking a přidají
mapku s tipy na vhodné trasy. Přímo v okolí hotelů vybudoval

Termální bazény Wellness Horal

Tipy ze Spa hotelu Lanterna
1. 7. Grand menu s Pavlem Sapíkem
– degustační večer k otevření nové terasy a restaurace
10. – 13. 7. Sebekoučink s Marianem Jelínkem
– pobyt s legendárním koučem, jenž spolupracuje s manažery
i sportovci (J. Jágr, K. Plíšková)
3. – 6. 8. Triatlonový kemp s Ironmanem Petrem Vabrouškem
18. – 24. 8. Týden kultury na Valašsku
– k ubytování volná vstupenka na představení

Pojeďte na Bike Valachy – 11. a 12. 6.
Pohádková cesta ve Velkých Karlovicích
Vezměte děti na výlet do pohádky! V neděli 5. 6. se ve Velkých Karlovicích u hotelu Galik uskuteční oblíbená Pohádková cesta lesem.
Děti se na procházce potkají s oblíbenými pohádkovými
a filmovými postavami. Pomohou postavit domeček trpaslíkům
s Leontýnkou, budou poznávat bylinky s Babkou Kořenářkou, zalyžují si s Krakonošem, potkají i Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého,
Vinnetoua nebo Prince a Večernici. Na trasu je možné se vydat kdykoli od 9:30 do 12:00. V cíli budou připraveny i ukázky řemesel,
hry se žabákem Coquim, Gogen herní zóna, fotokoutek nebo zóna
deskových a IQ her Mindok. www.valachy.cz/valachy-detem

Sportovní seriál DATART Valachy tour bude v červnu pokračovat
další akcí - závodem horských kol BIKE VALACHY Bílá. Ten se letos
přesouvá se z Velkých Karlovic do resortu Bílá a bude dvoudenní.
V sobotu 11. 6. se pojede tradiční závod BIKE VALACHY:
Dospělí: 2 trasy (20 nebo 48 km)
Děti: kratší trasy v 7 věkových kategoriích (od 1 do 16 let)
Registrace stále probíhají na www.valachytour.cz
V neděli 12. 6. se pak uskuteční Bike festival Bílá pro rodiny
s dětmi, kde se můžete těšit na měřený trail (10:00 – 12:00), pumptrack/skills centrum (finty, tipy a triky, jak na singletraily), organizovanou rodinnou vyjížďku po okolí Bílé (start v 11:00), dětský koutek
SUNSKI, koutek BESIP aneb Jak se chovat bezpečně na kole, elektrokoloběžky GoGen, DATART chill out zónu nebo skákací hrad.
Více na www.valachytour.cz

Halibut s černými lanýži

Hotel Lanterna zve na Grand menu
k otevření nové restaurace a terasy
Spa hotel Lanterna ve Velkých Karlovicích se po téměř tříměsíční
rekonstrukci opět otevírá. Od července mohou hosté ocenit atmosféru nově rekonstruované restaurace a hlavně nové venkovní terasy, která láká k posezení u dobrého jídla a drinku pod širým
nebem. K příležitosti opětovného otevření se v pátek 1. července
uskuteční degustační večer Grand menu, jehož šest chodů připraví tým hotelové kuchyně pod vedením hostujícího šéfkuchaře
Pavla Sapíka z vysoce oceňované pražské restaurace Terasa
U Zlaté studně. Těšit se můžete na grilované mušle Svatého Jakuba, terinu z kachních jater foie gras, halibuta s černými lanýži,
variaci královského holouběte Anjou s artyčoky, výborné sladké
variace a snoubená vína. Na Grand menu můžete přijet do Velkých
Karlovic „na otočku“, nebo využít možnosti zvýhodněného ubytování. Více na www.lanterna.cz
IN ZLIN červen 2022
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TIP N LÉTO

Hotelový standard ve valašské dřevěnici:
nadělte si léto v Chaloupkách U Pařízků
Zažijte letos letní dovolenou v Beskydech „jinak“! Atmosféra valašské chaloupky,
služby na hotelové úrovni a naprosté soukromí uprostřed přírody: to vše zažijete
ve Valašských chaloupkách U Pařízků ve Velkých Karlovicích

Půvabný areál tří nadstandardně vybavených dřevěnic vás ohromí
na první pohled. Leží na konci údolí Léskové, ukrytý v zeleni oplocené zahrady jen kousek od vyhledávaného Wellness hotelu Horal,
a přitom stranou běžného turistického ruchu.
Pro komfort hostů jsou chaloupky nadstandardně vybavené. Majitelé mysleli i na takové detaily, jako jsou vinotéka a sauna, v některých chaloupkách je třeba i pračka a sušička. Rodiny s dětmi jistě
ocení vybavení, které není jinde běžné: kočárek, vanička, cestovní
postýlky i jídelní židličky, chůvičky, odrážedla či společenské hry.

Jak velký prostor pro svou dovolenou potřebujete?
Můžete si vybrat:
Velká chaloupka se třemi koupelnami a čtyřmi ložnicemi, až pro
8 hostů je skvělým útočištěm pro dvě tři rodiny nebo skupinku přátel.
Malá chaloupka nabízí ubytování pro čtyři hosty. Skvěle se hodí
pro rodinu s dvěma dětmi.
Domeček je úplná novinka, ideální pro pár, případně i s jedním
dítětem.
Ve společné zahradě lze využít populární grilovací domky zvané
koty. A jako bonus pro děti tu máte dětské hřiště s pískovištěm.
Teď už jen promyslet termín a rezervovat.
Neváhejte, volných termínů ubývá!

www.uparizku.cz
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Výhody ubytování U Pařízků
Volný vstup do termálních bazénů
Pro zpestření pobytu můžete využívat služby Resortu Valachy,
které jsou doslova na dosah. Do termálních bazénů v relaxačním
centru Wellness Horal máte dokonce během pobytu volný vstup.
Vyžití v okolí pro děti i dospělé
Kousek od chaloupek je nejen Wellness Horal, ale i Golfové hřiště
Horal a Kulíškova naučná stezka. Začíná tu cyklostezka Bečva
a okolí je protkáno trasami pro letní procházky i cyklovýpravy.

NAPA
CIDER
Ideální pro krásné
letní večery
a posezení s přáteli.
Báječně suchý, osvěžující, perlivý
a příjemně pitelný cider pouze
z jablek. Chuť i vůně je čistě ovocná.
Má minimální zbytkový cukr
a díky plnému prokvašení je
obsah alkoholu 6,8 %.
Vyrobeno pouze 810 lahví.

Týden kultury na Valašsku přiveze
Stašovou, Freje a opět i Duška
Cirkusové šapitó obklopené beskydskými lesy, kouzelná atmosféra
srpnových večerů a skvělá představení, která vás nadchnou.
Takový bude 6. ročník charitativního Týdne kultury na Valašsku
pořádaného Resortem Valachy ve Velkých Karlovicích. Přijeďte si
zpříjemnit konec prázdnin!
Program Týdne kultury
18. 8. – Divadlo Bez zábradlí: Blbec k večeři
19. 8. – Agentura Harlekýn: Na zlatém jezeře (S. Stašová, L. Frej)
20. 8. – Divadlo NAVĚTVI: Kouzla skřítků
20. 8. – Pantheon production: Benátky pod sněhem
21. 8. – Loutkové divadlo Ostrava: Hrnečku, vař!
21. 8. – Malé Divadlo Komedie: 1 + 1 = 3
22. 8. – Jaroslav Dušek: Čtyři dohody
23. 8. – Jaroslav Dušek: Pátá dohoda
24. 8. – Jaroslav Dušek: Čtyři dohody
Když si v době festivalu rezervujete ubytování v hotelu Lanterna,
máte vstupenku v ceně pobytu. www.tydenkultury.cz

www.napacider.cz

hudební
restaurace
Hulínská 2322
767 01 Kroměříž

www.stara-masna.cz
Festival Luhovaný Vincent divákům nabídne 4 letní dny plné divadelního, hudebního, filmového, zvukového, literárního a výtvarného
programu. Festival se tradičně uskuteční v městských i lázeňských
lokacích a nabídne kulturní vyžití návštěvníkům všech věkových kategorií. Své literární čtení zde posluchačům nabídne čerstvý nositel ocenění Magnesia Litera za Knihu roku – Pavel Klusák. Uvedena
bude loutková pohádka o medvědu stavitelovi, který putuje lesem
a hledá vhodné místo k bydlení nazvaná Kde budeme bydlet.
Publikum se může těšit také na speciální komorní představení pro
10 diváků – Moetivi Karavan / Expedice k domovu, které se v osmi
opakováních odehraje ve speciálním útulném karavanu. Na míru
festivalu připravuje svůj projekt Adamec family – umělecká dvojice
scénografky a hudebníka, kteří se pro účely Luhovaného Vincenta
vrhají spolu se svými dětmi do víru laskavého aktivismu. Nebude
chybět ani filmová sekce. Výběr projekcí plně čerpá z letošního
tématu festivalu: Přes čáru. Více na www.luhovanyvincent.cz

NABÍZÍME:
Polední menu
Burgery, Sendviče
Steaky, Saláty
Oslavy, svatby, večírky
Hudební večery, Zájezdy
Parkoviště: auto, bus
Těšíme se na Vaši návštěvu.
IN ZLIN červen 2022
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ZLÍN 700

NEJVĚTŠÍ AKCE OSLAV
24. – 26. 6. Zlín

Každý z návštěvníků se může během festivalu zúčastnit výjimečného historicko-archivačního happeningu. Zanechte svůj vlastní
vzkaz, obrázek, otisk, text či jinou písemnou stopu budoucím
obyvatelům města a ukažte, jací byli Zlíňané v roce 2022, když
oslavovali 700 let od první písemné zmínky o svém městě!

ZLÍN ŽIJE

V sobotu 25. června ve večerních hodinách budou všechny vzkazy
zapečetěny v měděné schránce. Ta bude v přímém přenosu uložena primátorem Zlína ve věži kostela sv. Filipa a Jakuba jako poselství pro budoucí obyvatele.

VELKOLEPÝ ZÁŽITKOVÝ
FESTIVAL pro všechny!
Třídenní festival Zlín žije je největší akce, kterou Zlín ve svém výročním roce zažije. Nabídne program, který je jedinečný a v mnohém neopakovatelný. Hudební zážitky se prolnou s vizuálními.
Nejvelkolepější akce přinese čtyři multižánrové scény ve veřejném
prostoru, pouliční umění a zážitkový program. Na pódiích se vystřídá téměř pět desítek kapel a orchestrů nejrůznějších žánrů. Program festivalu dotvoří více než padesát spolků, iniciativ, organizací
a umělců. Největší scéna vyroste na náměstí Práce, kde se odehrají věci mezi nebem a zemí – a to doslova. Program nabídne provazochodce, pyro efekty i atraktivní vystoupení wall dancerů.
Zlínská filharmonie uvede open air ve světové premiéře dílo zlínského rodáka Tomáše Illeho – melodram nese název DĚJINY VELKÉHO ZLÍNA VE ZVUCÍCH A HUDBĚ. Hlavní stage uvítá velké zlínské
orchestry, Ondřeje Havelku a jeho Melody Makers či kapelu Tata
Bojs s vizuálními projekcemi bubeníka a výtvarníka Milana Caise.
Na pódiu se vystřídají známé tváře zlínské hudební scény, nečekaný zážitek i uměleckou intervenci umělce Radima Hankeho
připravil fenomenální hudebník Vojtech Szabó.
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Kdy a kde můžete zanechat svůj vzkaz:
- v přízemí pasáže Obchodního domu Zlín od středy 22. června
do pátku 24. června vždy od 14 do 19 hodin
- v sobotu 25. června celý den přímo na náměstí Práce pod
hlavním podiem oslav
Popis lokalit:

VELKÝ ZLÍN: Náměstí práce
Největší program, ty největší orchestry a kapely, to největší překvapení, ta největší show

ZLÍN NA JEDNOM MÍSTĚ: Park Komenského
Umění, gastro, hry, zážitky, mládí a budoucnost, chill out, móda,
Zlín všemi smysly

KOUZELNÝ ZÁMEK: Sad Svobody a zámek
Show, cirkus, karneval, hra světel, oslavy

VĚČNÝ ZLÍN: Scéna Pod Lipami
(prostranství naproti vily Tomáše Bati) - Kultovní kapely, nesmrtelné songy, geniální hudebníci, mimořádná tradice

ZLÍN 700

PROGRAM
OSLAV
PÁTEK 24. ČERVNA
KOUZELNÝ ZÁMEK:

ZÁŽITKOVÝ PROGRAM U ZÁMKU: 15 – 20 hodin
osvětlený park, Kamarád Nenuda (výtvarná technika hidding picter,
kreativně edukační stolní hry), ZUŠ Zlín, květinový workshop (floristická dílna pro děti, výroba koupelových solí), prodejní stánek
Živého Zlína (unikátní designové výrobky k 700. výročí města), Ruce
v akci (výroba masek a svítících fascinátorů), Moje Dílna, Krajská
Galerie výtvarného umění, Veronika Rožnovská (malování na obličej), SUTU (speciální instalace z látek - návštěvníci vyjádří pomocí
textilních technik svůj vztah k městu Zlín; z takto vytvořené látky
budou ušity tašky), YAMAHA, Cirkus trochu jinak (svítící a vznášející
nafukovadla)

Scéna u zámku Zlín
Žlutá ponorka
15.00 – 15.35
Název kapely podle velkého hitu Yellow Submarine skupiny
The Beatles není náhoda. Repertoár kapely je založen na hitech
legendární kapely.
Chůdadlo – Žonglérská omeleta
15:35 – 16:05
Kejklířské vystoupení
Apoaché
16:25 – 17:10
Eliška Lajdová
17:20 – 17:55
Fenomenální zlínská zpěvačka je jednou z nejzářivějších hvězd
české hudební scény. Je multiinstrumentalistka. Dokáže vás osobitě
provést známými světovými hity z oblasti popu, folku, rocku i jazzu.
Chůdadlo – Elementálové
17:55 – 18:25
Novocirkusová podívaná s prvky závěsné akrobacie, prolnuté s nádhernou chůdovou akrobacií, při nichž vám bude běhat mráz po zádech.
FLERET
19:00 – 20:15
Chůdadlo – Romeo a Julie
20:15 – 20:45
Akrobatické divadlo s kapkou humoru. Určitě nesmí u představení
chybět i žonglování a oheň, které vyvolají nevšední zážitek.
Karnevalový průvod
21.00 – 22.00
Světelný karnevalový průvod, do kterého se můžete všichni zapojit,
projde Sadem svobody společně s pouličními umělci. Zapojit se
můžete osobitě a přijít v kostýmu, nebo se škraboškou, či lampionem. Na místě bude možné si také pořídit světelné náramky,
či vyrobit si škrabošku.
Markéta Vodičková & Filip Vítů s kapelou
21.10 – 22.00
Půlnoční cirkus
22.00 – 23.00
Příběh o pochmurném černobílém cirkusu, který k životu probere
dívka v červeném. Ta na svou stranu postupně získá ekvilibristu,
smutného klauna, tanečníky, žongléry, provazochodce, siláka,
mladého akrobata, zebru a nakonec i zlého principála.
Tokyo
23.00 – 24.00

Festivalový TIP
•Zámek a okolní park pohltí kouzelné barevné osvětlení! Nenechte si ujít nádhernou atmosféru doplněnou obřími nafukovadly a monumentálním karnevalovým průvodem, který zakončí
půlnoční cirkusové vystoupení a koncert kapely Tokyo.
•Vychutnejte si unikátní sedmistovkové pivo uvařené speciálně
k výročí města! Najdete jej ve stánku Podřevnického pivovaru
u zlínského zámku. Vychutnejte si výroční spodně kvašené nefiltrované pivo.
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Festivalový TIP
Během festivalu vznikne jedinečná zlínská látka. U zámku
bude připravena instalace z látek, kam budou moci návštěvníci
festivalu pomocí textilních technik vyjádřit jakýmkoliv způsobem svůj vztah k městu Zlín, případně nějakou emoci či vzpomínku s ním spojenou. Ať už psaním, výšivkou či abstraktním
způsobem. Z takto vytvořené látky pak vzniknou tašky.

VĚČNÝ ZLÍN:
Scéna Pod Lipami(prostranství naproti Vily T. Bati)
Fireball
17:00 – 18:00
Hard rocková zlínská formace hrající vlastní i převzatou tvorbu.
V roce 2015 předskakovala anglické legendě U.F.O.
Chorus
18:20 – 19:20
Čtyřčlenná zlínská hard rocková skupina hrající s velkým nasazením, které je umocněno skvělým zpěvem.
Few Flowers
19:40 – 20:40
Novinka ze vsetínských luhů, v níž působí bubeník David Filák,
známý například z kapely Fleret. Few Flowers hrají melodický popsoul a R´n´B. Vlastní tvorba s dobrým vkladem do budoucnosti.
Tendence
21:00 – 22:00
Legendární kapela, která dlouho využívala zázemí zkušebny klubu
Golem ve Zlíně. Prošla aktivním hraním od sedmdesátých let až do
současnosti. Zaslouží si zvláštní pozornost posluchačů hard rocku.
Prales
22:20 – 23:20
Ostřílení muzikanti a přinesli na zlínskou scénu tento nový projekt
v roce 2018. Těšte se na jazzové postupy v poutavých rytmech
a popěvcích.
Reggay
23:40 – 00:30
V současnosti sedmičlenná formace překračující hranice Moravsko-Rumunského babylonu a tvořící vlastní písně různých odnoží
reggae, ska a latino. Kapela má za sebou více než patnáctiletou
historii a stovky koncertů nejen po celé republice, ale i v zahraničí.

ZLÍN NA JEDNOM MÍSTĚ:
Scéna v parku Komenského
Veseluška
15.00 – 16.15
MŠ Milíčova z Malenovic
15.40 – 15.45
Na skladby z legendárního filmu Pomáda zatančí šestileté děti z MŠ
Milíčova z Malenovic.
Yamaha
16.45 – 17.50

SCÉNA U PŠTROSA
Mirko Solo
18:00 – 19:15
Zlínský rodák s mezinárodní zkušeností, resident již bývalého klubu
Blok 12, aktuální rezidentura na garden parties U Pštrosa a v baru
U Svatých ve vedlejší Olomouci. Žanr: Italo/Nu/Dark/Space Disco,
Indie Dance, Deep/Melodic/Afro House, Break, Acid, Leftfield...
Karine
19:15 – 20:30
Ian Kita
20:30 – 21:45
Jan Zelinger se seznámil s technikou mixování na gramofony koncem roku 1997. Jako DJ Kita začal od roku 1998 hrát v klubech a na
festivalech - například Hradhouse, Citadela, Summer of Love, Beat
For Love, Coal Festival a další.Od roku 2011 hraje, produkuje
a vydává pod pseudonymem Ian Kita. V současné době hraje
hlavně Tech House, Techno, ale i Deep House. Je zakladatelem
a rezidentem akce 100% Tech House která byla nejdéle fungující
akcí ve Zlínském Kraji. Od roku 2021 pořádá akci Sklep House
s DJ Manischem ve zlínském klubu Sklep 33.
Manisch
21:45 – 22:45
Manisch aka Dominik Maniš, zlínský promotér a DJ, který působí
na taneční scéně od roku 2019. Za tu dobu stihnul odehrát nespočet akcí po celé České republice. Od roku 2019 do roku 2022 byl
členem crew Different Dictate, jenž pořádala nejrůznější eventy
elektronické hudby na Zlínsku. V současné době ve spolupráci s Ian
Kitou pořádá stále oblíbenější pravidelné akce Sklep House v klubu
Sklep 33 ve Zlíně.
Hydrophonic
22:45 – 24:00

ZÁŽITKOVÝ PROGRAM: 15 – 19 hodin
Lesní škola Sýkorka (kreativní aktivity s prvky lesní tematiky
a pedagogiky), Scio škola (ukázka zapojení technologií do výuky
a alternativního přístupu ve školství, děti si zkusí naprogramovat
3D tiskárnu), Meet Fit (skákací boty pro děti i dospělé, kousek kruhového tréninku s pomůckami, fitness trampolíny a speciální paličky "Pound", opičí dráha), Bezobaláč Zlín (program zaměřený na
třídění odpadu), Hvězdárna Valašské Meziříčí, Busfest, Střední
škola Baltaci, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín, koloběžky, VASKY (ukázka procesu výroby byt, brýle virtuální reality, tvoření obrazu ze zbytků kůže, navrhování vlastní boty), Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (Mobilní pobočka knihovny,
knížky, tematické kufříky, společenské hry, registrace do knihovny,
malování textilních tašek, plackování, zábavné hry o Zlíně),
Nanostruktura (unikátní nafukovací objekt, který po setmění rozzáří
speciální světelná show; v parku od 15 do 23 hodin)

Festivalové TIPY
•Pozorujte s námi Slunce! Hvězdárna z Velkého Meziříčí přiveze do parku Komenského dalekohledy, které vám zaručí meziplanetární zážitek! V parku Komenského najdete toto
stanoviště v pátek a v sobotu.
•Boty a Zlín k sobě patří. Vyzkoušejte si ve stánku firmy Vasky
navrhnout svůj vlastní pár a podívejte se, jak se boty vyrábí.
•Zažijte park Komenského jinak! První dva dny festivalu vyroste
mezi zelení velký osvícený objekt zvaný Nanostruktura inspirovaný snímky z mikroskopu. Tento projekt festivalu poskytlo
kreativní studio VisuaLove.
IN ZLIN červen 2022

SOBOTA 25. ČERVNA
KOUZELNÝ ZÁMEK:
Scéna u zámku Zlín
Michal Vajdák
Monogram
MARU
Ateliér
Matěj Štrunc a jeho kapela
Haraﬁca

15.00 – 15.30
16.00 – 17.00
17.20 – 17.55
18.30 – 19.15
20.15 – 21.15

VELKÝ ZLÍN: Náměstí Práce
JazzBook
11:00 – 12:00
Blue Night
13:00 – 13:45
Avion Big Band
14:30 – 15.30
Zlínské hvězdy na jednom pódiu
16:30 – 18:00
Komponovaný pořad se známými zlínskými osobnostmi a fenomenálním hudebníkem Vojtechem Szabó jako hostitelem. Vystoupí
například Helena Čermáková, Julie Vajdáková, Eliška Lajdová, Libor
Macháček, Zuzana Sapárová a nebude chybět ani umělec Radim
Hanke.
DJ TOMMY ROGERS feat special guest
20:30 – 21:30
Unikátní audiovizuální koláž " Zlín slaví 700 let"21:30 – 22:00
•Primátor města Jiří Korec: Proslov ke Zlíňanům
•Arcibiskup Mons. Jan Graubner: Požehnání Zlínu a vyslání
vzkazu příštím generacím
•Provazochodecká show v oblacích
•Show s pyrotechnickými efekty
•Wall dancing na fasádě zlínského mrakodrapu
•Přímý přenos uložení Vzkazu příštím generacím ve věži kostela
Filharmonie Bohuslava Martinů
22:00 – 22:45
Světová premiéra skladby Tomáše Illeho „Dějiny velkého Zlína ve
zvucích a hudbě“ v podání Filharmonie Bohuslava Martinů open air.
Závěrečná pyrotechnická show – nápis 700

Festivalové TIPY
•K sedmistému výročí města od první písemné zmínky vznikla
speciální skladba Dějiny velkého Zlína ve zvucích a hudbě,
která bude mít na festivalu světovou premiéru! Napsal ji světově proslulý skladatel Tomáš Ille a zazní v podání Filharmonie
Bohuslava Martinů.
•Nenechte si ujít stánek Pivovaru Malenovice (v pátek u zámku
a v sobotu a neděli na náměstí Práce), v němž vám načepují
vynikající sedmistovkové pivo uvařené speciálně k výročí
města! Světlý ležák vyrobený klasickou metodou pouze ze základních surovin. Žádné experimenty s koncentráty či sladovými
výtažky. Vychutnejte si ho na největší akci roku!

ZLÍN NA JEDNOM MÍSTĚ:
Scéna v parku Komenského
B.P.M. 2022
Městská policie Zlín – ukázky práce
ZUŠ Morava

10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
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ZLÍN 700

No band
ZUŠ Harmonie
Soubor písní a tanců Zlíňák, ZUŠ Morava
Kapela Crowses (jazz & funky) / ZUŠ Zlín
Pueblo Flamenco (kytara a tanečnice)
Buskers: Majky Johnson
ZRNÍ

12:15 – 12:45
13:20 – 13:40
14:15 – 14:45
15:30 – 16:00
16:30 – 17:15
17:30 – 18:10
19:00 – 20:00

SCÉNA BUSFEST
Busfest je studentský hudební festival odehrávající se v jedoucích
trolejbusech ve Zlíně. Tento ujetý festival je součástí předmětu Komunikační agentura na Fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Další zastávka ujetého festivalu Busfest zavítá do parku Komenského, kde v sobotu 25.6. 2022 rozhýbe se svými DJ´s milovníky
pohodového hip-hopu.
Mick Jaeger
20:30 – 22:00
Mick je šuplíkový muzikant, který je jedním ze zakladatelů uměleckého kolektivu Lofofora. Jeho selekce tracků se pohybuje mezi oldschoolovým hip-hopem s r&b a upravenými mainstreamy. Hlavní
mise jeho setu je vždy pohodový vibe, který rozhýbe boky i toho největšího kakabuse a navodí atmošku grillovačky s kámoši. Jeho mixing využívá elementů funky perkusí, různě použitých identických
samplů a hry se slovy. Jeho nejoblíbenější dinosaurus je Mechagodzilla.
DJ Karlito
22:00 – 24:00
Karel Dvořák a.k.a Karlito se věnuje djingu již pátým rokem. Mezi
jeho styly hudby patří hip-hop (oldschool, trap, drill, grime),
rnb a moombahton. Dj Karlito působí jako rezidentní DJ v klubu
Belmondo Olomouc a má za sebou spoustu setů na koncertech
známých československých raperů, na jeho seznamu je Viktor
Sheen, Yzomandias, Gleb nebo Smack..

ZÁŽITKOVÝ PROGRAM: 10 – 19 hodin
Hvězdárna Velké Meziříčí (pozorování Slunce), Busfest chill zóna
(odpočinková zóna, posezení na stylovém nábytku z dílny Busfestu,
sprejování na trička, collab s FOG Hookah Lounge) Ruce v akci
(dětem pod rukama ožijí draci, čerti, rytíři, čarodějnice, princezny
a zahrají si s nimi divadlo v připravených kulisách), Lesní škola
Sýkorka, Scio škola, Meet Fit, Bezobaláč Zlín, Nanostruktura (unikátní nafukovací objekt, který po setmění rozzáří speciální světelná
show; v parku od 10 do 23 hodin), Taneční centrum Orianadance
(ukázka různých tanečních stylů, pohybové aktivity pro děti
i dospělé ženy, ukázka originálních kostýmů - Brazilská samba,
Španělsko, kankán, latino, street dance), Muzihrátky, Cesta do labyrintu (Nová Akropolis připravila cestu hrdiny inspirovanou starověkými bájemi; kvíz o minojské a řecké kultuře), Květinový
workshop, Hravé ruce, VASKY, Martin Mikeš, SUTU, YAMAHA,
Filmový uzel, Inspirace Zlín, Městská policie, Nadace Tomáše Bati,
Czechitas, Divadlo scéna, Fotocool, Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi Vsetín, ZUŠ Morava, VITAR, Fly Jóga, Parkourové boty,
ZUŠ Malenovice (kreslení zvířátek inspirovaných zlínskou ZOO
s logem oslav sedmi set let města), Nemocnice Tomáše Bati
(interaktivní workshop první pomoci pro děti, výroba vlastního zdravotnického odznaku)
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Festivalové TIPY
•Zlín je město budoucnosti. Objevte s firmou Vasky virtuální
realitu a naprogramujte si ofﬂine pomocí ﬁxů ozoboty
s Czechitas. Dospělí si budou moci zatipovat, které ze zobrazených tváří vytvořila umělá inteligence a která je skutečná.
Soutěžit se bude o voucher na vzdělávací kurzy Czechitas.
Se Scio školou si pak vyzkoušíte práci s 3D tiskárnou. Program
zabaví děti i dospělé.
•Zatančete si s Tanečním centrem Orianadance. Dojde na
ukázku různých tanečních stylů a nikdo rozhodně nezůstane
stranou, připraveny jsou totiž pohybové aktivity pro děti i dospělé a podívat se můžete také na originální taneční kostýmy.
•Přeneste se do starověku! Projděte labyrintem inspirovaným
starověkými bájemi. Čekají vás výzvy, které prověří vaši odvahu,
zručnost, spolupráci a rozvahu. Program připravila Nová akropolis.
•V parku Komenského nebude chybět ani květinový workshop. Zaměřuje se na kreativitu a fantazii dětí. Naučí se základní
prvky floristiky a dozví se zajímavosti o přírodninách. Na stánku
se budou moci návštěvníci seznámit s výrobou solí a otevřena
bude také floristická dílna.
•Filmaření je zábava! Objevte kouzelný svět s Filmovým
uzlem. Vytvoříte si krátký animovaný snímek technikou stopmotion animace.
•Strážníci Městské policie Zlín pro návštěvníky ve stánku
prevence připravili prezentaci materiálně technického vybavení. Zájemci si mohou například vyzkoušet protiúderový oblek
s přilbou a protiúderový štít. Nejmenší návštěvníky jistě potěší
dětská policejní auta a drobné dárky. V programu dojde také
na komentované ukázky kynologického výcviku. Diváci uvidí,
jak služební pes odrazí opakovaný útok agresivního pachatele.
Součástí ukázek bude také vyhledání skrytého pachatele
a jeho zadržení.

VĚČNÝ ZLÍN:
Scéna Pod Lipami(prostranství naproti Vily T. Bati)
Albion
15:30 – 16:30
Skupinu založil zpěvák a textař Michal Zdílna. Kapela se orientuje na
hraní melodického rocku vlastních textů a přejetého repertoáru.
New Orleans Band
16:50 – 17:50
Zpěvák kapely Mario Travella z USA, dlouhodobě žijící ve Zlíně, se
pokusí zjistit, zda se "jižanský rock" dá přesadit do zlínských hudebních kulis.
Horizont
18:10 – 19:10
Kapela moderního skočného melodického rocku s vlastním repertoárem s Luhačovic. Muzikanti jsou profesionálně připraveni po
všech stránkách, aby je nikdy nic nezaskočilo. Prostě jedničky.
Lambblood
19:30 – 20:30
Za tímhle strašidelným názvem hledejte semknutou formaci hráčů,
kteří prošli již značný kus hudební cesty. Necháme se překvapit zvukomalebnou tvorbou. RIP, BadDrug, Violet Syndrom, Třeskot hlav,
jen několik názvů formací od 90let, kterými muzikanti prošli.

Kochta band
20:50 – 21:50
Hračičky, taškařice, chytlavé písničky, tak se vařilo v této partičce od
osmdesátých let. Kapela s dlouhou historií, vlastní tvorbou, veselá,
ironicky nadaná životem hraje si jak dítě s plastelínou. Vytváří a přetváří texty příběhy, momentálním nápadem. Vždy s nadhledem bez
patosu.
Šufunky gang
22:10 – 23:10
Hudební skupina vznikla roku 1999. Lídrem jsou všichni hlavní členové neboli celá kapela. Šlape to jak švýcarské hodinky prostě
funky jak má být. Vlastní tvorba, natočené videoklipy, účast v soutěžích, hraní na předních hudebních festivalech např. Colours
of Ostrava. Kapela, kterou se můžeme jenom chlubit, že ji u nás
máme.
NŠO-ČI
23:30 – 0:30
Všichni znají tuto krásnou, svobodnou, punkovou, rock and rollovou, česky zpívající kapelu s vlastní tvorbou. Kapelu s tanečním
repertoárem pro všechny generace. Na svojí hudební cestě jsou od
osmdesátých let.

NEDĚLE 26. ČERVNA

ZLÍN NA JEDNOM MÍSTĚ:
Scéna v parku Komenského
Pro Tebe
Jack´s Band
Mers
Franc Alpa
NO BARRIERS

14.00 – 14.45
15:15 – 16.00
16:35 – 17:15
18:00 – 18.50
19:30 – 21:00

ZÁŽITKOVÝ PROGRAM: 10 – 18 hodin
Meet Fit, Ruce v akci (Nedělní tvoření bude pouťové – je libo něco
skákacího, pískacího nebo snad pouťovou růžičku? To vše si u nás
můžete vytvořit a odnést domů!), Hravé ruce, Martin Mikeš (stánek
plný designového porcelánu a keramiky, ukázka točení na hrnčířském kruhu), SUTU, Centrum koloběžek, Yamaha (Interaktivní
stánek v parku. Hudební hry a soutěže, výtvarné workshopy, výroba
hudebních placek), DVA V KRUHU (žonglérský a cirkusový workshop pro děti i dospělé)

Festivalové TIPY

VELKÝ ZLÍN: Náměstí Práce

•Užijte si v neděli žonglérský a cirkusový workshop pro děti
i dospělé s duem Dva v kruhu!

Dechový orchestr Zlín
13:00 – 14:00
F-DUR JAZZBAND a hosté
14:30 – 16:00
Filharmonie Bohuslava Martinů
17:00 – 18:00
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
18:30 – 19:30
TATA BOJS
21:00 – 22:30
Oblíbená kapela přiveze do Zlína úžasnou show, kterou doplní
vizuálními projekcemi bubeníka a výtvarníka Milana Caise.

•Vyzkoušejte si točení na hrnčířském kruhu s Martinem
Mikešem v rámci scény na náměstí Práce.

Z událostí pořizujeme fotograﬁe a audiovizuální záznamy.
Změna programu vyhrazena.

ZÁŽITKOVÝ PROGRAM: 13 – 19 hodin
Tematický fotokoutek Fotocool, prodej balónků, LOLO a LULU
medvídci (animační program pro děti vedený párem medvídků –
zpívání, tančení, drobné dárečky, prohazování balónků, trefování
kruhy do kuželů, obří bubliny)

VÍCE INFORMACÍ O FESTIVALU NA WWW.ZLIN700.EU

Objevte zcela novou tištěnou zážitkovou mapu v projektu Zlín všemi smysly
Sedmistovková káva ve speciálním výročním designu od Jamai
Cafe, přímo k výročí uvařené pivo Zlínský švec či výroční tenisky
Zlíňanky od Kave Footwear – všechny tyto výjimečné produkty nyní
najdete přehledně na jednom místě. V nové tištěné zážitkové
mapě, která vznikla v rámci Zlín všemi smysly!
Tento projekt, jenž je součástí oslav 700. výročí první písemné
zmínky o městě, oslavuje kreativní potenciál provozovatelů zlínských podniků a lokálních značek. Právě díky nim vznikla řada naprosto unikátních sedmistovkových produktů a služeb. Objevte je
všechny v nové speciální zážitkové mapě. K dostání je na náměstí
Míru ve výročním Infopointu, v showroomu Živého Zlína na zámku
Zlín, v zapojených podnicích a dalších spřátelených místech. Mapu
si můžete také stáhnout na webu www.zlin700.eu v rubrice Zlín
všemi smysly, kde se zároveň dozvíte vše o tomto projektu.
IN ZLIN červen 2022
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FILHARMONIE BM

77. koncertní sezona
Filharmonie
Bohuslava martinů
Koncem září vstoupí zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů
již do své 77. koncertní sezony, která bude opět plná
zajímavých projektů a zvučných jmen. Filharmonie v průběhu celé sezony nabídne v Kongresovém centru Zlín na
40 koncertů s širokým výběrem od hudby vážné, přes filmovou až k populární.
Pomyslnou vlajkovou lodí budou i tentokrát „vážnohudební“ abonentní cykly A a B, v jejich rámci se na pódiu vedle filharmonie
představí přední domácí i světoví interpreti, jako Andrei Ionita,
Pietro Roffi, Lukáš Vondráček, Ivan Ženatý nebo Jiří Vodička,
a v nichž znovu zazní proslulá i méně známá hudba od klasicismu
až po současnost. Oblíbená abonentní řada C pak opět přinese
pestrou paletu rozmanitých crossoverových produkcí zejména
z oblasti populární hudby. Společně s orchestrem se v rámci
tohoto cyklu představí mimořádná operní pěvkyně světového formátu Sumi Jo nebo jedny z nejvýraznějších tváří domácí populární
hudební scény, Tomáš Klus a Ondřej Gregor Brzobohatý.
Filharmonie dále uvede lednové promítání slavné české pohádky
S čerty nejsou žerty s živým hudebním doprovodem orchestru či
večer se světoznámým uskupením Janoska Ensemble. Nebude
chybět ani koncert skupiny Cover Paradise a zpěvačky Terezy
Maškové s programem současné světové popmusic nebo předvánoční pořad populární slovenské a cappella formace Fragile.
Kompletní program příští sezony Filharmonie Bohuslava Martinů
včetně informací o prodeji vstupenek lze dohledat na oficiálních
webových stránkách filharmonie a v novém sezónním katalogu.
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Olga Scheps foto: Uwe Arens

Tomáš Klus a Cílová skupina foto: boodya

Jakub Hrůša foto: Pavel Hejnz

IN ZLIN červen 2022

SUMI JO foto: Kim Yeong Jun

Ivan Ženatý
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14|15 BAťůV INSTITUT

NA HRAD ZA KORUNK(O)U
aneb DOBRÝMI ČINY PROTI
ZLÝM ČASŮM
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Filharmonie Bohuslava
Martinů, Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti,
11. základní škola v Malenovicích a nadace Korunka – ti všichni
spojili své síly do charitativního projektu s názvem NA HRAD ZA
KORUNK(O)U aneb DOBRÝMI ČINY PROTI ZLÝM ČASŮM.
V sobotu 18. června mezi 10. a 15. hodinou se tak na hradě
v Malenovicích sejdou milovníci hudby a výtvarného umění s návštěvníky, kterým není lhostejná situace těch, které postihly v nedávných dobách důsledky tragédie, životní situace či války.
Vystoupení smyčcového kvarteta a žesťového souboru Filharmonie B. Martinů i dětských pěveckých sborů z „Jedenáctky“ spolu
s benefiční výstavou výtvarných prací žáků uměleckoprůmyslové
školy bude mít za cíl upozornit veřejnost na to, že i když se současná doba nepříjemně dotýká nás všech, pořád jsou zde i lidé,
kteří ji bez cizí pomoci sami nezvládnou. Právě pro ně vznikla nadace Korunka, v jejíž prospěch půjde výtěžek všech, kdo se na akci
podílí. Atmosféru akce podtrhnou slavnostní fanfáry v každou
celou hodinu a pak Smyčcové kvarteto FBM pod vedením Pavla
Mikesky zahraje třeba Mozartovu Malou noční hudbu nebo populární melodie 20. století. Střídat je budou děti z 11. ZŠ v Maleno-












































 





 



































 














 

vicích z tamního přípravného pěveckého sboru a sborů Carmina
Bona a Čamlíci. Hradní
zbrojnice sepro tento den
ve vý
 promění

stavní sál plný výsledků volnočasové tvorby dvou desítek žáků hradišťské „umprumky“, jejichž díla budou poděkováním za případný
dar nadaci Korunka. Symbolické vstupné na akci bude činit jednu
korunu a kromě zmíněných doprovodných aktivit bude i vstupenkou do části hradu.
Více informací na www.muzeum-zlin.cz
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Krajská galerie představuje
dílo Dominika Feye,
stavitele na přelomu doby
Výstava v graﬁckém kabinetu Krajské galerie výtvarného umění
ve Zlíně vás seznámí s tvorbou architekta a stavitele Dominika
Feye, který je autorem řady staveb ve Zlínském a Jihomoravském kraji z přelomu 19. a 20. století.
„Přestože se Fey zapsal do vzhledu mnoha obcí a měst, není veřejností téměř znám. To by tato výstava chtěla alespoň trochu změnit. K vidění budou dosud nikdy nevystavené archivní dokumenty,
plány a fotografie. Z důvodu citlivosti materiálů nemůžeme dokumenty vystavovat déle než jeden měsíc, i proto se bude výstava
v jejím průběhu proměňovat,“ pozval na výstavu její kurátor Ivan
Bergmann z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Dominik Fey (1863– 1950), který v letech 1882–1889 studoval
pod vedením Josefa Schulze, Jana Kouly a Jiřího Pacolda na ČVUT
v Praze, si v roce 1895 založil v Uherském Hradišti vlastní architektonickou kancelář. Jeho autorská tvorba se pohybovala od
práce s historizujícími slohy až po vlivy moderny a secese. Navrhoval občanské, obytné, sakrální, ale i průmyslové stavby. Zároveň realizoval mnoho budov jako stavitel. Zejména v závěru své
kariéry se věnoval i obnovám historické architektury.
Mezi jeho nejznámější díla patří měšťanská škola ve Zlíně (1897,

později krajská knihovna, dnes Zlínský klub 204), která byla ve své
době nejhonosnější budovou a symbolizuje konec éry starého
Zlína před baťovským rozvojem. K dalším stavbám patří radnice
v Napajedlech (1904) či dvojice bytových domů na Palackého náměstí v Uherském Hradišti (1895). Feyův vlastní dům Na tůni
(1906), který v sobě reflektoval i autorovu lásku k lidovému folkloru, byl v roce 1984 zbourán. Zachovány z něj byly pouze keramické mozaiky od Jano Köhlera, s kterým dlouhodobě
spolupracoval, dodatečně osazené na fasádě Slováckého muzea.
Mezi poslední Feyovy realizace patří spolkový dům Orla v Buchlovicích (1930), kde se zároveň podílel na úpravách zámeckého interiéru a zahrad, neboť proslul i jako znalec barokní architektury.
Těšit se můžete na komentovanou prohlídku s kurátorem v úterý
7. června v 17 hodin.
Výstava je k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU do 31. července.
Více informací na galeriezlin.cz

Básníci v prostoru Zlín
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Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně zve na večery poesie
přímo mezi uměleckými díly ve stálé expozici. Již po třinácté bude
v pravidelném červnovém termínu hostit cyklus Básníci v prostoru
Zlín. Setkání je vždy spojeno s hudebním vystoupením a uvádějí
ho přední bohemisté a literární historikové. První setkání se uskuteční 2. 6. s hudebním a filmovým kritikem a novinářem Janem
Rejžkem. Pátek 10. 6. bude patřit jednomu z nejvýznamnějších
současných rakouských autorů Josefu Winklerovi, který představí
svou knihu Roppongi. Rekviem za otce. Další večer 17. 6. představí svou tvorbu Dezidér Tóth a Andrej Šeban a jejich večer s názvem Andro Verdan uvede Jiří Zahrádka. Poslední básnický večer
23. 6. bude s Evou Mišíkovou a jejím programem s názvem
Člověk a kámen, kdy hostem bude Phila Primus. Začátek autorských čtení je vždy v 18:30.
Více informací na galeriezlin.cz

Josef Winkler: Roppongi
Josef Winkler, jeden z nejvýznamnějších současných rakouských
autorů, vystoupí 10. června v 18.30 v Krajské galerii výtvarného
umění ve Zlíně. Rodák z korutanského Kameringu, jehož deset
románů vydalo zlínské nakladatelství Pavel Jungmann Archa, byl za
své dílo vyznamenán mnoha literárními cenami, mj. Velkou
rakouskou státní cenou za literaturu či Cenou Georga Büchnera.
Ve svém díle se zahloubává především do svého vlastního nitra,
z něhož saje obrazy veskrze tragických událostí, které jej provázely
životem. Opakovaně vrací ke svému složitému vtahu k otci a reflektuje narušené dětství na korutanském katolickém venkově.
Jednou z hlavních protagonistek jeho literární práce je smrt, ať již
v podobě zkoumání a popisů pohřebních obřadů, pátrání po jejím
významu či vlastní konfrontaci s rituály i se zemřelými.
Winklerovy prózy jsou silně autobiografické. Složitě konstruovanou větnou stavbou vtahují čtenáře do stejně složitých a propletených otázek kolem lidského bytí, zejména jeho konce.
Ve Zlíně Josef Winkler představí svou knihu „Roppongi. Rekviem
za otce“. Autorské čtení doplní beseda s předními českými
germanisty - Danou Pfeiferovou, Magdalenou Štulcovou a Radovanem Charvátem, kteří spolupracují se zlínským nakladatelstvím
na překladech Winklerových románů.
Součástí večera bude výstava originálních obálek českých vydání
Winklerovy tvorby, jejichž autorem je zlínský grafik, řezbář, básník
a spisovatel Jan Slovák. Hudební doprovod zajistí těleso mladých
talentovaných hudebníků z celé České republiky tvořící smyčcový
komorní orchestr RB: ORCH ve složení Kateřina Sečkařová, Břeťa
Vybíral, Jakub Kamenskich, Marek Pavlica, Radek Blahuš
a Matteo Hager.

Pořádáno v rámci cyklu autorských čtení Básníci v prostoru Zlín ve
spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně
a za podpory Rakouského kulturního fóra. Pořad bude tlumočen
do českého jazyka.
Více na kfbz.cz/winkler.

Krajská knihovna Františka Bartoše
ve Zlíně zve na výstavu o překladech
Milana Kundery
Brněnský rodák Milan Kundera patří k nejpřekládanějším spisovatelům na světě; jeho dílo
dnes čítá více než tři tisícovky vydání v různých světových jazycích. Právě překladům jeho
knih je věnována výstava „Milan Kundera (neztracen) v překladech“, která byla veřejnosti
poprvé představena v Moravské zemské knihovně v Brně 1. dubna 2019, v den autorových 90. narozenin. Nyní putuje po českých městech a od 29. června potěší také zlínské
diváky.
Sám autor velmi dbá na kvalitu svých překladů, k čemuž jej dovedla zkušenost s prvním
francouzským vydáním románu Žert, které se následně dočkalo rozsáhlé revize a autorizovaného překladu. Kunderovy poslední romány a eseje vznikaly již ve francouzštině.
Překlady z některých z nich však autor připravil a vydal prostřednictvím nakladatelství
Atlantis či v časopise Host. Pro potřeby výstavy pak sám přeložil několik ukázek z česky
dosud nepublikovaných románů.
Výstava představí i grafické řešení vydávání Kunderových knih, nabídne také bezprostřední
ohlasy z recenzí z různých světových médií a formou slovníku pak autorovu specifickou
románovou estetiku. Grafické a prostorové řešení navrhl architekt Martin Hrdina.
Výstavu v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně slavnostně zahájí a život a dílo
Milana Kundery přiblíží 29. června v 17 hodin Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské
knihovny, který je autorem obsahové části výstavy.
Výstava bude přístupná zdarma ve foyer ústřední knihovny v budově 15 továrního areálu,
a to do 18. srpna 2022 v běžné provozní době knihovny, ve všední dny od 7 do 19 hodin,
v sobotu od 8 do 12 hodin. Více na kfbz.cz/kundera.
IN ZLIN červen 2022
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VÝSTAVY

74. Čin: Kateřina Konvalinová
Josef Hampl

Korektivní vztahy I-III

ŠITÉ OBRAZY
OBRAZY, KOLÁŽE, KRESBY, SOCHY
do 26. 08. , GALERIE OPTIKA ZLÍN
Josef HAMPL (17.dubna 1932 Praha.25.března 2019) přední
český autor koláží, malíř, sochař, grafik a tvůrce landartových projektů. Patří k zakladatelům českého abstraktního umění. Jako světově známý autor originální techniky šitých koláží je zastoupen
v mnoha zahraničních sbírkách. Výstava bude realizována ve spolupráci s jeho manželkou, fotografkou Hanou Hamplovou. Josef
Hampl vytvořil rozsáhlé invenční dílo, jehož význam pro české
umění nebyl ještě zcela doceněn. Dosud čeká na své zhodnocení
a plné vřazení do celkových souvislostí. připravil: Kurátor Leoš
Lang. Výstava je podporována Statutárním městem Zlín.

74. Čin: 10. 6. 2022, od 19:00, Videoinstalace do 10. 8. 2022
Kateřina Konvalinová představí svou sérii s názvem Korektivní
vztahy. První díl vznikl už v roce 2017. Součástí video instalace bude
projekce během níž se promítnou všechny tři dosavadní díly tj. První
sezení, Bad Trip a Party. Přijměte pozvání na komentované promítání a vernisáž 10/6. Celá série se zabývá společenskými procesy
a utvářením mezilidských či mezidruhových vztahů, kde autorka
zdůrazňuje rovinu osobní = politické a vice versa. Hledání vlastní
cesty a utváření podmínek pro spokojený život vede přes různé životní zkušenosti: první zamilování, psychedelické zážitky, dospívání
a první neúspěchy, nespokojenost či existenční krize, osobní růst a
vytváření si místa a komunity s níž člověk souzní. Každý díl je tak
inspirovaný jinou životní fází a jejími okolnostmi.
www.galeriegaraz.cz

Škola umění Zlín
do 16. 9.
Galerie VCh, zámek Zlín
Václav Chad, Alex Beran,
Jan Rajlich st., Miroslav Šimorda, František Chmelař,
Milada Schmidtová Čermáková, Slavoj Kovařík, Otakar Hudeček, Jiřina
Doubnerová.
S těmito jmény se mohli
návštěvníci Galerie Václava
Chada ve Zlíně už
v minulých letech setkat.
Kromě toho je spojuje
i jejich studium na Škole
umění Zlín. Tímto
zlínským fenoménem se
totiž galerie dlouhodobě
zabývá. Zároveň výstava
nabídne i letmý náhled
do tvorby dalších autorů.
www.zlinskyzamek.cz
www.gvch.cz
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Susanne Schär a Peter Spillmann /CH/, [supe.ch]

DĚLÁME TO STEJNÉ/ WIRKEN IM GLEICHEN
do 22. 6. , Galerie Kabinet T. Zlín
Duo SUPE - Susanne Schär a Peter Spillmann představuje svou
aktuální vícekanálovou audio-video-instalaci Kouzlo konání.
Hlavní důraz je zaměřen na styčné momenty těla, času a prostoru.
Na základě jednoduchých akcí vznikají reakce na určité výřezy krajiny a dochází k navazování komunikace s okolím. V mnoha pracích se zabývali aktuálními situacemi, prostory a stopami lidské
činnosti. Základ jejich umělecké práce tvoří subjektivní filtrování
smyslových dojmů. Pozorování v nenápadném a zdánlivě nahodilém duchu jim poskytují výchozí materiál pro koncepční a asociativní pracovní postupy. www.kabinett.cz

POZOR! POZOR! Připlouvá

Festival Holešovská Regata se po dvou letech opět vrací do holešovských zámeckých zahrad,
aby se svými fanoušky konečně oslavil desáté narozeniny. A bude to oslava, jak se patří! To nejlepší
z české i slovenské hudební scény, bohatý doprovodný program pro velké i malé, jubilejní přehlídka
netradičních plavidel, oblíbený přejezd vodní lávky a na závěr velký narozeninový ohňostroj.

Taková bude DESÁTÁ REGATA!

ROZHOVOR

KAPELA MIRAI
MÍŘÍ NA HOLEŠOVSKOU REGATU
„Že budeme jednou přebírat zlatého Slavíka, nebo hrát pro tisíce lidí
v největší tuzemské aréně, na to jsem si netroufal ani pomyslet,“
říká zpěvák, kytarista a skladatel Mirai Navrátil
Kapela Mirai momentálně zažívá skutečně velmi šťastné období.
Po loňském úspěchu v anketě Český slavík si na konci dubna
převzala cenu Anděl a po letním festivalovém maratonu, v rámci
kterého se představí také na Holešovské Regatě, zpečetí své
tažení dvěma koncerty v O2 aréně.
„Stojíme před velkou výzvou, přece jenom jsme pořád kluci, kteří
ještě před pár lety hráli pro poloprázdné kluby a najednou budeme
v největší tuzemské aréně a koncert bude natáčet Česká televize.
Snad všechno proběhne tak, jak si to nyní plánujeme,“ říká v rozhovoru Mirai Navrátil, frontman frýdeckomístecké kapely, která se
v zahradě holešovského zámku představí v sobotu 18. června.
Festivalová sezóna se konečně naplno rozjíždí, těšíte se?
Festivaly jsme téměř tři roky pořádně nezažili, takže se samozřejmě
těšíme moc. Vždycky je to takové euforické období, které nám trošku obrátí život vzhůru nohama. V podstatě se dá říct, že pro nás
letní sezóna začala už před několika málo dny, a to na tradičních
majálesech, což pro nás byly jedny z největších koncertů vůbec.
Byla to velmi ostrá prověrka na úvod, vždyť například v Brně jsme
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hráli pro rekordních čtyřicet tisíc lidí. Mám skoro dvě dioptrie, díky
čemuž fanoušky pod pódiem kolikrát skoro nevidím, ale tady ten
dav přehlédnout opravdu nešel.
Čtyřicet tisíc lidí pod pódiem, to je asi něco jiného, než parkoviště plné aut, před kterými jste hráli touto dobou v loňském
roce.
To určitě. Byl to velký, ale příjemný šok, neuvěřitelné a elektrizující
chvíle. Musím říct, že jsme cítili i nepatrnou trému, protože člověk
za tu pandemickou dobu tak nějak zapomněl, jaké to je, hrát pro
davy lidí. Doufám, že všichni, co byli pod pódiem, si to užili stejně
jako my. Máme radost, že lidé stále na koncerty chodí a stejně, jako
kulturu podrželi v dobách nelehkých, tak ji drží i nyní.
Letos patříte k největším festivalovým tahákům. Dokážete říct,
kdy nastal ten zlom a kapela Mirai se katapultovala mezi českou špičku?
Děkuji za ta slova. Myslím si, že jde o osmiletý proces, v rámci kterého se postupnými krůčky snažíme být lepší a lepší. Asi bych v tom
nehledal žádný jeden zásadní moment, prostě se to postupně

nasbíralo. Je to takový řetězec nejrůznějších faktorů a tím nejzásadnějším jsou pochopitelně písničky, které lidi znají a rádi si je zpívají. Musím to zaklepat na dřevo, těch písní, které uspěly a staly se
z nich hity, máme poměrně dost, což jsem si uvědomil až
v momentě, kdy jsme připravovali festivalovou show, a museli jsme
vybírat, kterou z nich do playlistu zařadíme a kterou protentokrát
oželíme. Dokonce jsme museli vyřadit i písničky, o kterých jsem si
ještě pár let zpátky myslel, že se bez nich žádný koncert neobejde.
Kterou z té řady vašich písní považujete za naprosto
nejzásadnější?
Pravděpodobně singl Když nemůžeš, tak přidej z roku 2017, který
byl naším nejhranějším a nejstreamovanějším. Troufám si tvrdit, že
tato píseň jen málokomu v naší zemi unikla a od momentu, kdy
vyšla, šlo všechno tak nějak rychleji.
Dostat se nahoru poctivou cestou není snadné, avšak vydržet
tam, to je ještě náročnější. Už výhledově přemýšlíte, kam to
všechno posunout, abyste se mezi českou popovou elitou
udrželi? Nemluvě o tom, že jde možná i o jakýsi závazek vůči
fanouškům, kteří na tom vašem vzletu mají nemalý podíl.
Je to zavazující, to rozhodně. Pevně doufám, že nahoře ještě nějakou dobu vydržíme, ačkoliv máte pravdu, nejsnadnější úkol to nebude. Přemýšlím nad tím v podstatě neustále. Často to probíráme
i v kapele a taky s naším širším realizačním týmem, za který jsem
moc rád, protože všechny záležitosti už coby čtveřice muzikantů
svépomocí opravdu nevyřešíme. Těch sekundárních věcí, které
úplně nesouvisí s muzikou, je stále víc a víc, proto se striktně snažíme rozlišovat administrativní a kreativní dny, během kterých se
pak soustředíme čistě na tvorbu. Je pro nás důležité, abychom
pořád dělali dobré písničky a fanouškům nabízeli kvalitní repertoár.
Už za pár dní se představíte na festivalu Holešovská Regata.
Na co se můžeme těšit? Jak bude váš program v krásné
zahradě holešovského zámku vypadat?
Na našem letním programu jsme pracovali v jednom hangáru od
rána do noci zhruba dva týdny a myslím si, že se nám podařil. Jsme
ale samozřejmě připraveni ho i nepatrně upravovat podle daného
místa a aktuálního rozpoložení. To znamená, že z devadesáti procent nyní víme, co na Holešovské Regatě předvedeme, ale zbylých
deset procent si necháváme na spontánní nápady. Do playlistu
jsme narvali co nejvíc písní, které fanoušci chtějí slyšet, ale taky se
pokusíme přítomné publikum příjemně překvapit novinkami
z aktuální desky Maneki Neko.
Z letních festivalů zamíříte rovnou do pražské O2 arény.
Jaké ve vás tento blížící se velkolepý koncert vzbuzuje pocity?
To je další věc, nad kterou v těchto dnech dost intenzivně přemýšlím. Mísí se ve mně pocity radosti s určitou trémou a taky jakousi
mini úzkostí, která pramení z přirozené obavy, abychom náš plán
stoprocentně naplnili a odehráli celý koncert tak, jak si přejeme.
Stojíme před velkou výzvou, přece jenom jsme pořád kluci, kteří
ještě před pár lety hráli pro poloprázdné kluby a najednou se ocitneme v největší tuzemské aréně. Koncert navíc bude natáčet Česká
televize, na které koncert i poběží, což je trochu rarita. U popových
kapel se záznam většinou vysílá na ČT art. Celé je to pro nás jedna
velká výzva.
Zkrátka zažíváte krásné období, které navíc podtrhávají i dvě
významná ocenění – v dubnu jste získali další cenu Anděl coby
skupina roku a vloni na podzim jste dokonce zvítězili v anketě
Český slavík.

Co si budeme povídat, máme z toho velkou radost, z hlediska přebírání cen zažíváme fakt neuvěřitelné období. Vítězství v Českém
slavíkovi si nesmírně vážíme, stejně jako si vážíme i další ceny
Anděl. Slavík je anketa popularity, která vypovídá spíš o tom, kolik
lidí vás zná a poslouchá, kdežto Andělé jsou hudebně přece jenom
relevantnější v tom slova smyslu, že reflektují, co ta která kapela
aktuálně dělá a zda je nějakým způsobem tvůrčí. Musím přiznat, že
jsem to chvíli celé vstřebával, protože jsem člověk, který o určitých
pracovních krocích trošku pochybuje, avšak obě zmíněná ocenění
beru jako ukazatel, že nejspíš ty kroky děláme přece jen správně.
Dá se říct, že si plníte sny? Nebo jste si nikdy takhle odvážně
snít ani netroufli?
Pokud teď budu mluvit čistě za sebe, tak jsem si opravdu o něčem
takovém snít nikdy netroufl. Tím pádem si vlastně sny v tom
pravém slova smyslu asi neplním. Jako malý jsem tajně doufal, že
jednou vyhraju třeba tenisový Grand Slam, ale že budu přebírat
zlatého Slavíka, nebo hrát pro tisíce lidí v obrovské aréně, na to
jsem skutečně ani nepomyslel. Vždyť já jsem v podstatě ani žádné
velké plány s hudbou neměl – jasně, vždycky jsem ji měl rád,
věnoval jsem jí spoustu času, nicméně nikdy by mě nenapadlo,
že se stane mým živobytím.
Co byste na závěr vzkázal čtenářům magazínu inZlin, a to nejenom těm, co se chystají na červnovou Holešovskou Regatu?
Rád bych všem čtenářům popřál pěkné léto, které už bude,
doufejme, konečně zase plnohodnotné a kulturní ve všech směrech. A doufám, že se na Holešovské Regatě všichni potkáme. Je to
festival s vynikající atmosférou, navíc se odehrává ve velmi příjemném prostředí, takže se na něho těšíme. Když jsme byli na Regatě
naposledy, tak to byl nebývalý zážitek. Pamatuju si, že jsme z Holešova odjížděli naprosto fascinovaní, protože jsme si mohli zahrát
na aparát kapely Chinaski, takže jsme si půjčili nástroje kluků
a zahráli písničku Vrchlabí. To bylo pro skoro ještě puberťáky něco.
Máme z toho dodneška i nějaká videa, která kolovala na našich vánočních večírcích. K Holešovské Regatě máme skutečně speciální
vztah a věřím, že nadšení budeme odjíždět i tentokrát.
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Ilona Gerasymová a Lukáš Matoušek
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Pojďme to natrénovat!

MŇÁGA a ŽĎORP
Hodinový hotel
Tlusté koberce plné prachu,
poprvé s holkou, trochu strachu
a stará dáma od vedle zas vyvádí,
zbyde tu po ní zvadlé kapradí
a pár prázdných flašek.
Veterán z legií nadává na revma,
vzpomíná na Emu, jak byla nádherná
a všechny květináče už tu historku znají,
ale znova listy nakloní a poslouchají,
vzduch voní kouřem.
A svět je, svět je jenom hodinový hotel
a můj pokoj je studený a prázdný. 3x
Vezmu si sako a půjdu do baru,
absolventi kurzů nudy pořád postaru,
kytky v klopě vadnou, dívám se okolo
po stínech,
kterou? no přeci žádnou!
Vracím se pomalu nahoru,
cestou potkávám ty, co už padají dolů,
a vedle v pokoji někdo šeptá: jak ti je?
za oknem prší a déšť stejně nic nesmyje.
A svět je, svět je jenom hodinový hotel...

NO NAME
Žily
Od januára cez leto
A celým rokom
Ja blázon ľúbil som ťa
a zostal len otrokom
Ďakujem ti že sme spolu žili
Ja preťal som si žily
Koľkokrát za posledné som ti kúpil kvety
Ty radšej vezmeš mi aj posledné cigarety
Ďakujem ti že sme spolu žili
ja preťal som si žily
Nepoznávam seba
odkedy ťa nepoznám
bolo mi to treba bolo treba nám
ja cítim zostal som v tom iba sám
To čo som s tebou skúsil
S nikým už nemusím
Čo som s tebou musel
S nikým už neskúsim
Zavrela si mi dvere
Za nimi žila s ním
Ak túžiš po nevere
Ďakujem neprosím

ČECHOMOR
Gorale
Za lasami za gorami za dolinami
pobiłi się dwaj gorale ciupagami
|: Hej gorale, nie bijta się
ma góralka dwa warkocze
podzielita się :|
Za lasami za gorami za dolinami
pobiłi się dwaj gorale ciupagami
|: Hej gorale, nie bijta się
ma goralka dwoje oczu podzielita się :|
Za lasami za gorami za dolinami
pobiłi się dwaj gorale ciupagami
|: Hej gorale, nie bijta się
ma goralka wielke serce podzielita się :|
Za lasami za gorami za dolinami
pobiłi się dwaj gorale ciupagami
|: Hej gorale, nie bijta się
ma goralka z przodu z tyłu podzielita się :|

Teraz keď ležím a svoju posteľ volám Zlato
Neskoro došlo mi že vôbec nestálo to za to
Ďakujem ti že sme spolu žili
Ja preťal som si žily
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HOLEŠOVSKÁ REGATA
V NOVÉM KABÁTĚ ... ČI SUKNI
Desátá Holešovská Regata se fanouškům představila
v nové grafice. Autorem vizuálu je plzeňský výtvarník
a grafický designér Pavel Botka. Jeho práci bude možno
blíže poznat na výstavě jeho plakátů, která probíhá
od 2. června v prostorách holešovského zámku.
Na úvod nám Pavle prozraďte, jak jste se s pořadateli
vůbec poznal? Z Plzně do Holešova je to přece
jen pořádný kus cesty.
Detaily neznám, ale zřejmě za to může produkční pořádající agentury Velryba. Patrně četla můj rozhovor v časopisu Font, a buď ji zaujaly mé práce, nebo to, co jsem tam na sebe napráskal.
Upozornila na mne svého šéfa a ten si řekl, že když teď chystají jubilejní desátou regatu, že by této akci mohli zkusit dát po letech
jiný „xicht“ – a ten Botka z Plzně by se možná hodil. Tak to se mnou
zkusili. Snad jsem to moc nezvrzal.
A jak se Vám tedy na novém grafickém vizuálu Holešovské
Regaty pracovalo? Bylo to na první dobrou nebo jste měl
v hlavě více nápadů?
Vždycky pracujete s více nápady – honí se vám hlavou různé blbiny
a jak se blíží termín odevzdání, snažíte se ty blbiny nějak přenést
na papír. A z těch čmáranic vám vyjde jedna věc, která se vám líbí
nejvíc – a pak už to jen pilujete a ohejbáte, dokud nemáte dojem,
že je to dopilovaný a naohejbaný tak akorát. Pracovalo se mi
dobře, protože Velryba mně dala volnou ruku – je vždy příjemné,
když vám zákazník řekne „udělejte to, jak chcete, my vám věříme“.
To sice automaticky neznamená bianco šek – pořád je tu možnost,
že vám to klient nakonec hodí na hlavu – ale je fajn, že ve vás má
důvěru a neříká vám dopředu, JAK to máte dělat a CO tam má být.
Ve finále jsme trochu diskutovali nad délkou sukýnky té slečny, ale
dobře to dopadlo. Prima.
Jste autorem několika desítek či dokonce stovek unikátních
plakátů na různé kulturní, hudební a jiné akce. Co Vás
přivedlo právě k tvorbě plakátů?
Stovek asi ne, ale vyšší desítky to budou. Plakáty jsem dělal vždy,
ale teprve poté, co jsem zhruba před šesti lety navrhl plakát pro
orchestr Ambito, školní těleso ZUŠky Sokolovská, kam chodí má
nejstarší dcera, se s plakáty „na kulturu“ roztrhl pytel – všimli si
ho v Domě hudby Plzeň a asi se jim líbil, tak ode mne chtěli plakát
taky. Od nich přeskočila jiskra na plzeňskou konzervatoř, dál
pěvecký sbor Česká píseň, potřebovali udělat vizuál pro vznikající
festival Plzeňský podzim – no a pak už to jelo. Zabrzdil to až covid,
ale to už snad máme za sebou.
S novou grafikou přichází samozřejmě i nový merch,
který bude k zakoupení přímo na místě.

www.holesovskaregata.cz
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Vstupenky v sítích Ticketportal a GoOut.

MD ZLÍN

Manželská historie

Doktorka

Doktor Faust

Golden Delicious

Setkání Stretnutie otevře David Prachař
jako „nepřítel žen“ Strindberg
Do Zlína míří David Prachař. Oblíbený ﬁlmový a divadelní herec
otevře 6. 6. v 19.00 s inscenací Manželská historie česko-slovenský divadelní festival Setkání Stretnutie v Městském divadle
Zlín. Přehlídka potrvá až do 11. 6.
„Město Zlín je přímo spojené s mými kořeny, otec se narodil
v Malenovicích, maturoval ve Zlíně a jeho první angažmá bylo ve
zlínském divadle. Děda pracoval u Bati a já si moc vážím toho, že
budeme hrát v rámci festivalu Setkání Stretnutie,” říká Prachař. Za
roli dramatika Augusta Strindberga, známého misogyna a „nepřítele žen“, získal Cenu divadelní kritiky 2021 za nejlepší mužský
herecký výkon. Cenu divadelní kritiky přinesla Manželská historie
i Emilovi Viklickému - za nejlepší hudbu k představení.
Setkání Stretnutie každoročně nabízí divákům to nejlepší, se
v uplynulém roce urodilo na divadelních prknech na obou stranách
hranice. Po menší přestávce do Zlína zavítají například opět bratislavští Radošíni s novinkou Pán Strom, ale i Divadlo Jana Palárika
v Trnave se sportovní komedií Futbal nebo Divadlo Andreja Bagára
v Nitre s dokumentární restrospektivou Kutlochy.
Z tuzemské scény vybrala dramaturgie festivalu do hlavního programu inscenaci Vina? Dejvického divadla v režii Ivana Trojana,
Doktorku Národního divadla Brno, v níž se v titulní roli představí
Hana Tomáš Briešťanská, známá např. díky roli Dory Idesové
v Žítkovských bohyních, Šikmý kostel ostravských Bezručů nebo
Tři sestry Slováckého divadla UH.
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Festival nezapomíná ani na dětské publikum, pro které chystá
několik pohádek (např. Boj o oheň, Aby se děti divily, Co šeptají
stromy).
Chybět nebudou ani oblíbené podvečerní koncerty na schodech
(Horobijci, Eliška Lajdová a další) a v divadelním klubu Dílna
(kapela herce Tomáše Davida Golden Delicious).
Součástí festivalu budou i oblíbené workshopy – například se spisovatelkou Karin Lednickou (9. 6. ve 14.30 v Dílně, vstup volný).
Festivalovou cenu Martina Porubjaka letos získá dramaturg, režisér a pedagog Miroslav Plešák In Memoriam.
Vstupenky už jsou v předprodeji. Abonenti mohou na nákup uplatnit bonusy z předplatenek.
Více na www.divadlozlin.cz.

Podvečerní koncerty na schodech před divadlem:
(off program, vstup zdarma, začátky v 18.00)

6. 6. / Eliška Lajdová
9. 6. / Horobijci
10. 6. /Lojzas Brojlers
11. 6. / Tomáš Studený

RECENZE

Kam až Paleček
zabloudil
Počtvrté se do Zlína vrátil Jiří Jelínek, nápaditý divadelní autor,
který dadaistickou hravostí a fantazijním přístupem dobře oslovuje
dětské publikum (už skoro desetiletí též jako hudebník a textař své
kapely BomBarďák), ale v klidu nenechává ani svět dospělých. A ač
se to na první pohled nezdá, je Pohádka o Palečkovi, kterou připravil pro Velký sál Městského divadla, dosti přesným a zároveň
i diskutabilním průnikem obého.
Jelínkova tvorba vyrostla na loutkovém divadle a stále je na práci
s loutkou a živým hercem založena. K takové zpravidla není potřeba
složitý provozovací aparát včetně velkého jeviště (a hlediště). To bylo
zřejmé už v Cestě do pravěku (2014), první Jelínkově inscenaci ve
Velkém sále, jež si výpravný efekt vyšetřila pro jedinou, jistěže působivou scénu. Pohádka o Palečkovi je v tomto ohledu ještě víc
úsporná, takže by ji bylo možné – i s danými aranžemi – převést bez
potíží do skromnějších poměrů. To sice není nedostatek, protože
inscenace už s ohledem na základní charakteristiku titulní postavy
rozmáchlost nepotřebuje, připouští však úvahu, že titul byl na velké
jeviště umístěn spíš z pragmatických než uměleckých důvodů.
Zejména dospělý divák brzy postřehne, že autorův scénář
zachází s pohádkovou předlohou velmi svobodně, když samotného
Palečka vpouští na scénu až po poměrně dlouhé expozici, která v několika skocích tematizuje (od postavy malého hrdiny odvozenou)
jinakost a úhly pohledu na ni. Čtveřice herců tak zprvu činí prostřednictvím etud s všelijak tvarově a rozměrově rozličnými židlemi,
které ve skrumážích obklopují k forbíně vysunutou centrální hrací
plochu tvaru bílého kruhu. Motiv různosti pak kvarteto převádí ze

sedacího nábytku na své fiktivní ratolesti, když s neskrývanou
(a nekritickou) pýchou líčí, v čem jsou jedinečné.
Teprve poté přichází čas Palečkova pohádkového příběhu, jak
jej známe třeba od Boženy Němcové, doplněného ještě linií zlé královny, která o život drobného chasníka usiluje, neboť má dle proroctví způsobit její pád. Postava panovnice byla do dění zapojena zřejmě
proto, aby na svých manýrech předvedla totalitní a uzurpátorskou
tvář zla, tedy odlišnou od tradičnější (a zde též přítomné) figury
shánčlivého bohatce, jehož pokřivení spočívá zas v domněnce,
že za peníze lze získat vše. Dobro jistěže zvítězí, jen se zdá, že
obměkčení královny se odbude jaksi snadno. Asi tak lehce, jako je
v jedné z hlavních písní předestřena teze, že do země, kterou obýváme, je správné přijmout každého hosta bez výhrad. Tedy myšlenka,
která s přijetím „palečkovské“ odlišnosti souvisí méně než volně.
Jiří Jelínek tím pohádku zapojuje do současného společenského
kontextu podobně, jako třeba Karel Čapek ve 30. a Jan Werich
v 50. letech – jenže nadmíru neorganicky a chtěně.
Jistě je potřeba uznat, že dětské publikum sleduje dění s pozornou vstřícností. Však také pohádkové figury zobrazené loutkami
v podobě lidských hlav, jež završují židle různých velikostí, jsou působivé, hudba Zdeňka Krále melodicky chytlavá, písňové texty hravě
nápadité (Ježíš, co nosí dětem šek…) a čtverka jednotně kostýmovaných mladých interpretů (Marie Vojtěchová, Lucie Rybnikářová,
Nikola Zavřelová, Štěpán Princ) hraje s chutí i smyslem pro interakci
s malými diváky. Jen některým starším se asi bude zdát, že se Jiří
Jelínek v úvahách nad Palečkem nechal unést daleko, nejspíš až na
mělčinu proklamativní angažovanosti.
MARCEL SLADKOWSKI

Městské divadlo Zlín - Jiří Jelínek a kol.: Pohádka o Palečkovi.
Hudba Zdeněk Král, výprava Barbora Čechová. Dramaturgie Vladimír
Fekar. Režie Jiří Jelínek. Premiéra 17. října 2021.

ROZHOVOR

Změny ve zlínském divadle: Soubor opouští manželé Julinovi

„Věřím, že ještě můžu svůj pracovní
život o sto osmdesát stupňů otočit
a něco z něj vytěžit,“
říká herečka Romana Julinová
V letošním roce je tomu už dlouhých pětadvacet let, co herečka
Romana Julinová nastoupila do angažmá v Městském divadle
Zlín. Kromě nepatrného ohlížení a jemného bilancování se
momentálně chystá taky na velkou pracovní změnu, která
přijde už za pár dní, a to s koncem aktuální divadelní sezóny.
Po čtvrtstoletí stráveném na druhém největším jevišti v republice
povedou její kroky do Moravského divadla Olomouc, kam od září
nastupuje i se svým manželem – hercem Zdeňkem Julinou.
„Ať už to dopadne jakkoliv, mosty za zlínským divadlem rozhodně
nepálím, vždyť to ani po těch letech nejde. Navždy bude mojí
srdeční záležitostí a součástí mého života. Za spoustu věcí jsem
mu obrovsky vděčná,“ říká rodačka z Písku, která vystudovala
pražskou konzervatoř a před příchodem do Zlína sbírala herecké
zkušenosti v Chebu.
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Můžeš prozradit, co bylo tím hlavním impulzem pro tuto
velkou změnu v profesním životě?
Nabídka, kterou jsme společně se Zdeňkem dostali z olomouckého divadla od tamní dramaturgyně Míši Doleželové. Musím přiznat, že to bylo celé tak nějak překvapivé a jaksi nenadálé, opravdu
jsme ani jeden nečekali, že by nás mohli lákat do angažmá. Stalo
se a my jsme najednou museli čelit zásadnímu rozhodnutí.
Popravdě jsem si nejprve myslela, že Zdeňa nebude chtít zlínské
divadlo opustit, přece jen vím, že velké životní změny úplně nevyhledává, ale jak jsem o pár dní později pochopila, mýlila jsem se.
Dohodli jsme se, že se oba rozhodneme zcela samostatně, bez
jakéhokoliv ovlivňování, a uvidíme. Nakonec jsme se oba utvrdili
v tom, že chceme.
S čím do Moravského divadla Olomouc odcházíš?
Co od nového angažmá očekáváš?
Doufám, že se mi podaří zúročit všechno, co jsem se ve zlínském
divadle naučila. Opravdu mi velmi záleží na tom, abych odsud
neodcházela se stejnými chybami a se stejnými návyky. Rozhodně
ale neopouštím Zlín s pocitem, že mi tady bylo špatně, protože
tomu tak není. Nyní tuto dlouhou kapitolu uzavírám se zcela
jasným vědomím, že ačkoliv jsem ve zlínském divadle byla opravdu
ráda, tak ještě můžu svůj pracovní život otočit o sto osmdesát
stupňů a třeba z něj i něco vytěžit. Uvidíme. (úsměv)
Jaké v sobě máš momentálně pocity? Co se ti honí hlavou?
Ptám se proto, že konec divadelní sezóny se nezadržitelně
blíží a s ním ta změna definitivně nastane.
Přiznám se, že rozhodnutí, ke kterému jsme dospěli v zimě
a následně ho i oznámili vedení zlínského divadla, bylo v něčem
mnohem jednodušší než jeho následky, tedy daná skutečnost, že
ten konec opravdu nastává. Velmi brzy se budu s kolegy, kteří jsou
za ta léta už pevnou součástí mého života, loučit. Momentálně
vnímám naše vztahy tak nějak intenzivněji než kdy dřív a jasně si
uvědomuji mnoho dalších věcí.
Co například?
Například to, že s některými kolegy si během června zahraji opravdu
naposledy, stejně jako si uvědomuji, že budu za pár dní naposledy
absolvovat tradiční cestu na jeviště těmi dlouhými divadelními
chodbami... (zamyslí se) Je to skutečně zvláštní pocit, přece jen,
pětadvacet let je pětadvacet let. U vyklízení šatny mi pomaličku
dochází, co všechno jsem v tom zlínském divadle prožila.
Jak budeš na zlínské divadlo vzpomínat? Co ti okamžitě
vyvstane na mysli, když se tato scéna zmíní?
Profesionalita a taky obrovská pracovitost. Zlínské divadlo mě naučilo makat, a to v tom nejlepším slova smyslu. Například z prvního
angažmá v Chebu si nepamatuji, že bych zažila tak těžká období,
jako právě ve Zlíně, ačkoliv je pravda, že jsem byla o téměř třicet
let mladší a pravděpodobně brala spoustu věcí výrazně jinak...
Je to, co říkáš, i odpověď na otázku, v čem vidíš přednosti
zlínského divadla? Je to právě ta profesionalita
a pracovitost?
Určitě. Nemluvě o tom, že místní herci jsou technicky skvěle vybavení. Jinak to ani nejde, vždyť na tom velkém jevišti by je nebylo
vidět, ani slyšet. Na technickou vybavenost je pak nutné nabalovat i veškeré emoce, což taky není vůbec jednoduché, proto
jednoznačně můžu říct, že kvalita místního souboru je skutečně
velmi vysoká. A pokud můžu, ještě bych doplnila jednu věc – ve
zlínském divadle není nic nemožné. Vždycky se tady všechno
zvládlo, nazkoušelo a vytvořilo. To není samozřejmost.
IN ZLIN červen 2022

Jak ti seděla ta žánrová pestrost, kterou se zlínské divadlo
pyšní? Jelikož jde o divadlo oblastní, tak divákům nabízí
nejenom komedie či dramata, ale taky inscenace s čistě
regionální tematikou nebo muzikály.
Člověk občas bojuje s vlastní schopností a neschopností, ale má
to i svá pozitiva – například překonání něčeho, co se zezačátku
jeví jako nezvladatelné, je nakonec velmi posilující. Zjednodušeně
řečeno, když něco neumím, tak se to za chodu naučím, protože
jsem hozena do vody a musím plavat. V rámci zkoušení opravdu
není čas dělat fóry, že někomu něco nejde, že něco neumí,
protože je herec, který preferuje pouze role dramatické a do zpěvu
se mu nechce. Kdepak, na stole je výzva a je třeba se jí chopit, co
možná nejlépe.
Vzpomeneš si, kdy jsi o zlínském divadle slyšela úplně
poprvé? Za jakých okolností to bylo?
Vzpomenu. Na pražské konzervatoři jsem měla spolužačku Kateřinu Pokornou a ta mi vyprávěla, že její tatínek – pan Karel Pokorný
– byl právě ve Zlíně, tehdejším Divadle pracujících, uměleckým
šéfem. Strašně hezky o městě, které pro mě bylo tehdy velkou
neznámou, ale také o divadle povídala, a bylo z ní cítit, že by se
sem ráda dostala do angažmá. Tato touha ji neopustila ani po
škole, kdy jsme spolu shodou okolností nastoupili do Chebu. Jenže
jak už to tak v životě bývá, cesty jsou mnohdy velmi nevyzpytatelné
a tak jsem jí po čase musela sdělit, že do Zlína jdu nakonec já,
a to společně se Zdendou, kterého jsem si vzala za muže. Myslím
si, že tehdy z toho byla i trošku smutná...
Není žádným tajemstvím, že tvoje stěhování do Zlína se
Zdeňkem velmi úzce souvisí. Jen pro pořádek – Zdeněk je
rozený Zlíňák a seznámili jste se právě v Západočeském
divadle v Chebu, kde jste byli oba dva v první polovině
devadesátých let v angažmá. Jak k tomu následnému
přechodu na Moravu došlo?
V Chebu jsem byla druhým rokem, když kde se vzal, tu se vzal,
Zdeněk Julina, posila z Moravy, navíc čerstvě po vojenské službě.
Dodneška ho vidím, jak dorazil na konkurz ještě v uniformě a bývalým disidentům v komisi recitoval nějakou báseň, to bylo celkem komické... (smích) Nějakou dobu jsme v chebském divadle
pobyli společně, ale pak jsme se rozhodli, že se přestěhujeme na
Moravu, zpět do Zdeňkova rodného města. Zajímavé je, že ačkoliv jsme měli už malé dítě a druhé bylo na cestě, tak ani jeden jsme
neměli přislíbenou žádnou práci, prostě jsme se sbalili a přestěhovali se přes celou republiku. V podstatě jedinou jistotou, kterou
jsme ve Zlíně měli, byl byt po Zdeňkových rodičích.
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Ale počítám, že zlínské divadlo jste v hledáčku měli,
nebo se pletu?
Jasně, strašně moc jsme si přáli, abychom ve Zlíně angažmá
získali. Ovšem nejprve se nám nikdo z vedení dlouho neozýval,
a když k tomu došlo, tak chtěli do jedné inscenace v režii Karla
Semeráda jenom mě, což už ale nebylo možné, protože jsem byla
v devátém měsíci těhotenství. Nakonec ovšem všechno dobře dopadlo a tehdejší ředitel Ivan Kalina nás přijal. První se zlínským divákům představil Zdeněk, který dostal roli v pohádce Hrátky
s čertem a taky v Pitínského inscenaci Osm a půl (a půl) a já jsem
dostala možnost nastoupit do angažmá po nějakých dvou letech,
po mateřských povinnostech. Byl to vlastně takový malý zázrak,
ale jsem za něj zpětně obrovsky šťastná, protože jsme mohli být
celá rodina pohromadě – na jednom místě, v jednom divadle,
v jednom městě, což pro mě bylo naprosto zásadní.
Když je řeč o Zdeňkovi, vybavíš si vaše úplně první jevištní
setkání? V jaké inscenaci to bylo?
To je těžká otázka... (zamyslí se) Bylo to stoprocentně v Chebu
a myslím si, že šlo o hru Friedricha Dürrenmatta Herkules a Augiášův chlév, ve které jsem hrála Deianeiru, avšak co tam hrál Zdeňa,
to si už nevzpomenu.
Za ta léta, co jste společně v jednom angažmá, jste ale zase
tolik příležitostí zapartneřit si na jevišti neměli, vnímáš
to stejně?
Vnímám. A nevím, proč tomu tak je, lépe by ti pravděpodobně
odpověděli dramaturgové, kteří se na obsazení inscenací výrazně
podílí. Je pravda, že mě tato skutečnost dlouhou dobu trápila,
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protože si myslím, že když už jsme spolu měli možnost na jevišti
partneřit, tak nám to šlapalo. Vlastně je škoda, že toho vedení
divadla nikdy nevyužilo víc. Například velmi ráda vzpomínám na
detektivní komedii Manželské vraždění, kde jsme si hraní bok po
boku opravdu užili a dokázali tu energii přenést i na diváky.
Vraťme se ještě k tvému začátku ve Zlíně. Jak sis na nové
město, potažmo celý kraj, který je v mnoha ohledech oproti
tvému rodišti odlišný, zvykala?
No, byl to velký zmatek. Pocházím z Písku a než jsem dorazila do
Zlína, tak jsem za sebou měla určitá životní období v Praze a v již
zmíněném Chebu. Najednou bylo všechno nové a hlavně zcela
odlišné – prostředí, životní styl, nátura lidí. Co si budeme povídat,
Zlín je hodně specifický v mnoha ohledech a musela jsem si
k němu postupně najít cestu. Navíc jsem tady nic a nikoho neznala. Mámu, tátu i sestru jsem měla v Čechách, o kamarádkách
nemluvě. Hodně jsem se naplakala a hlavně byla obrovsky závislá
na Zdeňkovi, což samozřejmě nebylo dobré. Náročné začátky.
Zmiňuješ slovo začátky. Jak jsi krátce po absolvování pražské
konzervatoře viděla svoji hereckou budoucnost.
O čem jsi na prahu kariéry snila?
Jelikož jsem začínala v Národním divadle, tak jak jsem mohla
pohlížet na svoji budoucnost? Odtud už člověk nemá kam
stoupat... (smích)
Počkat, jak to myslíš? Můžeš to objasnit?
Dělám si pochopitelně legraci, ale je pravda, že při studiu na
konzervatoři jsem štěstí na několik hostovaček v Národním divadle
opravdu měla. Stejně jako jsem měla štěstí na profesory –

postupně jsem prošla pod vedením Blanky Bohdanové, Bořivoje
Navrátila nebo Václava Hudečka, který v Národním divadle režíroval a řadu z nás studentů si přizval na hostování do určitých
inscenací. Například nikdy nezapomenu na hereckou partnerku
ve Věci Makropulos, kterou mi byla paní Jana Hlaváčová a je úplně
jednou, že jsem s ní měla dialog o třech větách... Takže moje
divadelní začátky byly velmi radostné a pochopitelně jsem tehdy
měla obrovská očekávání. Je ale pravda, že jsem zůstala celkem
při zemi. Když přišla v šestém ročníku nabídka z Chebu, tak jsem
jí nepohrdla. Zajímavé je, že po čase jsem měla možnost naplno
zkusit štěstí v Praze, ale už jsem nechtěla, netoužila jsem po tom,
bylo mi dobře v chebském divadle.
Mimochodem, měla jsi jasno už v dětství, že bys chtěla být
herečkou?
Vůbec ne, dlouho jsem snila o tom, že budu paní magistra
v lékárně, milovala jsem vůně léků a léčiv... (úsměv) Nepocházím
z herecké rodiny a nikdo se u nás doma nikdy umění nevěnoval,
nemluvě o tom, že v Písku není ani stálá divadelní scéna. Vlastně
se dá říct, že jsem dlouho ani netušila, že nějaké divadlo existuje.
V pozdějším věku jsem ale začala chodit do dramaťáku, což mě
chytlo, a tak nějak si drze řekla, že zkusím konzervatoř. V osmé
třídě to sice ještě nevyšlo, ale o rok později už ano a stěhovala
jsem se do Prahy.
Pojďme zase zpátky do Zlína. Za ta léta jsi toho v místním
divadle zažila skutečně dost – jak se podle tebe postupem
času proměnilo?
Určitě se velmi výrazně proměnilo, co se otevřenosti vůči divákům
týče. Zásadní zlom nastal v okamžiku, kdy se stal ředitelem Petr
Michálek. Lidé se postupem času začali v divadle zase cítit dobře
a brali ho opravdu za své, protože pochopili, že tam jsme pro ně
a chceme s nimi veškeré emoce sdílet. A za své jsme ho brali i my.
Musím říct, že vedení Petra Michálka mi bylo vždycky blízké, myslím si, že nás měl rád a skutečně mu záleželo na všem, co se
aktuálně dělo.
Na jaké herecké příležitosti budeš v rámci celé té zlínské
kapitoly s radostí vzpomínat?
Tady musím zcela bez váhání zmínit Marii v inscenaci INRI, kterou
s námi dělala režisérka Hanka Mikolášková. Byla to pro mě
naprosto osobní věc. Mnoho věcí mi paradoxně docházelo až
později, protože tam bylo hned několik zásadních témat, nad kterými jsem hluboce přemýšlela, ale i emocí, které jsem musela
postupně vstřebávat. Když nad tím tak uvažuji, tak pokaždé, když
se můžu v rámci své role opřít o silné emoce, tak se mi hraje dobře,
ačkoliv je to neskutečně vyčerpávající. A u INRI to platilo stoprocentně. Ráda pak určitě vzpomínám na roli Myšky v Kočičí hře,
nebo na Tanec na konci léta v režii Ivana Baladi, ve kterém jsem si
zahrála po boku tehdy nové tváře souboru – Petry Hřebíčkové.
Když jsem se zamýšlel, jaké inscenace s tebou mám tak nějak
nejvíc spjaté, tak hned vedle INRI mě napadly další dvě –
Eva tropí hlouposti a Výborná kachna.
Eva tropí hlouposti? To byla zajímavá výzva, dodneška si myslím,
že do role Tety Pa jsem měla opravdu daleko... (smích) A co se
Výborné kachny týče, tak ano, tady jednoznačně souhlasím,
to byla práce, která mě bavila moc. V tomto případě bylo potřeba
projevit určitou technickou zdatnost, tady se člověk nikterak
o emoce neopřel. Ale bylo to moc příjemné období a dialogy
s Luďkem Randárem jsou pro mě nezapomenutelné... (úsměv)
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Co tě na divadle stále přitahuje a fascinuje?
Možnost tvorby tady a teď, v daném okamžiku, který je sice pomíjivý, ale má své neuvěřitelné kouzlo. Možnost vytvořit si jiný život,
vyzkoušet si být někým jiným a na chvilku úplně zapomenout na
sebe. Těžko se to pojmenovává, avšak je to návykové.
Už tušíš, co tě v novém angažmá čeká? Jaká role bude
v Moravském divadle Olomouc ta první?
Zatím ještě nemám tušení, co nás čeká. Je to dáno asi tím, že
V Olomouci se plánují věci jinak, trošku víc dopředu a tím pádem
už mají některé inscenace, které se budou zkoušet na podzim,
obsazené. Proto stále netrpělivě čekáme, co přijde. Nicméně
osobně doufám, že se tam na jevišti víc potkám se Zdendou...
(úsměv)
Rozumím. Zároveň je třeba dodat, že zlínskému divákovi
se hned tak z dohledu neztratíš, předpokládám, že řadu
inscenací budeš ještě dohrávat, je to tak?
Uvidíme. Moc ráda bych samozřejmě dohrávala, ať už inscenaci
Dnes večer nevařím, Harold a Maude nebo Společenstvo
vlastníků, ale všechno je momentálně ve fázi domlouvání, proto
bych nechtěla jakkoliv předbíhat. Ať už to dopadne jakkoliv, mosty
za zlínským divadlem rozhodně nepálím, vždyť to ani po těch
letech nejde. Navždy bude mojí srdeční záležitostí a součástí mého
života. Za spoustu věcí jsem mu obrovsky vděčná.

LOUČENÍ ZDEŇKA JULINY
„Rozhodování pochopitelně nebylo snadné, přece jenom,
sedmadvacet let je sedmadvacet let. Momentálně jsem plný očekávání a s jistou dávkou napětí čekám, co vlastně bude. Mám
pocit, jako bychom skákali do zcela neznámé řeky, ve které bude
nutné pořádně plavat, abychom se neutopili. Nicméně na další
pracovní výzvu se těším. Věřím, že nová energie a taky noví kolegové nás nakopnou tím správným směrem. Na zlínské divadlo
budu vzpomínat jenom v dobrém, vždyť jsem v něm zažil mnoho
krásného, a jak už to tak v životě bývá, to špatné vzal postupně
čas. Pokud nám to jen trošku povinnosti dovolí, určitě se do Zlína
budeme vracet coby diváci na premiéry a já doufám, že nám to
Zlíňáci oplatí třeba výletem do Olomouce."
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Marek Malůšek a archiv Městského divadla Zlín
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AGENTURA SEPTEMBER

JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO,
ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ
Neděle 12. června 2022 v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
přeloženo z 22. dubna 2022
Hrají: Tomáš Matonoha, Tomáš Měcháček / Vladimír
Polívka
Nadčasová komedie o setkání dvou zcela odlišných světů,
které se nemohly potkat jinde, než právě jenom na divadelních prknech. Originální zpracování naší nedávné minulosti. Gustav Husák jako komik. Nejpomalejší komik na
světě. Tak dlouho ve funkci, až je směšný i sám sobě. Nehrozí to i dnes? Komunista versus gymnastka. To tady
ještě nebylo. Anebo bylo?.

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Neděle 25. září 2022 v 19.00 hod. - Městské divadlo Zlín
Hrají: Svatopluk Skopal, Václav Vydra / Jan Čenský, Martin Zahálka, Jana Boušková / Lenka Skopalová, Simona Postlerová, Lenka Zahradnická a další
Francouzská komedie, představení herců Divadla na Vinohradech v Praze. Rodinnou
oslavu dokonale okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky.

PÁNSKÁ ŠATNA
aneb Mušketýři v Mexiku
Úterý 11. října 2022 v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan Jiráň, Martin Janouš, Petr Hojer
Představení je kolektivní improvizací herců legendárního pražského Divadla Ypsilon,
úspěšné písničky, atrakce, nápady, to vše v režii Martina Dejdara.

TŘI VERZE ŽIVOTA
Pondělí 24. října 2022 v 19.00 hod. - Malá scéna Zlín
Hrají: Linda Rybová, David Prachař, Jana Janěková ml., Igor Chmela
Zábavná komedie slavné francouzské autorky je vtipným experimentem, jak prožít
3 krát stejný příběh vždy jinak. Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři
varianty téhož večírku…

PRO TEBE COKOLIV
Čtvrtek 17. listopadu 2022 v 19.00 hod. - 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 a že i lež pronesená z čisté lásky zůstává pořád lží...

AGENTURA SEPTEMBER, Tř. T. Bati 190, Zlín, tel: 576 114 529, agentura@september.cz
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12. 6. | 16.30 h. NÁMĚSTÍ

2022

Hluchý Dovrat + MERS
Dvojkoncertem skupin HLUCHÝ DOVRAT a MERS otevřeme 7. ročník
letních koncertů na náměstí 3. května před Besedou. Obě kapely s láskou
a nadšením prezentují vlastní tvorbu a nerady se škatulkují do nějakého
hudebního stylu. Jejich hudba je různorodá od popu či rocku až po
alternativní směry… Vstup volný, občerstvení zajištěno.
26. 6. | 16.30 h. NÁMĚSTÍ

2022

Feryho Fóry + THE OGARS
Další pohodový hudební podvečer na náměstí před Besedou. V první
části nás pobaví skupina FERYHO FÓRY s vlastním, rozhodně pestrým
a netradičním repertoárem, druhou část si vezme na starost ostřílená
valašská kapela THE OGARS. Uslyšíte nejen známé české i světové hity,
ale i speciální set cover-verzí songů kapely Creedence Clearwater Revival.
Vstup volný, občerstvení zajištěno.
předprodej tel.: 571 118 103
predprodej@otrokovickabeseda.cz
náměstí 3. května 1302, Otrokovice

TYPOPLAKÁTOK - výstava
3. 6. – 23. 6., Vernisáž výstavy 3. 6. 2022 v 17 hodin
Otevřeno: PO-PÁ: 8-12, 13-17, SO: 10-16
(mimo dny 13. – 16. 6. – obhajoby studentských prací)
Výstava typografických plakátů od tvůrců ze zemí V4 (Česka, Maďarska, Slovenska a Polska).
Plakáty jsou tematicky různorodé, všechny dohromady však spojuje jejich hlavní stavebně
-konstrukční prvek – a tím je písmo. Písmo v těchto případech neplní pouze funkci komunikační,
ale rovněž a výrazně – i funkci výtvarně-estetickou. Součástí výstavní expozice jsou také animované typografické kompozice studentů Fakulty multimediálních komunikací – ateliérů Grafický
design a Digitální design. Ve zlínské galerii Alternativa bude z prostorových důvodů představena
pouze část sbírky typografického plakátu, kterou od roku 2012 postupně shromáždil kurátor
výstavy Pavel Noga.

MUSICA ANGELICA - koncert
22. 6. v 18 hodin
Do tajemné a kouzelné hudby vás doslova vtáhne čarokrásná harfa Lucie Fajkusové a také nezaměnitelný zpěv Magdalény Malaníkové. Tentokrát se můžete těšit na vlastní tvorbu a další různorodé žánry okořeněné například filmovou hudbou, která vám doslova navodí příjemnou letní
atmosféru. Vzácným hostem červnového koncertu bude pianistka Mirka Soukalová.

ZUŠ JIŽNÍ SVAHY – žákovský koncert
29. 6. v 18 hodin, vstup volný
Alternativa (Kolektivní dům), tel.: 604 220 473, 577 018 162
otvírací doba během výstav: Po – Pá: 8 – 12, 13 – 17, So: 10 – 16

Facebook: AlternativaZlin

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

IN ZLIN červen 2022
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WiFič VEN! Na obsahu záleží
Hudba, která nezní všude. Lidi, kteří mají
co říct. Výstavy ukazující zdánlivě obyčejné,
přitom výjimečné věci. Jídlo, které si nekoupíte
na každém rohu. A k tomu prostředí, kam se
běžně nechodí. Když to dáte všechno dohromady, vznikne unikátní atmosféra. Letos ji můžete v Bílovicích na WiFič VEN! zažít už popáté.
Jak to bude 2. a 3. září v areálu Egoé vypadat,
přibližuje za organizátory Petr Vavrouška.
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WiFič VEN! není klasický festival, není postaven primárně na
hudbě. Přesto je řada lidí ochotná přijet jen proto, že se jim
líbí line-up. Podle jakého klíče účinkující vybíráte?
Podle subjektivního uměleckého a hudebního vkusu. Snažíme se,
aby skladba účinkujících byla pro návštěvníky inspirativní, aby byl
výběr ojedinělý, originální. Proto byl u nás vloni Cirk La Putyka, proto
jsme přizvali Dejvické divadlo. Letos zase s mimořádným koncertem dorazí Tata Bojs s taneční skupinou Dekkadancers, Khoiba
nebo ze Slovenska Petr Lipa. Samozřejmě, že se snažíme vyslyšet
přání návštěvníků. A ti chtěli Davida Kollera. Tak bude i on.
S vaší zářijovou akcí jsou neodmyslitelně spojeny rozhovory
s osobnostmi či výstavy. Evidentně vám tedy nejde
jen o to bavit…
Nechceme, aby WiFič VEN! byl jen venkovním setkáním, zábavou,
ale měl i nenásilnou, citlivou ambici obohacovat. Proto už popáté
dorazí moderátorka Radiožurnálu Lucie Výborná, která bude během
dvou dnů zpovídat deset různých hostů. Hudebníků, cestovatelů,
architektů, novinářů. Lucie tak na chvíli promění náš areál
v improvizované rozhlasové studio. A to je moment, kdy se na chvíli
celá akce zklidní. Lidé se soustředí na obsah. Podobně je to
i s doprovodnými výstavami.
Letos už WiFič VEN! pořádáte popáté. Jak obtížné je hledat
stále něco nového, abyste nespadli do zavedených schémat?
Pátý ročník je pořád začátkem tradice, takže máme z čeho vybírat.
Delší seznam účinkujících máme před sebou neustále, během roku
jen škrtáme a zůstává to nejlepší.
Za akcí stojí skupina Egoé. Proč vlastně na sebe soukromá
firma bere odpovědnost za pořádání takto rozsáhlé akce?
Protože dotahujeme naše nápady do konce. Před pěti lety jsme si
řekli, že uspořádáme venkovní setkání pro přátele, zaměstnance,
partnery a pozveme k tomu umělce, které máme rádi. A dorazila
tisícovka lidí, což nás zaskočilo. Nejsme produkční agentura.
Vše jsme si před pěti lety uspořádali, vymysleli, zorganizovali sami.
Vloni už k nám dorazily čtyři tisíce lidí, a proto nám už s produkcí
IN ZLIN červen 2022

pomáhá agentura Velryba. Pořád je ale na nás vytvoření atmosféry,
„převlečení“ celého areálu. Není to klasický den otevřených dveří.
WiFič VEN! vnímáme jako pozvánku k nám domů, za kulisy našeho
myšlení, tvorby.
WiFič VEN! se obtížně škatulkuje. Třeba i proto, jak velký
důraz kladete na gastro. Jaký koncept uplatníte letos?
Zkusíme systém takzvaných food trucků, které nám umožní je
rozptýlit různě po našem rozsáhlém areálů, po kempu, který je také
součástí akce. Ke gastro zóně přistupujeme stejně kreativně jako
k výběru hudby. Hledáme netradiční, inspirativní výrobce.
Když se ohlédneme zpět, podařilo se vám v Bílovicích vždy
nabídnou něco výjimečného. Například Dejvické divadlo je
dlouhodobě vyprodané, přesto byli loni u vás.
Čím se vám daří účinkující přesvědčit?
Nikdy jsme nemuseli nikoho přesvědčovat. Když jsme jim vysvětlili
koncept WiFič VEN! – proč to děláme, v jakých kulisách, kdo jsme
– tak u nich zvítězila zvědavost a chtěli k nám dorazit. Navíc nám
pomáhají osobní, přátelské vazby s řadou účinkujících, tak jsme je
nemuseli „lámat“.
Pokaždé máte i program pro děti. Bude i letos?
Samozřejmě. Zaujmout děti je pro nás vždy nejtěžší. Během roku si
musím poslechnout několik kapel pro děti, shlédnout řadu dětských
divadelních představení a pak vybrat to nejzajímavější. Naštěstí
mám tři děti, a tak spojím pracovní povinnost s tou rodinnou. Takže
i pro letošní WiFič VEN! jsme pro děti a mládež přichystali divadlo,
koncert kapely Bombarďák, dvojici Sun and Dead, opět plánujeme
sportovní program a výtvarnou dílnu. Chceme, aby nám rodiče
důvěřovali, užili si hudbu, jídlo. A své děti svěřili do „naší“ péče.
Na co se ty osobně, pokud ti zůstane čas, těšíš na letošním
ročníku nejvíce?
Až to začne.
Jaroslav Janečka, foto: Egoé

Více na www.wificven.cz.
Předprodej vstupenek na ticketportal.cz.
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Tak proto: Zlínská kapela Tokyo vydala novou desku

„Naše tvorba nikdy nebyla a není
prvoplánová, ačkoliv jsou to vlastně
jen docela jednoduché písničky,“
říkají zakládající členové Martin Lysoněk a Marek Šlapanský

Zapamatovatelné melodie, zajímavé texty, nevšední hudební
podání. Tohle všechno nabízí legendární zlínská kapela Tokyo,
která před časem vydala novou desku s názvem Tak proto.
Při poslechu dvanácti písní si přijdou na své milovníci řízného
rocku, éterického folku, barevného jazzu, ale i příznivci melodického popu.
„Už dávno jsme věděli, že se nechceme žánrově nijak omezovat
a tak se do naší muziky snažíme vpašovat od všeho trochu,
všechno co nás baví a inspiruje. Jestli se to daří nebo nikoliv, to už
je na každém posluchači,“ vysvětlují v rozhovoru dva zakládající
členové kapely Tokyo – zpěvák, kytarista a skladatel Martin Lysoněk, vystupující pod jménem Pigale, a bubeník Marek Šlapanský.
Deska Tak proto vyšla 2. února 2022 a slavnostně byla pokřtěna
během dubnového koncertu v zaplněné zlínské Zelenáčově Šopě.
Jak se zpětně za tím dubnovým večerem ohlížíte? Jaké pocity
ve vás zůstaly?
Šlapanský: No, bylo to krásné, co si budeme povídat. Bezvadný
večer... (úsměv)
Lysoněk: Za mě to byla třešnička na dortu naší dvouleté práce.
Jsem rád, že všechno podstatné klaplo a během koncertu v sále
proudila neskutečně příjemná energie. Každý umělec na pódiu potvrdí, že energetická interakce s hledištěm je polovina úspěchu.
Posluchači, často naši věrní a stálí, byli výteční, vnímaví a hodně
nám pomohla hostující dechová sekce v sestavě Zdeněk Marušák,
Jindřich Ponížil, Jan Divoký a Radek Bednařík, i mladý ukrajinský
muzikant Oleg Stepenko.
Co vás až po téměř dvaadvaceti letech přimělo k vydání desky
na fyzickém nosiči?
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Lysoněk: Je pravda, že jsme už pár snímků vydali – na kazetách,
případně na CD, které jsme si sami vypalovali, nebo přímo na
internet. A protože jsme některé starší písně časem vycizelovali
a usadili a vznikly nové kousky, chtěli jsme udělat pořádnou konzervu pro budoucí generace, která zachytí momentální stav
našeho hraní, a výsledný materiál vydat pěkně poctivě na CD
a s hezkým obalem. Pro mě osobně byl celý ten dlouhý proces
vzniku jedno velké dobrodružství, část materiálu jsme nahráli ve
studiu, velkou část postupně doma a pak jsem trávil dlouhé večery
při produkční práci s mixem a zvukem, aby všechno znělo jak má.
Podle jakého klíče jste písničky na desku vybírali?
Lysoněk: S kapelou jsme vybrali písně, které by na desce neměly
chybět, nakonec jsme ale některé základy nedodělali, protože
neprošly sítem kvality. Naopak jsem pak dodělal a přidal ještě některé nové písničky, aby vzniklo kompaktní koncepční album, což
už dneska tolik nefrčí, hudba se konzumuje po jednotlivých písních, ale já to mám rád. I proto se na desce objevují nástroje, které
běžně na koncertech nemáme, například smyčcový kvartet, hraných ve dvou muzikantech – Viktor Kozánek a Pavel Mikeska, už
zmíněná dechová sekce, kalimba nebo ukulele... (úsměv) A s tím
i jiné aranžování některých starších písniček.
Najdete ještě nějaký důvod, proč je pro vás tato deska
výjimečná?
Šlapanský: Já jsem rád, že vznikl jakýsi záznam toho, co jsme společně s Martinem za více než třicet let podnikli, protože některé písničky vznikly ještě dávno před Tokyem. Sluší se říct, že s Martinem
hraji od svých úplných začátků, a i když jsem jako nájemný muzikant
nahrál desek celkem dost, tak právě kvůli naší zmíněné, řekněme,
osobní vazbě mám z této desky tak nějak výjimečné pocity.
Lysoněk: Pro mě určitě v tom, že jsem se v průběhu tvorby učil produkční práci, nakupoval a zařizoval domácí studio, strávil mraky
času poslechem a zkoušením, jak co ve zvukovém mixu funguje,
učil se u odborníků. Díky tomu, že jsme neměli časový tlak na dokončení, mohl jsem mnohem víc přemýšlet o aranžích, zvucích,
nástrojích, barvách a tak dále... V současné chvíli je pro mě ale
celá deska minulostí a s napětím vyhlížím nové zítřky. (smích)
A docela se těším, jak si ty písničky s větším odstupem poslechnu.
„Žánrová pestrost, neotřelé text.“ Takové hodnocení se objevilo v jedné z recenzí a já s ním naprosto souhlasím. Martine,
kde bereš inspiraci při tvorbě? A do jaké míry jde o tvou
osobní zpověď?
Lysoněk: Opravdu mě upřímně těší, když někdo řekne, že v naší
tvorbě vnímá důraz na text, protože pro mě jsou slova v písních mi-

nimálně stejně důležitá jako hudba sama. Zásadní je spojení
emoce z hudby a slova. Nikdy jsem jako žák a student nemyslel, že
bych to kdy řekl, ale miluji češtinu. Profesor Galásek z gymnázia
musí být blažený... (úsměv) A inspirace ke mně přichází všelijak,
často nenadále, pak je na čase si náměty nahrát a později se
k nim vrátit a třeba vyhodit. Když ale píseň zní v hlavě dlouhodobě
a cítím, že má potenciál, budí emoci, je na čase se jí pověnovat.
Občas si připadám jak houba, která nevědomky nasává tóny,
slova, vjemy a pak to nějak promění v písničku. Některá témata
jsou z mého života, u některých mám pocit, že připluly odjinud,
možná z předchozích životů. (smích) Důležité je, aby ve mně písnička dlouhodobě dokázala vzbudit emoci, což se vesměs daří –
u některých písní víc, u některých míň. Ty pak ale často rychle zmizí
z repertoáru. A co je velmi důležité, konečný tvar těm mým námětům dávají až samotní muzikanti z kapely, každý z nich je osobitý
a už si v mnohém tak rozumíme, že není nutné jim moc vysvětlovat
a většinou se jejich zásluhou písnička rozzáří a zasvítí.
Na vaší desce se mísí rock, folk, pop, ale taky třeba jazz.
Který hudební styl je vám dneska nejbližší a na jaké muzice
jste vyrostli?
Šlapanský: V mládí mě silně ovlivnila česká kapela Stromboli, od
té byl jen krůček k jazzu, a obrovským inspiračním zdrojem se pro
mě stali americký pianista a skladatel Chick Corea a bubeník Dave
Weckl. Vzápětí následovali Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman
nebo kapela Tears for Fears, která mi vydržela dodnes. A protože
zájem o jazz zůstal a praktikuji ho s F-dur Jazzbandem, tak se
intenzivně věnuji také latinskoamerické hudbě autorů Michela
Camilla, Paquito D'Rivery a podobných...
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Lysoněk: Na mnoha věcech jsme s Markem ujížděli spolu, fotky
jeho bubenických idolů visí v naší zkušebně dodnes a jména, která
zazněla, platí i u mě. Asi bych přidal ještě inspiraci lidovou hudbou Slovácka, protože tam mám kořeny, nahrávkami Paula
Simona, nebo inspiraci naší folkovou scénou hlavně v té slovesné
rovině. A poslouchám hodně kytarové muziky – Johna Scofielda,
Johna Mayera, Scotta Hendersona… Naše vzory se vždy odrazili
i v písničkách, které jsme tvořili. Když nás bral Dežo Ursiny, vznikly
po čase písně, které „jakoby náhodou“ mají Dežův charakter,
stejně tak se objevily v Tokyu aranže a liché takty z desek Stinga,
teatrálnost Petera Gabriela, jazzové akordy a alterace, latinskoamerické rytmy, blues, závany klasické hudby. Jak říkám, princip
sací houby... (smích) A každý muzikant v kapele si navíc přináší
svůj osobitý pohled a vnímání, proto jsme nikdy nezabředli do jednoho stylu. Dodal bych, že v našich končinách mě v tomto smyslu
velmi baví tvorba kapely Buty, protože to je přesně ta parta muzikantů, která umí skvěle zahrát úplně všechno. Jediný problém je
pak v dotaznících na zařazení tvorby kapely, a sice správně vyplnit
kolonku „hudební žánr“... (úsměv)
Šlapanský: Díky té směsici vlivů, která se Martinovou tvorbou prolíná, při poslechu jeho písní zjistíš, že akordy a jejich sled nejsou
úplně jednoduché a běžně užívané. Na první poslech můžou ty
písně působit celkem libozvučně, ale v druhém plánu je harmonie
trochu komplikovanější. Pokud si jeho píseň – ale zase ne každou
– rozebereš do detailů, tak pochopíš, že jde o věci lehce složitější.
A podotýkám, že to nikdy nebyl záměr, jen jsme byli velmi ovlivněni tím, co jsme zrovna poslouchali.
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Stejně, jako se vyvíjelo vaše osobní hudební vnímání, tak se
za ta léta vyvíjela i kapela Tokyo. V čem spatřujete její
největší posun?
Lysoněk: Důležité je zmínit, že Tokyu předcházela ještě naše
dřívější formace s názvem Úlet, což bylo mladé a docela alternativní seskupení, které ale položilo základy naší pozdější tvorbě.
První koncerty byly patřičně divoké, řekl bych až nespoutané.
Během let jsme se hudebně hodně posouvali, prošli si snahou
o instrumentační kvalitu až do současných jednoduchých a o to –
snad – zajímavějších poloh. Dá se říct, že dnes tu muzikantskou
složitost halíme do jakési písničkové lehkosti. Prostě s postupem
času už víme, že i pauza je hudba, méně je více a sólo delší třiceti
sekund těší sólistu, ale posluchače prudí... (úsměv)
Proč se vlastně Úlet transformoval na Tokyo? Co bylo hlavním
důvodem?
Šlapanský: V podstatě se nám přestal líbit ten název... (smích)
Za ta léta jsme už dospěli do určité fáze, se kterou nám název Úlet
příliš nekorespondoval. Takže jsme začali vymýšlet nové pojmenování pro kapelu, což byl ale neuvěřitelně těžký úkol. Jsou kapely,
které na takové hledání mají talent, ale to není zrovna náš případ.
Byl to vlastně opruz. Dlouho jsme nemohli vymyslet něco, co by
k nám doopravdy pasovalo a zároveň nebylo příliš zavádějící, až
někdo přišel s Tokyem, které vlastně nic moc neříká, je krátké,
neutrální a vcelku zapamatovatelné... (opět smích)
Čili chápu-li to správně, tak změnil se název, obměnili se
určití muzikanti, ale směřování kapely zůstalo stejné?
Šlapanský: V podstatě ano. Pořád to byla a je kapela postavená
na Martinově autorské tvorbě.
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Nevyčítáte si zpětně, že jste se pojmenovali Tokyo? Není to
přece jen trošku zavádějící, například s ohledem na ty
poetické texty, o kterých jsme se bavili?
Šlapanský: Tak teď jsem ti to vysvětlil. Jsme rádi, že se vůbec nějak
jmenujeme... (opět smích)
Lysoněk: Ale máš pravdu, že určitá úskalí to s sebou nese. Například internetové vyhledavače nám příliš nakloněny nejsou, na
první stránce Googlu nás nenajdeš, nicméně to se není čemu divit.
Už jsme si ale za těch víc jak dvacet let na Tokyo docela zvykli.
(úsměv)
Čeho si jeden na druhé vážíte po muzikantské stránce?
Šlapanský: Martin je skvělý tvůrce, jehož texty jsou pro mě velice
důležité, a přiznávám, že u jednoho z nich jsem asi dvakrát za bicí
soupravou na koncertě zaslzel, protože ke mně silně promlouvá.
Taky se mi líbí, že si nechá poradit, nelpí na své vizi a je ochotný
píseň poupravit, nemluvě o tom, že vítá každý hudební vklad od
nás – spoluhráčů. Nemá tendence nám cokoliv linkovat, máme
naprostou tvůrčí svobodu, což je super.
Lysoněk: Marek je vynikající muzikant, díky kterému má naše
muzika páteř. Jednotlivé písničky dokáže povznést, vmísit do nich
určitou přidanou hodnotu. Hraní s ním mě stále těší. Ale to platí
o všech muzikantech v kapele. Mám prostě štěstí, že jsou kolem
mě samí výborní hudebníci, se kterými mě hraní obrovsky baví.
To je pro mě nejvíc.
Doplňme, že vedle vás jsou k vidění na pódiu skvělí muzikanti
– kytarista Petr Hoffmann, baskytarista Jakub Lutner,
pianista Pavel Procházka a trumpetista František Slavík.
Kdy se tato sestava ustálila?

Lysoněk: Řekl bych, že to bude nějakých pět až šest let. Předtím
jsme hráli dlouhá léta s baskytaristou Davem Mendezem, který je
taktéž výborný muzikant. Má trochu odlišné cítění rytmu, fantastický groove, kořeny má v Nigérii, je to studovaný hudebník
a k tomu všemu jeden z největších znalců Stinga u nás. Má stovky
jeho nahrávek. Bohužel už to nezvládal časově, protože se odstěhoval do Prahy, a na jeho post přišel Kuba Lutner, jenž přinesl mladou energii, je talentovaný a pracovitý. Mezi nás – matadory –
výborně zapadl.
Šlapanský: Dave a Kuba mají zcela odlišné povahy. Daveovo krédo
bylo „proč dělat nové písně, když ty staré ještě neslyšelo dost lidí“,
což jsem samozřejmě kvitoval, kdežto Kuba razí teorii, že se musí
zkoušet a neustále tvořit... (smích)
A netrápilo vás někdy, že vaši muziku opravdu nezná víc lidí?
Vždyť titulní píseň z nové desky Tak proto je podle mě
rádiovka jak vyšitá.
Šlapanský: Řekl bych, že ambice jsme měli, ale chybělo nám trošku toho potřebného štěstí. Taky jsme nikdy neměli dost dobré PR,
bez kterého prostě sebelepší muziku do světa neprotlačíš. Prostě
jsme ta kapela, která to nikdy nedokázala... (smích)
Lysoněk: Já v sobě pořád určitý tah cítím. Samozřejmě, že s léty
přichází větší pohodlnost a nároky, už taky nechci hrát na špatných akcích s mizerným zvukem a za pivo. Nicméně bych byl rád,
kdyby se nám podařilo hrát víc a častěji a dostat naši muziku mezi
širší okruh posluchačů, to určitě ano. A třeba nám k tomu pomůže
právě i nová deska, protože si upřímně myslím, že písničky děláme
dobré, posluchače baví. A určitě se chceme pustit zase do nahrávání nového materiálu, i když ten starý ještě nezná dostatek posIN ZLIN červen 2022

luchačů... (smích)
A taky chceme udělat klipy k pár písním z Tak proto.
Bez klipu dnes
píseň nežije.
Pojďme čtenáře
pozvat na vaše
koncerty.
Kde vás můžou
v nejbližší době
slyšet a vidět?
Lysoněk: V sobotu
18. června budeme
hrát na festivalu Holešovská Regata, v pátek 24. června budeme
k vidění a slyšení před Zlínským zámkem v rámci oslav sedmi set
let města Zlín a na podzim nás milovníci dobré muziky mohou potkat na Setkání kytaristů. Tak budeme rádi, když se čtenáři zastaví,
nebo si naše písně poslechnou třeba na Spotify. Album Tak proto
je tam jen jedno.
Kapelu Tokyo můžete sledovat na Facebooku (FB/kapela.tokyo),
případně na webu www.tokyo-band.cz.
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Archiv kapely Tokyo
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PRAGOKONCERT
UNITED FORCES TOUR 2022, 30. 6. 2022 - PRAHA, O2 arena
Červen je tu cobydup a s ním i famózní metalový balíček
UNITED FORCES TOUR 2022 legendárních kapel HELLOWEEN
a HAMMERFALL. Obě kapely představí zbrusu nová alba. HELLOWEEN vydali své nové fantastické album „Helloween“ se sjednocením svých tří zpěváků Kiske, Derise & Hansena, což je senzační
vzpomínka na všechny epochy historie kapely. Album už nyní kraluje evropským prodejním žebříčkům. HAMMERFALL vydali své
zbrusu nové album „Hammer Of Dawn“ nedávno a hodlají vám ho
naservírovat od A do Z silou svého železného kladiva! Dvojnásobná
dávka metalové síly a energie, to je UNITED FORCES Tour 2022 legendárních HELLOWEEN a HAMMERFALL a vy si ji můžete narat
kolik budete chtít, 30. června 2022 v PRAZE, O2 areně!

7. – 10. 7. 2022 – VIZOVICE, areál likérky R. Jelínek
MASTERS OF ROCK je zpět! Po 2letém covidovém odkladu, se
letos v létě všichni sejdeme v důvěrně známém prostředí likérky
R. Jelínek ve VIZOVICÍCH a oslavíme návrat rocku a metalu k životu.
A bude to pořádná oslava! Headliner festivalu, legendární JUDAS
PRIEST zde oslaví své 50. výročí velkou a slavností megashow!
Oslav se zúčastní opravdu vybraná rock-metalová smetánka:JUDAS
PRIEST, NIGHTWISH, SEPULTURA, HEAVEN SHALL BURN, LACUNA
COIL, THE DEAD DAISIES, TESTAMENT, ACE FREHLEY, LORDI, BEAST
IN BLACK, ALESTORM, AMORPHIS, GOTTHARD, KATAKLYSM, ORDEN
OGAN, EXODUS, DEATH ANGEL, PINK CREAM 69, VISIONS OF
ATLANTIS s Bohemian Symphonic Orchestra Prague…a mnoho dalších. Příprava festivalu je v plném proudu a všichni účinkující
i široký tým pořadatelů se na vás už velmi těší! Metalu a létu zdar!
Vstupenky zakoupíte osobně v klubu Masters of Rock Café
na Čepkově a online na webech
www.mastersofrock.cz či www.pragokoncert.com.
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Červen – srpen, Rožnov Pod Rahoštěm
Již devatenáctým rokem pořádá agentura Pragokoncert v Rožnově
pod Radhoštěm hudebně -divadelní festival s příznačným názvem
Valašské Divadelní Léto. Většina pořadů tohoto festivalu se koná
pod širým nebem v amﬁteátru Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě. Pro případ špatného počasí je pro některá
vystoupení krytou variantou sál Janíkovy stodoly. Festival se koná
v průběhu měsíců června až srpna a devatenáctý ročník přiváží celkem tři vynikající pořady pro všechny generace a tradičně také
jeden velký megakoncert. 23.6. se těšte na nejlepší divadelní komedii všech dob – DÍVČÍ VÁLKA, které představí Divadlo Františka Ringo Čecha. 28.7. vystoupí náš přední bavič a komik LUKÁŠ
PAVLÁSEK ve své zábavné one man show. 5.8. přijede na rožnovské koupaliště slovenská rocková hvězda DESMOD a závěr srpna,
25.8. vás pobaví legendární herec, bavič a mistr vypravěč
MIROSLAV DONUTIL ve svém pořadu „Na kus řeči“!
Více info na www.valasskedivadelnileto.cz

AVATAR, Bloodbound - 25.8.2022 – PRAHA, O2 arena
Velkolepé turné švédských metalových bardů SABATON „The Tour
To End All Tours” staví v PRAZE, O2 areně letos, 25. srpna. Nově
potvrzenými Speciálními hosty koncertu jsou velmi populární švédští vizionáři temného metalu AVATAR se svou famózní a lehce bizarní, královskou show a švédská power-metalová stálice
BLOODBOUND. Obě kapely už se nemohou dočkat, až vám všem
představí live svá aktuální alba a potkají se s vámi se všemi konečně osobně! AVATAR si chystají svůj další pověstný nábor do
svého Království AVATAR se svoji aktuální deskou „Going Hunting“
(2020) a BLOODBOUND rovněž hrdě představí svoji aktuální, již
devátou desku „Creatures Of The Dark Realm“ (2021). Přidejte
k tomu tedy ještě to hlavní, novou desku SABATON „„The War
To End All Wars“ (2022) a můžete se chystat na opravdu dokonalý
konec letních prázdnin!

17.–18.
června

RYBIČKY 48 • MIG 21 • POKÁČ
HORKÝŽE SLÍŽE • HARLEJ • WOHNOUT
Gleb • Iné Kafe • Fast Food Orchestra
Elektrïck Mann • Polemic • Street69

www.lazoplazofest.cz

5 důvodů, proč vyrazit na Lážo Plážo Fest
Už 17. a 18. června si v Otrokovicích užijeme hudební festival s koupačkou.
Tady je 5 dobrých důvodů, proč byste neměli na letošním Lážo Plážo Festu chybět.
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1) Štěrkáč

2) Super kapely

Na Štěrkáči je to boží! Hned po koncertě můžeš
skočit do vody nebo si užít chill na pláži a molech.
Půjčí ti tu i paddleboard a pokud máš kuráž, nech
se vystřelit do vody „Blob Jumpem“.

Jsme na Štěrkáči, takže připlují Rybičky 48.
Z nabitého programu vypíchněme třeba Mig 21,
Wohnout, Horkýže Slíže, Harlej, Pokáče, Gleba,
Elektrïck Mann, Polemic nebo Iné Kafe.

Lážo Plážo Fest 2022

3) Street food
Lážo Plážo Fest je tak trochu i gastrofestival.
Ve street food zóně ochutnáš italskou, mexickou
nebo řeckou kuchyni. Taky spoustu burgerů
a festivalových klasik. Francouzské palačinky
a churros budou skvělou sladkou tečkou.

4) Párty pro všechny
Děti do 6 let mají vstup zdarma, do 14 let
se slevou. Malé pařmeny zabaví velké dětské hřiště,
brouzdaliště nebo tobogán. Parta kámošů může
využít vstupenku 5+1 zdarma.

5) Pohodlná doprava
Auto můžeš nechat doma a ani se nemusíš plavit
po Dřevnici. Až na Štěrkáč tě totiž doveze MHDčko.
Pohodovou cestu domů zajistí mimořádně
vypravené spoje.
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PÁTEK

17.6.

„Vždycky nám šlo hlavně
o propojení kapely a posluchače,
o muziku a taky o upřímnost,“
říká Tonda Rauer, kytarista kapely Harlej, která dorazí na červnový
Lážo Plážo Fest do Otrokovic
Na blížícím se festivalu Lážo Plážo v Otrokovicích nebude chybět ani legendární Harlej, který to na tuzemské rockové scéně
táhne víc jak pětadvacet let. Partě, jež má na svědomí hity jako
Přirození nebo Svařák, bude patřit pódium v pátek (17. 6.)
večer.
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Lážo Plážo Fest 2022

„Pro mě je na festivalech nejhorší jedna věc, a sice že hrajeme
kratší playlist a musím tak vždycky vymyslet, které písničky vyhodíme,“ usmívá se během rozhovoru Tonda Rauer, kytarista a spoluzakládající člen kapely Harlej, která vznikla v roce 1995
a debutovala deskou Aj mena ou bejby hel.

Letní koncertní sezóna nedočkavě klepe na dveře, jak se na
ni těšíte?
My se s Harlejem těšíme na všechny koncerty, ať už jsou uvnitř
nebo venku, ale to hraní na vzduchu má samozřejmě svoje kouzlo.
Je příjemné, potkávat na festivalech kamarády z řad muzikantů,
se kterými se přes zimu prakticky nemáme šanci setkat.
Najdou se ještě další důvody, proč máte festivaly rádi?
Co dalšího je vám na nich sympatické?
Já osobně mám na festivalech rád opravdu hlavně to potkávání
se s kamarády a taky možnost mrknout na kapely, které jsem
dlouho neviděl. Naopak nejhorší na festivalech je pro mě skutečnost, že hrajeme kratší playlist a já musím vždycky vymyslet, které
písničky vyhodíme... (úsměv)
Za sebou máte docela vydatné jarní tour, takže na festivalovou sezónu jste pěkně rozehřátí. Jaká ta klubová šňůra
vlastně byla? Užili jste si ji?
Šňůru jsme si užili hodně. Všichni byli rádi, že se opět hraje. Bylo
to první jaro od roku 2019 strávené na koncertech a tak bylo prima
vidět, že lidi nezapomněli chodit na muziku.
Jedna z vašich letních zastávek bude i na Lážo Plážo Festu
v Otrokovicích. S čím na místní Štěrkoviště dorazíte? Na co
se můžou nejen vaši fanoušci těšit? Jak bude váš letní
program vypadat?
Tohle máme už léta stejné, snažíme se zahrát věci, o kterých si
myslíme, že je chtějí naši fandové slyšet. Harlej nikdy nestál na
nějakých brutálních efektech, vždycky nám šlo hlavně o propojení
kapely a posluchače, o muziku a taky o upřímnost, zkrátka o to,
abychom se my i naši fanoušci pobavili.
Mimochodem, máte ke Zlínsku nějaký vztah? Vybaví se vám
v souvislosti s tímto krajem nějaká hezká vzpomínka?
Dlouhé roky jsme jezdívali do Březolup a pak přímo do Zlína,
do klubu Masters of Rock Café, takže vzpomínek je spousta.
Nezapomenutelné byly taky všechny koncerty na festivalu
Masters Of Rock ve Vizovicích. Avšak poslední super vzpomínka je
na přesunutý koncert „Harlej 25 let“, který proběhl na parkovišti
vedle klubu Masters Of Rock Café. To bylo maso... (úsměv)

Harlej loni dodatečně oslavil pětadvacet let na scéně.
Jaké to čtvrtstoletí z tvého pohledu bylo?
Miluji hraní a miluji Harlej, takže to čtvrtstoletí pro mě bylo super.
Samozřejmě to někdy bylo veselejší a někdy smutnější, ale to
prostě k životu patří.
Pokud se nepletu, tak první sestava Harleje měla složení
Rauer – Šafránek – Hereš – Fiala – Šůra. To je celkem slušná
parta, co si budeme povídat. Co ti při vzpomínce na ni
vyvstane na mysli?
Začátky jsou vždycky krásné, protože člověk je nabitý energií
a netuší, co přijde. Začátek Harleje byl stejný, šli jsme se pobavit
a čekali, co z toho vznikne... (úsměv)
Které okamžiky považuješ v historii kapely za nejdůležitější?
Čeho si nejvíc ceníš?
To je těžko říct. (zamyslí se) Hodně zjednodušeně – první CD a klip
Toník a Vládík, pak druhé CD, protože jsme dokázali, že Harlej má
proč pokračovat. Určitě nám hodně pomohla šňůra před Kabátem
v roce 1998, nebo deska Zastavte tu vodu, kde byla píseň Svařák.
Pro Harlej byly zásadní i všechny změny v sestavě, ať už příchod
kluků z Debustrolu, nebo největší personální třesk, když odešel
Vláďa Šafránek a přišel Tomáš Hrbáček. Hodně lidí si tenkrát myslelo, že to Harlej nepřežije. Samozřejmě jsme nějakou dobu museli dokazovat, že má Harlej dál smysl, ale myslím, že tak nějak
v době, kdy vyšla deska University jsme se zase začali dostávat
zpátky. Zásadní byla šňůra „20 let Harleje“, na které s námi hostoval Vláďa Šafránek, a dali jsme všem jasně najevo, že naše vzájemné vztahy jsou v pohodě a v rámci tour jsme poprvé vyprodali
pražskou Lucernu. Super bylo i přerušené tour „Harlej 25 let“, které
jsme zdárně dohráli vloni. Nejvíc si ale cením toho, že pořád
hrajeme a že to naše fandy stále baví. A taky toho, že máme kolem
sebe neustále suprový team lidí, který se stará o chod kapely
a můžeme se na něho spolehnout.
K pětadvacetinám jste si nadělili novou řadovou desku
s názvem Smutku dávám sbohem. Ohlasy na ni jsou velmi
pozitivní, jak ji s určitým odstupem vnímáte v kapele?
Asi můžu mluvit za nás za všechny, že Smutek považujeme za jednu
z našich nejlepších desek. Nedávno jsem si CD pouštěl a pořád
z něj mám dobrý pocit. (úsměv)
Za minulostí jsme se nepatrně ohlédli, stejně tak trošku
nakoukněme do blízké budoucnosti. Co vás ve druhé polovině
letošního roku čeká, na co se speciálně těšíš?
Čekají nás další a další koncerty a na podzim natáčení desky
i jedno dlouho odkládané tour, na které se strašně těším, ale
prozatím to nechci zakřiknout. Snad už se nic nestane a život
nejenom Harleje, ale i dalších kapel, se vrátí do normálních kolejí.
Na závěr máš možnost něco vzkázat čtenářům magazínu
inZlin a taky návštěvníkům festivalu Lážo Plážo. Máš zájem?
Nenechávejte si kazit náladu, bavte se a žijte.
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Lenka Vaníčková a archiv kapely Harlej
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Vstupenky koupíš na lazoplazofest.cz

