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Štěrkáč
Spádový rybník pro zlínskou
aglomeraci v malebném Baťově.
Dostanete se na něj trolejbusem dvojkou
nebo šestkou s přestupem na pětapadesátku v Otrokovicích za křižovatkou –
vystoupíte na konečné. Nebo na kole po
souvislé cyklostezce podél Dřevnice.
Nebo autem přes devatero semaforů
s krátkou zkratkou po D55 nebo přes
Tečovice a Sazovice. Všechny způsoby
vyjdou zhruba na půl hodiny. Štěrkáč
zažívá rozkvět. Loni otevřeli dětské hřiště
z moderních materiálů, letos zkolaudují
zbrusu nové sportoviště. Loni také zpevnili část břehu pohodlnými prkny typu
sauna, část vysypali štěrkem, část pískem. Zbytek je park s travičkou a památnými duby, vrbami, mravenci a hospodou U dvou
hrochů II (pak U Dvou hrochů I a U Žabáka). A samozřejmě rybník
– tak akorát velký – s kačenkama, potápkama, užovkama
a rybičkama. Parkovacích míst, co hrdlo ráčí. Nudapláž, pokud
nemáte rádi tajemství. Rybáři občas hájí svá území prakem.
Štěrkáč není jen letní záležitostí. Přišel do módy, když vypukla pandemie infekční nemoci a oficiální zdroje začaly doporučovat chování, které do té doby praktikovali jen podivíni. Chlad byl najednou
cool. Zavřeli šestadvacetistupňové kryté bazény a vodomilové
museli ven. Etablovala se komunita ledomilů. Ledová voda dává
adrenalin, vlézt do ní je jako cigáro. Díky hormonální náloži je to
paradoxně snazší, než ponořit se do vody vlažné. Podobně jako to
cigáro začne člověku chutnat až posléze, kdy tělo pochopí ty blahodárné účinky. Adrenalinový efekt trvá tak do devatenácti stupňů,
pak to začne být zábava zase až tak po pětadvaceti. Přijde šňůra
horkých letních dní, voda zteplá a udělá z člověka obojživelníka,
kterého nic nemotivuje vylézt ven. Může jen plavat a plavat, což
je definice bezstarostnosti. Až na to, že spolu s ním do vody vleze
i dav zimomřivců, jejichž chvíle právě na pár týdnů přišla.
Lidé vyznávající otužování se společnosti nevyhýbají, ale ani ji
nevyhledávají. Jsou poměrně sdílní, osobní, jakoby vřelí, ale při
snaze o sblížení se jeví chladnými. Pro ně to chladnost není,
respektive je, ale nevadí jim, je jim příjemná. Dobře se jim v ní
plave, což je pro zimomřivce nepochopitelné. Zimomřivci mají tendenci vztahy povyšovat, prohřívat, překládat do rodinného vzorce.
Vlézt do vody v mrazu je pro ně jako zavraždit novorozeně. Bývají
průměrnými plavci, takže v létě lemují hlavně břehy. Na otevřeném
rybníku zaclánějí pedlborďáci, kteří v poslední době zamořili vodní
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plochy podobně jako elektromotorizování koloběžci chodníky.
Tuhle jel proti mně v Luhačovicích jeden takový perspektivní mladý
muž. Zajel ke kraji, najel na výduť způsobenou kořenem vedle
stojícího stromu a poroučel se k zemi. Odpružené vidlice to nemá,
no. Motor na chodníku je jako kouřit v kavárně. Jinak – v Luhačovicích jsou krásné stromy a domy. Sníst něco slaného, obejít
prameny. Obejít přehradu, zaplavat si. Voda v ní je fajn, ale hnědá,
kalná. Na Štěrkáči je průzračná. V Luha si lze půjčit veslici nebo
šlapadlo. Šlapadlo i na Štěrkáči. Je tam k dispozici pět nebo šest
vozidel, přes dezolátní stav jsou v permanenci. Děcka si hrají na
souboje škunerů. Občas si od jednoho dýdžeje půjčím pedl
a s gustem míjím plavce o centimetr. Povznesen nad věci vodní se
kochám jejich nejistotu, jestli je nenaberu. Pak se ale zase
pokorně vrátím vody.
V poslední době začal na Štěrkáč jezdit takový maniak. Přijede na
bruslích, vykřikuje, dělá pozdravy Slunci a s každým se seznamuje
– s muži, ženami i dětmi. Oslovil mě, když jsem šel kolem vyřezaného plavčíka, který na rybník dohlíží hned vedle nápisu Koupání
na vlastní nebezpečí. Ukázal na něj a řekl: „To jsem mohl být já.“
Překazila mu to prý nějaká dotace. „Zkus lázně,“ navrhl jsem.
Prý to zkoušel, ale nevzali ho, protože mezi plaváním a pohovorem
vytáhl svačinu. „Oni nám ani nedali najíst!“ Když jsem přišel příště,
místní štamgasti se nad ním pohoršovali. Máchal zrovna ve vodě
rukama, dělal vlny a mlel mantry. Jeden štamgast říkal, že ho
v lázních viděl ve vířivce nějakým holkám říkat, že jsou pěkné. Že
přitom vířil vodu stejně jako teď. Další den jsem ho viděl, jak squatuje s dětským gangem. Druhý den jsem se zeptal štamgastů:
„Divadelník tu není?“ Správce odpověděl, že ho minule vyhodil,
protože otravoval nějaké třináctky. „Já si myslím, že je vyloženě
neotravoval,“ hájil jsem ho. „Mě sere, je drzý,“ děl Správce. Dřív
sedával u plotu s nápisem: „Neser tady.“ Ve skutečnosti to není
správce, ale na Štěrkáči tráví odnepaměti každý den. Myslel jsem
si, že je správce, jinak jsem nechápal, že je tam denně. Denně se
přece chodí do práce. Snad se před ním Blázen neskloní. Je to
sranda, když si k někomu sedá a ten někdo se hned za pár minut
zvedá, že už musí jít. Kromě těch děcek, které s ním pofelí. Ty jsou
taky šílené. Ty ať Správce pacifikuje. Na děcka si nikdo netroufne.

www.inzlin.info
Adam El Chaar
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Nesmazatelná africká zkušenost.
Aneb tři země a tři pobyty za mřížemi
(část druhá)
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.

ŽALÁŘ V EGYPTĚ
„Druhá země a druhý kriminál. Osobně jsem Egypt nepovažoval za
Africkou zemi. Jasně, byl jsem tam už v minulosti, ale nikdy nedostal to, co by bylo Africké... Naše cesta začala tím, že nám vykradli
George a v přístavu jsem zjistil, že policie v téhle zemi slouží jen
k buzeraci lidí a bere úplatky. Dokonce mi nabídli sepsat protokol
pro pojišťovnu za 30 000,- Kč – to byl takový drobný úplatek,
protože moc dobře věděli, kolik stálo vybavení, které si nakradli.
Od té chvíle jsem měl k policii značný despekt. Jeden den jsem
fotil v Alexandrii na hlavní třídě a potkal jsem malou holčičku, která
se živila čištěním bot. Chtěla mi nabídnout služby, ovšem já mám
Prabosky a ty se prostě nečistí ani se neudržují. Jsou to boty do
extrému a přitom pohodlné jako bačkůrky. Holčička mi vysvětlovala, že to je její práce a musí si vydělat na jídlo a já jsem naivně
požádal obsluhu kavárny, aby jí přinesla zmrzlinový pohár.
Holčička se na mě naštvaně podívala a řekla mi, že nežebrá, ale
peníze si chce vydělat. To mě zkrátka dostalo. Vzpomněl jsem si,
že H+Z taktéž fotili malého kluka jako čističe bot v Egyptě
a dokonce právě tady. Řekl jsem si, že by bylo skvělé mít srovnávačku kluka tehdy a holčičky dnes a oba ve věku asi devíti let
(nakonec vznikla fotka, která ukazuje, že dnes může i holčička žít
jako normální člověk mezi muslimy). Jsme o mnoho starší a zku4

šenější a přiznám se, že jsem na dívenku
navlékl malou „boudu“. Peníze nechtěla jen tak
a jídlo taky, aniž by si ho zasloužila. Zeptal jsem
se jí, zda zná modelky, na což odpověděla,
že ano. Nabídl jsem ji proto práci a to tak, že
když ji tady vyfotím, logicky jí za to budu muset
zaplatit jako správné modelce. Malá holka se
v okamžiku doslova vznášela na obláčku. Byla
umouněná, špinavá a hladová, ale najednou
pózovala před kamerou jako hvězda. Udělal
jsem asi tři fotky, když ji najednou z hledáčku
objektivu odtáhla ruka v bílém rukávu. Byl to
policista a dost nevybíravě ji odvlekl na stanici
a já šel s nimi. Mezi arabským handlováním
a pokřikováním jsem se ztrácel do doby, než
z nedaleké banky přivedli pána, který mi vše
přeložil. Prý pohoršuji Egypt tím, že fotím tyhle
„špíny“! To mi říkal jeden z policistů a vzápětí
dívenka dostala nikoliv pohlavek, ale pořádnou
ránu do hlavy! To jsem neustál a vytrhl se tomu,
který mě držel, vyrval jsem mu foťák z ruky
a chytil tu holku za ruku. Klekl jsem si k ní,
zkusil jí anglicky říct, že to je dobré a pořád
jsem opakoval „go, go, go,“ aby odešla. Na cestu jsem jí dal
50 liber, jak jsme se dohodli, a slzy bolesti nahradily slzy radosti.
Dívenka si vzala peníze, utíkala pryč a já zastavil cestu všem policistům sám sebou. Vzal jsem překladatele za rukáv a řekl mu, ať
přesně přeloží, co jim teď řeknu. Velmi znejistěl, ale souhlasil.
To, co jsem pronesl, mi vysloužilo krásné dvě hodiny v cele, ale
pořád mám dojem, že jsem udělal správně. Řekl jsem tomu, co
dívenku praštil, že nerozumím jejich vysvětlení, ale asi chápu
Egypt, že je to země, kde se mladá chudá dívka nemůže uchytit
a vydělat si na jídlo, protože si tady diktují režim tlustá prasata
v bílém s obrovskou chutí po úplatcích a přesně tak vidí Egypt
zbytek světa – jako zemi, kde je ta největší špína v bílé uniformě
a nemá ani trochu charakteru a poctivosti, jak by měla mít podle
koránu. Stvoření jako tahle by se měla stydět před samotným
Alláhem! Po dvou hodinách mě propustili a hlavně po tom, co
přijel jejich nadřízený a já slyšel, jak na ně křičí. Tvářili se jako provinilé děti. Když jsem odcházel, ještě jsem se omluvil jejich nadřízenému, že moje reakce byla přehnaná. Stejně si ale myslím,
že je na tom všem nejvíc nakrklo, když jsem dal té holčičce peníze
a policistům naopak na možnost zaplacení pokuty a vlastního
vykoupení odpověděl ryze česky: „Ani hovno!“
Jakub Malovaný
www.jakubmalovany.cz

ROZHOVOR

„Jak chcete přežít tuto
dobu bez humoru?“
Exkluzivní rozhovor s hercem Bolkem Polívkou
Bolek Polívka – herec, dramatik, scénárista, mim, šéf divadla,
a hlavně dobrosrdečný Valach s nekonečným smyslem pro
humor – rozdává lidem radost i naději už dlouhých padesát let.
V okamžiku, kdy se na začátku sedmdesátých let upsal Divadlu
Husa na provázku, stal se díky svému talentu zcela nepřehlédnutelným a postupně dokázal vytvořit desítky skutečně nezapomenutelných rolí nejenom divadelních, ale také ﬁlmových.
„Pokud to jen trošku půjde, budu se snažit dělat stále to, co dělám,
protože mě to neskutečně baví a taky naplňuje jistou tichou
radostí,“ říká bez jakéhokoliv zaváhání jedna z největších osobností české kultury. Rozhovor s Bolkem Polívkou vznikal na jeho
domácí půdě – v brněnském Divadle Bolka Polívky – a to po jedné
z repríz nejnovější inscenace s názvem Kdo sestřelil anděla, ve
které přes dvě hodiny takřka nesejde z jeviště. Chuť do života
zkrátka neztrácí ani po sedmdesátce.
Najít vhodný termín k rozhovoru nám dalo celkem zabrat.
Stále jste tak pracovně vytížený, jako tomu bylo v uplynulých
měsících?
Na takovou otázku se dá jenom mlčet... (úsměv) Musím se přiznat,
že popravdě ani nevím, co znamená být hodně vytížený. Někdy se
člověku zdá, že toho je víc, než je zdrávo, avšak ve skutečnosti
tomu tak vůbec není, považuje-li svoji práci za určité poslání či
jakousi životní radost – pak v podstatě může říct, že má hodně
života. Já osobně mám štěstí, že je kolem mě pořád víc toho, co se
mi dělat chce, takže absolutně netrpím pocitem, že jakkoliv
ztrácím čas.
Dovedete si představit, že byste jednoho dne definitivně
pověsil herectví na hřebík a jenom si užíval zaslouženého
důchodu?
V souvislosti s tímto tématem musím vzpomenout Milana Lasicu,
který často říkával: „Ja by som chcel byť oligarchom. To by som
vedel robiť.“ (smích) Myslím si, že i důchod by měl být naplněný
činností a pokud se někdo věnuje například svojí zahrádce, nebo
má víc času dejme tomu na svoji milovanou filatelii, tak je to jedině
správně. Nejhorší je nic nedělat. Ovšem za dosti hloupé považuji
časté tvrzení některých lidí, když říkají „až přestanu pracovat,
začnu něco dělat.“ To u mě to jednoduše neplatí. Pokud budu jen
trošku moct, budu se snažit dělat stále to, co dělám, protože mě
to neskutečně baví a taky naplňuje, řekněme, jistou tichou radostí.
A někdy i radostí hlučnější... (úsměv)
Podle čeho si momentálně vybíráte projekty, ať už divadelní
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nebo filmové, kterým budete věnovat energii? Poznáte na
první dobrou, co stojí za to?
Kdybych to dokázal správně rozpoznat, tak bych pravděpodobně
v minulosti několik projektů odmítl a vůbec se jim nevěnoval.
Bohužel, riziko, že se zmýlím, hrozí neustále, a to můžu veškeré
pracovní nabídky třídit sebedůkladněji. Na druhou stranu, už jsem
v té naší – teď nechci říct bublině, proto řeknu raději kostce dost
dlouho a mám určité vazby na schopné lidi, se kterými vím, že ta
práce bude stát za to. Proto když mě osloví například filmový producenti Tomáš Hoffman nebo Rudolf Biermann, neváhám ani minutu. Stejně tak se najdou i určití divadelní režiséři, u kterých vím,
že zkoušení nebude ztrátou času ani energie. Co je však nejhorší,
když člověka nalákají na milované kolegy. Přece jen, kolegům se
nedá úplně věřit, což vím z vlastní zkušenosti, protože mě se taky
nedá tak úplně věřit... (smích) Ale když se teď v rychlosti zamýšlím
nad svou filmografií, tak se překvapivě hodně těch věcí podařilo
a myslím si, že i zpětně mají určitý smysl, což je nejdůležitější.
Změnil se v něčem váš pohled na věci v době pandemické,
kdy měl člověk tak nějak víc času na sebe, mohl se zastavit
a trošku hlouběji nad ledasčím přemýšlet?
Určitě ano. Troufám si říct, že v mnoha ohledech to bylo dokonce
velmi zajímavé období. Třeba v rámci vztahu k vlastním dětem.
Najednou jsem na ně měl víc času a mohli jsme se mnohem
podrobněji prozkoumávat. Co si budeme povídat, někdy se
u rodičů projevuje pouze takový ten, řekněme, trošku strojený
zájem – jakože víme, že je nutné dítěti naslouchat, a to i přes skutečnost, že se nám mnohdy ani příliš nechce, avšak v danou chvíli
se tváříme, že vyslechnutí starostí pubertálních ratolestí, případně
i těch ještě mladších nebo mnohem starších, je tím největším
smyslem našeho života. A buďto nám to, co jsme vyslechli, připadá v danou chvíli zábavné, anebo naopak úplně zbytečné. Jenže
tím, jak jsme spolu byli najednou takřka dennodenně, se to jaksi
celé změnilo. Z mé strany byl zájem mnohem opravdovější, stravitelnější a určitým způsobem i méně hraný. To bylo pěkné… (úsměv)
A jak to období karantén snášela vaše umělecká duše,
která je zvyklá neustále tvořit?
No, nějak to zvládla. Divadlo se hrálo jenom sporadicky,
v podstatě pouze v určitých škvírách, a filmovalo se zcela minimálně, takže z ničeho nic jsem měl až propastně mnoho času.
Dokonce bych řekl, že jsem neměl tolik volného času od dětství.
Probudil jsem se a najednou byl přede mnou celý volný den.
7

Jelikož jsem ale zvyklí nad všemožnými věcmi takřka pořád přemýšlet a celý život v sobě mám určitý tvůrčí potenciál, který kdesi
ve mně kvasí a zraje jako víno nebo slivovice, tak se mi po nějaké
době začaly na mysl probublávat nejrůznější texty a hříčky, které
jsem si pečlivě zapisoval a následně je četl své ženě Marcelce,
podle jejíhož pochvalného či hořkého úsměvu jsem poznal, zda
jsou dobré, nebo definitivně odsouzené k zániku. To nejzajímavější, co prošlo sítem, pak David Rotter opatřil hudbou a spontánně tak vzniklo naše poetické pásmo s názvem Zamrzlé úsměvy.
Jste typ člověka, který rád vzpomíná a ohlíží se za tím,
co prožil? Nebo raději hledíte stále kupředu?
Co se týče budoucnosti, ať už blízké či vzdálené, tady se řídím jednou moudrostí, která zní: „Chceš-li pobavit boha, seznam ho se
svými plány.“ To se mi líbí. Je ale pravda, že dennodenně si několikrát vzpomenu na celou řadu svých blízkých – například co se
kamarádů týče, tak zmíním alespoň Milana Lasicu nebo Jiřího
Pechu. Pak mám taky jeden ze svých rituálů, kdy před každým
představením vždycky poprosím maminku, tátu a bratry, aby nade
mnou drželi ochrannou ruku v rámci toho, co se bude na jevišti dít
a žít. Vlastně se dá říct, že jsem ve spojení se svými nejbližšími
neustále a pořád udržujeme jakýsi symbolický kontakt.
Jen tak mimochodem, když sedíte ve vlaku, díváte se
dopředu, směrem k cíli, nebo raději pozorujete krajinu,
kterou právě opouštíte?
Vždycky sedím zády k bodu A, tedy čelem k bodu B, to znamená,
že upírám svůj zrak dopředu… (úsměv)
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Před chvílí jste zmínil slovo dětství. Co se vám při jeho
vyslovení vybaví?
Lesy, které byly všude okolo, zámecký park a pochopitelně rodiče.
Vlastně až o mnoho let později jsem si uvědomil, jak jsem trošičku
trpěl tím, že mám starší rodiče, dokonce jsem si jednu dobu říkal,
že budu pravděpodobně taky adoptovaný, jako můj spolužák
Kalivoda… (smích) Aby toho nebylo málo, tak maminka byla rozvedená, jednoho bratra jsem měl z její strany, avšak druhého ze
strany otcovy, takže jsem byl občas rozpolcený a vysníval jsem si
trošku jiný osud, možná i jiný původ, ale dneska jsem moc rád,
že to bylo právě tak, jak to bylo.
Když jsme u toho osudu, dá se říct, že byl definitivně zpečetěn
v okamžiku, kdy vám byly čtyři roky, a od tatínka jste dostal
první klaunský nos?
Ano, byl to velmi důležitý okamžik. Tatínek mě odmalička brával
na zkoušky vizovických divadelních ochotníků a já tak mohl díky
němu sledovat, jak se lidé s nadšením o něco pokouší a z ničeho
vzniká něco moc krásného a užitečného. Líbilo se mi, jak se
pokaždé sešla parta, která si jen tak nenápadně přeříkávala
nějaký text, avšak krátce na to najednou všichni chodili po jevišti,
byli úplně jinak oblečení, mluvili o poznání hlasitěji a kolem sebe
měli krásné kulisy – to bylo pro malého kluka něco úžasného.
V podstatě jsem byl svědkem určitého zázraku.
Co dalšího vám dalo rodné Valašsko do života? Jak vás
ovlivnilo?
Na malém městě jsou si všichni podstatně blíž. Vyrůstal jsem
v prostředí, kde lidé drželi při sobě, pomáhali si a fungovalo mezi

nimi opravdové přátelství. To mě, myslím, ovlivnilo velmi. Ale stejně
tak mě velmi ovlivnila i určitá veselost, možná až bujarost, která
v těch lidech okolo byla zakořeněná. Dokázali si užívat. Dodneška
vidím všechny ty figury, které by zcela s přehledem zapadly do
příběhů Karla Poláčka. Bylo skvělé je zblízka pozorovat a později
z toho těžit a všemožně je napodobovat… (zamyslí se) Například
vizovický hrobař, kterému se říkalo Žabař – s ním mám jeden
nezapomenutelný zážitek. To jsem měl tehdy svého milovaného
houpacího koníčka, na kterém jsem se jednoho slunného dne houpal před našim domem, a Žabař se z dálky přibližoval svým typickým klátivým krokem, až stál zanedlouho nade mnou. (začne
precizně předehrávat) „Co to máš?“, zeptal se. „Já mám koníčka,
koníčka mám,“ odpověděl jsem mu nadšeně, načež jenom mezi
zuby procedil: „To néni kůň, to je žaba!“ A takovým způsobem trápil všechny děti, nejen naši partu kluků z Říčanské ulice… (úsměv)
Takže z Vizovic jste si odnesl do života přátelskou
a společenskou povahu, avšak taky vás naučily určité
soudržnosti, je to tak?
Ano. Ta soudržnost se nenápadně pěstovala třeba právě v té zmiňované chlapecké partě, se kterou jsme neustále hráli nějaké hry,
pořád jsme měli v rukou luky či praky, protože jsme s oblibou ve vší
vážnosti válčili. Když byl někdo Vinnetou, tak byl prostě Vinnetou,
přes to absolutně nejel vlak. Dokonce i doma jsi musel sedět s vážnou tváří a zkříženými nohami jako správný indián, a bylo úplně
jedno, že zrovna čekáš na oběd, matka si tě nevěřícně prohlíží
a u toho regulérně přemýšlí, jestli nebude dobré zavolat nějakému
odborníkovi… (smích) Vzpomínám si, jak za námi jednou přijela
teta z Ostravy, která chodila celý život zásadně v černé, a já seděl
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doma opět s naprosto kamennou tváří. (znovu začne předehrávat)
Podívala se na mě se slovy: „Ty jsi odbarveny.“ Já na to, že nejsem.
Ona opět tím svým ostravským přízvukem nahodila – „Jsi odbarveny… Že je odbarveny?“, načež matka potvrdila, že nejsem
odbarvený, ale teta se nedala. Znovu se na mě dlouze zadívala,
v hlavě si všechno zformulovala, a vyhrkla: „Ale jsi odbarveny.
Chtěla jsem ti dat pět set korun, nedostaneš nic.“
Vracíte se ještě do Vizovic?
Měl bych tam rozhodně jezdit častěji. Nicméně nejsem vůči
Vizovicím nijak sentimentální, spíš nostalgický, a je pravda, že
nostalgie se dá pěstovat i na dálku. Pravdou taky je, že už tam
vlastně nikoho nemám, což pěkně dokresluje i skutečnost,
že vždycky, když do Vizovic přijedu a dívám se kolem sebe, tak
vidím řadu povědomých tváří, avšak netrvá mi zas tak dlouho,
abych si uvědomil, že jsou to už potomci všech těch lidí, které si pamatuji ještě z dob, kdy jsem tam žil... (úsměv) Před lety jsme dokonce s manželkou přemýšleli, že bychom si pořídili nějaký
domeček na Janově hoře, která se nad Vizovicemi tyčí, ale nakonec jsme zůstali v Olšanech, na venkově, kde je to vesměs podobné – taky nemáme nouzi o kotáry, krásné výhledy i nejrůznější
cesty, které v lese definitivně končí...
Je pravda, že jste v mládí snil o tom, že budete z Vizovic
dojíždět do „zaměstnání“ do nedalekého Divadla pracujících,
dnešního Městského divadla Zlín?
Ano, to pravda je. A trošku se mi ten sen i splnil, když nad tím tak
přemýšlím. Ačkoliv jsem nakonec nikdy ve Zlíně v angažmá nebyl,
tak jsem si v tamním divadle zahrál alespoň coby host ve dvou
inscenacích – Osm a půl (a půl) a Klaun, respektive August
August, august. Taky musím zmínit i takzvané staré zlínské divadlo,
které jsem měl moc rád. Jezdili jsme do něj vlakem z Vizovic,
ve kterém jsme vedli hluboké debaty se spolužačkami, u toho jsme
vydatně kouřili, protože se to ještě mohlo, a sem tam padla
i nějaká ta flaša. Tím vším byly zážitky z navštívených představení
dokonale umocněny... (smích)
Opusťme vaše dospívání a posuňme se v čase.
Co vám pro změnu okamžitě bleskne hlavou, když se zmíní
sedmdesátá léta a Divadlo Husa na provázku?
Naprosté oslnění. Jako by to bylo včera, co jsem na Provázku viděl
vůbec poprvé hrát Pecu (pozn.: Jiřího Pechu), aniž bych ho tehdy
ještě znal, a to v přestavení Výběrčí, pod kterým byl podepsaný
Milan Uhde. Musím říct, že to byl neskutečný nápor energie a úplně
to přebilo všechno to, co jsem na divadle do té doby viděl. Krev, pot
a slzy. Čistá krása. Nic se tomu nedalo vytknout. Jsem vděčný,
že jsem na JAMU prošel právě pod rukami Milana Uhdeho nebo
Bořivoje Srby, protože už během druhého ročníku si nás tito
zkušení pedagogové začali testovat, dali nám určité příležitosti,
pro které jsme se dokázali správně obětovat, aniž by nám záleželo
nějakém osobním pohodlí. Zkrátka, byli jsme cizí rukou taseni,
avšak vlastním nadšením vzníceni... (zazvoní mu telefon, jakmile
hovor vyřídí, opět se vrátí ke stolu) Omlouvám se, volala mi žena.
A snad jakoby něco tušila, řekla mi „jsi můj Vizovjánek“. Pamatuj
si, že když ti toto řekne nějaká Zlíňačka, tak vůbec nezáleží na tom,
jak vypadá... (smích) Kde jsme to skončili?
U tasení a vznícení. Přijde mi, že váš tehdejší specifický
„provázkovský“ styl v mnohém překračoval divadelní hranice.
Dá se říct, že jste našli určitou díru na trhu? Že jste přišli
s něčím, co tady do té doby nebylo běžně k vidění?
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Ačkoliv se nám tehdy klasičtí divadelní bardi vysmívali a do určité
míry námi i pohrdali, tak musím zpětně uznat, že jsme asi v mnoha
ohledech objevné divadlo dělali. V podstatě jsme začali míchat
dohromady výrazná gesta a pohyby s mluveným slovem. Často
jsme byli opravdu velmi překvapeni, jakého ohlasu se nám
dostalo, a to nejenom u nás, ale taky v zahraničí. V roce 1975 jsme
vyrazili vůbec poprvé do francouzského Nancy na tamní mezinárodní divadelní festival, na kterém jsme se uvedli hned třemi
inscenacemi – Am a Ea, Pepé a Commedia del arte. Zažili jsme
neuvěřitelný úspěch, lidé nás takřka nosili na ramenou, a když
jsme se vrátili domů, nabídky z celého světa se jen hrnuli. Jenže tím
to na nějakou dobu skončilo. Z vyšších míst se k nám donesl vzkaz:
„My to platíme, tak to budete hrát v Brně. Pustíme vás maximálně
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do Prahy“. Co se dalo dělat, divadlo jsme bezmezně milovali, takže
jsme hráli u nás. Naštěstí se pak ozvali nějací impresáriové
z Milána a Paříže s tím, abychom vycestovali na jejich festivaly
a jelikož byli důslední a pořádně zatlačili, tak se to i podařilo.
Uvažoval jste někdy v těch nesvobodných dobách reálně nad
tím, že zůstanete ve svobodné zemi a do vlasti se nevrátíte?
Uvažoval, dokonce jsem byl už rozloučený i s maminkou, ale tak
nějak se mi to nakonec všechno v hlavě rozleželo. Přece jenom
jsem tu naši zemi miloval, ať už to v ní vypadalo jakkoliv, a taky
jsem miloval celou divadelní partu, kterou jsem měl kolem sebe.
Vedl jsem v sobě zvláštní vnitřní boje, kdy si člověk na jednu stranu
říkal, že v zahraničí se bude mít dobře, využije některou z nabídek,
které se mu objevily na stole, bude třeba i učit, režírovat a nevím,

co ještě všechno, ale definitivně opustí své kořeny. Ve výsledku to
všechno dopadlo asi nejlépe, jak mohlo. Nemluvě o tom, že by mi
pravděpodobně dlouho trvalo, než bych dokázal porozumět, co si
na dvě stě metrů vzdálení milenci na lavičce povídají. I když by to
bylo zřejmě velmi podobné, ať už bych se nacházel kdekoliv...
(smích)
Když vás tak poslouchám, stále víc a víc se utvrzuji v tom,
že člověk nesmí za žádných okolností ztratit určitý nadhled
a smysl pro humor.
Shodou okolností v nejnovější inscenaci Kdo sestřelil anděla,
kterou u nás v divadle hrajeme, zazní replika „jak chcete přežít tuto
dobu bez posměchu“. Já bych tam ale raději dal „bez úsměvu“
nebo „bez humoru“. Jednou jsem zastavil stopující osobě nedaleko Olšan a k mému překvapení, on to byl můj kamarád. Nastoupil, nicméně hrozně zapáchal. (opět celou situaci předehrává)
Tak jsem se ho ptal, co se děje, když on na to: „Ale prosim tě, žena
se na mě vykašlala, odstěhovala se do Brna, co si jenom počnu.
Su v prdeli, Boline, úplně v prdeli, tak se nediv, že smrdím.
Chlastám, no.“ Říkám mu: „Neblbni, musíš se narovnat, přece
tomu nepodlehneš. Pěkně se ohol, vykoupej se, vem si čistou
košulu...“ Najednou mě však blesku rychle přerušil a pronesl památnou větu: „Tobě se to mluví, vole, když máš humor.“
Změnilo se podle vás divadlo nějak výrazně za těch padesát
let, co se mu profesionálně věnujete?
Já to asi nedokážu úplně posoudit. Je důležité si uvědomit, že dneska se divadlo hraje na několika úrovních, má de facto hned celou
řadu podob, a divák si může díkybohu libovolně vybírat.
V podstatě ho můžeme přirovnat k vodě – jednou narazíš na kaluž,
ale taky na studánku, podruhé ti vstoupí do cesty obrovská řeka,
jindy zase útlá bystřina. Pokaždé je to něco jiného, nicméně
v základu se jedná pořád o vodu. Každopádně si myslím, že se
u nás stále dělá dobré divadlo, a je jedno, jestli jdeš na muzikál,
na drama nebo do komorního prostoru na nějaký experiment.
Jak říkám, chce to jen správně vybírat, ačkoliv věřím, že je to někdy
dosti těžké, protože trh je neuvěřitelně nabitý.
Najde se nějaká divadelní role, kterou byste si dal s chutí
znovu?
No, třeba Trosečník, to by bylo něco, ale toho už bych fyzicky
nezvládl, respektive už by ho nezvládly moje opotřebované klouby.
Pak bych si určitě s chutí zahrál společně s Pecou Poslední leč, jé,
to by bylo krásné... (zamyslí se) V podstatě všechno by se dalo hrát
pořád, kdybychom zůstali mladí a nesmrtelní.
A když už jsme u vašich rolí, skočme ještě nenápadně k filmu.
Podle filmové databáze bude letos odpremiérováno celkem
šest snímků, pod kterými jste herecky podepsaný. Je mi
jasné, že se nenatáčí všechny zároveň, ale i tak mi ten počet
přijde neuvěřitelný. Jak to zvládáte? Jak se v jednu chvíli
dokážete koncentrovat na takovou porci práce?
Víš, že ani nevím? A opravdu jich je tolik? (úsměv) Vždycky se snažím danou roli někomu věnovat. Někomu, koho jsem znal, nebo
koho znám. Například ve filmu Musíme si pomáhat byl předobrazem postavy Josefa Čížka můj tatínek, který taktéž trošku napadal
na jednu nohu, neustále chodil elegantně oblečený, nechyběla mu
patřičná elegance a do toho voněl cigaretovým kouřem i lékárnou,
ve které pracoval. Nebo třeba do filmu U mě dobrý jsem promítl
svého bráchu, který byl každým coulem gentleman. Zkrátka,
vždycky při natáčení takhle na někoho myslím.
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Naposledy vás poprosím o jednu rychlou reakci.
Trošku jste mi nahrál – co vás bez rozmyslu napadne,
když dojde řeč právě na film Musíme si pomáhat?
Válka. A k tomu mi naskočí i jedna blyštivá vzpomínka na samotné
natáčení. To se tak zrovna točila ta velká razie – dobytčáky
narvané k prasknutí, všude okolo mocně štěkali psi, které v rukou
pevně svírali opocení Němci, zkrátka velká hrůza, kdy člověku
bleskne hlavou, co za neskutečné utrpení museli tenkrát lidé
prožívat. Konečně se z režie ozvalo ono „stop, stop“, načež si
všichni na place oddechli, protože to fakt nebyla snadná scéna.
Zadívám se do davu komparzistů a co nevidím, jeden z těch esesáků se ke mně prodírá s úsměvem na tváři a volá: „Boli, ahój, já
su z Třebíča.“ To byla neskutečná změna atmosféry… (smích)
Nemrzí vás občas, že jste hodně spojován převážně s filmy
jako Dědictví aneb Kurvahošigutntag nebo Pelíšky, ovšem jen
málokdo si vás v danou chvíli přiřadí k rolím, jež jste ztvárnil
ve snímcích Zapomenuté světlo nebo Sedím na konári a je mi
dobre?
No jo, to je holt úděl, se kterým člověk nic moc nenadělá. Vezmi si
takového Miloše Kopeckého, ten hrál nádherné role, snad
Lakomcem počínaje, ale stejně ho ve výsledku mají všichni z
afixovaného jako toho doktora Štrosmajera. Netřeba si stěžovat.
Ti, co chtějí, tak vědí a ti, co nechtějí, vědět nemusí. Vždycky, když
jdu po ulici a slyším ono pověstné „Bohušu, kurva se neříká“, tak
jen s klidem prohodím: „Hoši, ten film není o tom, jak se máte chovat, ale o tom, jak se nemáte chovat.“ (smích) Na druhou stranu,
už tatínek mi říkal: „Úsměv tě nic nestojí.“ A měl pravdu.
Během červencového Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary převezmete z rukou Jiřího Bartošky Cenu
prezidenta MFF Karlovy Vary určenou pro výrazné osobnosti
české kinematografie. Máte radost?
Smrdí to protekcí, nicméně jak jsme si teď o té filmografii pěkně
povídali, tak jsem lehce nabyl dojmu, že má vlastně Jirka Bartoška,
mimochodem můj hodný kamarád a taky spolužák, právo, předat
mi tu cenu. Vtipné je, že ji ještě ani nemám doma, ale už se mi od
jednoho člověka dostalo výtky, že si převezmu cenu od Zemana.
„No dovol?“, odsekl jsem mu rázně s tím, že není prezident, jako
prezident... (smích)
Na závěr vás, jakožto valašského krále, poprosím o vzkaz
všem čtenářům magazínu inZlin.
Čtenářům vašeho inZlina? Zůstaňte in! A jelikož mám Zlín opravdu
moc rád, tak si dovolím přidat ještě jednu závěrečnou historku,
můžu?
Sem s ní.
Kdysi za mnou do Olšan přiletěl vrtulníkem jeden známý a spolu
s ním dorazila i oslnivá Zlíňačka. Jakmile jsem zjistil, odkud
pochází, okamžitě jsem vyrostl. Zase na mě dýchla určitá nostalgie dávných časů. Instinkt lovce se probudil. Přeměřil jsem si ji
pohledem – Zlíňačka, rozumíš – až jsem na malou chvíli zapomněl
na všechny své povinnosti i závazky. Když kde se vzal, tu se vzal,
kráčel kolem nás bažant. Jakmile ho ta blonďatá dáma spatřila,
vyhrkla: „Vy tady máte pávy?“ Ve vteřině bylo po všem, zase jsem
se vrátil pevně nohama na zem... (smích)
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: David Konečný, Monika Chupeková
a archiv Divadla Bolka Polívky

11

INSPIRACE

Letní gastro novinky, Salvador Dalí i nová
kavárna: užijte si léto v Obchodním domě
Obchodní dům Zlín není jen místem moderního nakupování a společenského setkávání. Vyrazit sem můžete
také za gastronomií, zábavou a dokonce i relaxací. Nechejte se inspirovat. A nezapomeňte: u Obchodňáku
najdete největší koncentraci venkovních zahrádek ve Zlíně. Užijte si jídlo a pití pod širým nebem!

Bistrotéka má nové menu i snídaně.
A vrátil se populární Reuben sendvič
Bistrotéka Valachy s příchodem léta odlehčuje jídelní lístek. Ochutnejte nové menu, jemuž dominují mořské delikatesy, sýry a pečená zelenina – třeba 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
nebo hovězí tataki, milovníci špičkového masa jsou zváni na
výborné steaky z čestru. A skvělá zpráva pro ty, kterým se stýskalo
po reuben sendviči: oblíbená pochoutka s domácím pastrami se
vrátila do stálého menu.
Obměnou prošla také snídaňová nabídka. Přijdte ochutnat novou
variantu vajec do skla s lanýžovým olejem, anglickou snídani nebo
lívance s banánem a čokoládovým smetánkem.
Nevynechejte ani kornuterii v přízemí, která není jen místem,
kde ve všední dny koupíte polední občerstvení s sebou. Mají tu
i italskou zmrzlinu nebo jahody se šlehačkou.

Nové drink menu v Baru 1931
Na skvělý drink se stavte v Baru 1931. Barmani připravili speciální
drink menu na počest oslav 700 let Zlína: ochutnejte Dřevák,
Páternoster, Jižňáky a další koktejly s originálním příběhem
i servisem. Mají tu i nové Gin & Tonic menu a rozšířenou nabídku
skvělých nealko limonád. Skvělý tip k posezení na zahrádce.

Škola vaření pokračuje i o prázdninách
Vyberte si z nově vypsaných letních termínů:
17. 7. – Kurz pečení kvasového chleba
24. a 25. 7. – Velká dámská jízda
15. 8. – Kouzlo 5 druhů masa
31. 7. – Italská kuchyně
Více na www.bistrovalachy.cz/skola-vareni

Hudební středy v Bistrotéce (od 17:00)
13. 7. – Markéta Vodičková a Filip Vítů
20. 7. – Štěpán Holík a Zdeněk Marušák
27. 7. – Markéta Vodičková a Štěpán Holík
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KAFE NA ROHU:
novinka léta 2022
V místech, kde bývala Jogurtovna, se otevřel nový podnik: KAFE
NA ROHU. Mají tu různé druhy kvalitní italské kávy Lavazza, v létě
také oblíbené ledové kávy, ovocné limonády, smoothie, zmrzlinové
šejky a točenou zmrzlinu. K tomu vlastní dezerty, sladké i slané
svačinky a teplé snídaně. Kavárna si zakládá na kvalitní a rychlé
obsluze, přátelské komunikaci, příjemném a čistém prostředí
a pěkné prezentaci.

Užitečné tipy pro letní cestování
•Vyrážíte na dovolenou do zahraničí? V Tourist centru můžete
využít službu směnárny. Prodávají tu i dálniční známky.
•Knihkupectví Dobrovský Beta má skvělou letní akci: k tištěným
průvodcům Lingea dostanete jako dárek brožurku s konverzací
v cizím jazyce. Platí do 31. 7.
•Jídlo (nejen) na cesty nakoupíte v obchodě Bistrotéky Valachy.
Výbornou volbou jsou hotová jídla ve skle ze zdejší kuchyně

Salvador Dalí ve Zlíně: jedinečná
výstava na střeše Obchodňáku

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. Červenec bude zasvěcen grilovaným specialitám.
Vychutnejte si je třeba na venkovní zahrádce.

Kulturní událost léta je tady! Obchodní dům Zlín spolu s Galerií
Artrium představují další unikátní akci: výstavu díla jedné z největších osobností výtvarného umění 20. století, surrealisty Salvadora Dalího. Více jak stovka děl je k vidění v Galerii Desítka
v nejvyšším, 10. podlaží Obchodního domu Zlín. Jde o největší
mimopražskou výstavu díla Salvadora Dalího v tomto roce. Představuje průřez celou Dalího tvorbou – od grafik přes sochy až po
užité umění. K vidění je i soubor ilustrací k Dantově Božské
komedii. Expozici doplňují originální portrétní fotografie Salvadora
Dalího, které pořídil v roce 1969 v Paříži český fotograf Václav
Chochola. Kdo by neznal slavnou fotku Dalího s vejcem nebo
Dalího sedícího s hůlkou na divanu? Některé z portrétů, ale také
originální grafiky a sochy je možné na výstavě zakoupit.
Expozici doplňuje promítání dokumentu o Dalím, prodej publikací a také zajímavých suvenýrů (puzzle, pohlednic, triček nebo
porcelánu). Více informací na www.obchodnidum.cz

Terasa
otevřena
Během výstavy je
v 10. podlaží mimořádně otevřena kavárna
s terasou, kde si můžete
posedět u šálku kávy,
drinku či dezertu
s jedinečným výhledem.

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
tu platí akce happy hours: masáž v délce 80 minut za cenu
50 minut!
Nebo rovnou spojte relaxaci s dobrým jídlem díky balíčku Fit den.
Za jednu cenu tak máte masáž a po ní pozdní oběd nebo večeři
v Bistrotéce Valachy. Skvělý tip na jednodenní dovolenou! Můžete
rezervovat on-line na www.fyziogarden.cz
IN ZLIN léto 2022

Bistrotéka Valachy nabízí
po dobu výstavy Španělské menu s delikatesami
z rodné Dalího země.

Mimořádné večerní prohlídky
Termíny speciálních prohlídek s úvodním slovem a promítáním
filmu Andaluský pes najdete na webu Obchodního domu.

Akce pro dětské kolektivy
Pro dětské kolektivy jsou připraveny speciální komentované prohlídky se zábavným testem. Pedagogický doprovod má vstup
zdarma. Rezervace: nevralova@artriumzlin.cz.
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TIPY NA VýLET

Léto na kole
5 tipů na nejkrásnější cyklovýlety na Zlínsku a Luhačovicku
Projet si Baťovu nedokončenou železnici, podívat se do krajiny jezer u Spytihněvi, prozkoumat
Brány Bílých Karpat nebo vyrazit na elektrokole na Velký lázeňský okruh. Destinační společnost
Zlínsko a Luhačovicko připravila novou letní sérii těch nejkrásnějších výletů na kole do okolí.

Zlínsko
Vyrážet ze Zlína a vracet se sem má své výhody. Příroda pár
kroků od centra a k tomu všechny ty kavárny, bistra a restaurace, které tu na vás budou čekat, až se vrátíte z Malenovic,
Lukova, ze zoo nebo z pasek nad městem.

Pasekami kolem Zlína
•délka 35 km, převýšení 324 m, typ kola: trekové
Nejkrásnější výhledy na Zlín jsou určitě z pasek okolo města.
Projedete se po nábřeží řeky Dřevnice, mrknete na hrad Malenovice, kolem filmových ateliérů dojedete až na vyhlídku Na Pinduli
a odtud po pasekářských pěšinkách zase zpátky do Zlína.
Tipy na zastávce cestou:
1 - Hrad Malenovice
2 - Lesní hřbitov
3 - Filmové ateliéry a Filmový uzel
4 - Pindula

1
1

2 3

4
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Řetechov

2

3
4
1

Luhačovicko

2

Lázeňské městečko Luhačovice je na kola jako dělané. Vyřádí
se tu bajkeři i vrchaři, ale můžete si taky půjčit elektrokolo
a objevit pro sebe Slavičín, Uherský Brod nebo výhledy z podkarpatských luk. Večer pak uložíte unavené tělo do wellness.
Co může být lepšího?

Malý lázeňský okruh
•délka 20 km, převýšení 292 m, typ kola: silniční / trekové

Malý lázeňský, to je taková švihácká trasa kolem pramenů, na
přehradu, s výšlapem na Řetechov a se spoustou opravdu dechberoucích výhledů. 20 pohodových kiláčků kolem Luhačovic.
Tipy na zastávce cestou:
1 - Vyhlídka Horní Dvůr
2 - Luhačovická přehrada
3 - Hala Vincentka
4 - Dům Dušana Jurkoviče

1
2

5

4
3

Otrokovicko

3

Projet se kolem řeky Moravy až k Baťovu kanálu a klidně i dál,
objevit Napajedla, krajinu jezer ve Spytihněvi, vystoupat na
Žlutavu k trojmezí Valašska, Slovácka a Hané, projet si traily,
které vedou do Chřibů, prozkoumat čtvrť baťovských domečků
Bahňák - Baťov. Tohle všechno Otrokovice umí. Je to po ruce
a uvidíte spoustu krásy.

Stezky Branou do Chřibů
•délka 14 km, převýšení 313 m, typ kola: horské

Krásná trasa, která vede z velké časti lesem a polními cestami,
otevírá cestu z Otrokovic do chřibského pohoří. Vyřádíte se na
bajku, ale hodí se i jako odpolední projížďka nebo výlet pro
začínající bajkery.
Tipy na zastávce cestou:
1 - Vyhlídkové místo nad Bělovem
2 - Lojzova studánka
3 - Farma a minizoo Žlutava
4 - Vyhlídkové místo Sady
5 - Přístaviště Otrokovice

Činnost destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko je spolufinancována z rozpočtu Zlínského kraje.
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2

3
1
4
5

Vizovicko

4

Kdo by tenhle kraj trneček a frgálů neznal? Vezměte kolo
a pojďte ho objevit. Projedete se baťovskou nedokončenou
železnicí, podíváte se na testovací polygon rally, vyšlápnete na
rozhlednu Vartovna, k Mikuláštíkovu fojtství nebo ke krásnému
vizovickému zámku.

Po Baťově nedokončené železnici
•délka 16 km, převýšení 224 m, typ kola: trekové

Podhůřím Vizovických vrchů měla kdysi vést železnice, která by
spojila Vizovice s Valašskou Polankou. Vlaky tudy sice nikdy neprojely, v krajině však zůstaly železniční náspy, tunely a mosty, po
kterých se můžete projet na kole.
Tipy na zastávce cestou:
1 - Baťova nedokončená železnice
2 - Mikuláštíkovo fojtství
3 - Tunel Ublanka
4 - Pumptrack Bratřejov
5 - Pavilon EXPO 2015

5

1

4

2

Valašské Klobucko

5

Nádherná a nezapomenutelná krajina Bílých Karpat plná
chaloupek, horských luk, pastvin a oveček, na vás čeká na
Valašském Klobucku. Máme pro vás extra dlouhé poznávací
výlety, ale máme i projížďky na hrad nebo výlet po nové cyklostezce Bevlava až do Trenčína

Cyklostezkou Bevlava až do Trenčína
•délka 79 km, převýšení 656 m, typ kola: silniční / trekové

3

Víte, že na kole se můžete cyklostezkou dostat z Valašských
Klobouk až k Trenčínskému hradu? Kromě cca 4 km úseku je
Valašské Klobucko spojeno s řekou Váh a Trenčínem parádní
novou cyklostezkou Bevlava. Ideální tip na celodenní cyklovýlet.
Tipy na zastávce cestou:
1 – Hrad Brumov
2 – Poutní místo Skalka pri Trenčíne
3 – Trenčínský hrad
4 – Muzeum a památník Letecké bitvy nad Bílými Karpaty
5 – Městské muzeum a infocentrum Brumov-Bylnice

Všech 25 tipů na cyklovýlety s výškovými profily a mapami
najdete na Zlinsko-luhacovicko.cz v sekci Kam na kolo.
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Kouč Marian Jelínek
míří do Velkých Karlovic
Zajímavá příležitost pro ty, kteří se chtějí zdokonalovat, pracovat
na svém osobním rozvoji a uvítají inspiraci zkušených osobností.
Ve dnech 10. až 13. 7. zavítá do Spa hotelu Lanterna ve Velkých
Karlovicích známý kouč manažerů a sportovců Marian Jelínek
(mj. dlouholetý spolupracovník Jaromíra Jágra). V rámci pobytu
Sebekoučink můžete načerpat spoustu nových poznatků a informací. Je možné si rezervovat místo i bez ubytování na jednotlivé přednášky.
Další podobnou akcí bude 30. 11. – 2. 12. pobyt Umění být zdráv
a emoční mistrovství s koučkou Jitkou Ševčíkovou a lékařem
funkční medicíny Janem Vojáčkem.
Více na www.valachy.cz/pobyty/manazerske-pobyty/

TVOŘIVOST Světovost Příroda INOVACE Valašsko DESIGN
Slovácko Otevřenost DESIGN Vzdělávání SPOLUPRÁCE
ROZVOJ Smělost TECHNOLOGIE Kroměřížsko NÁPAD ZLÍN
Podnikání #jsmezlinskykraj TRADICE Průmysl Kreativita

www.krajbezhranic.cz

IN ZLIN léto 2022
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11 důvodů, proč v létě vyrazit
do Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích
Udělejte si o prázdninách výlet do Velkých Karlovic. Ať už vyrazíte na otočku, nebo na pár dnů,
Resort Valachy v údolí Léskové je skvělé místo, kde si najdou své milovníci relaxace,
dobrého jídla, sportovci i rodiny s dětmi.

Wellness den pro zdraví
Potřebujete odpočinek, ale nemáte možnost jet na delší dovolenou? Dopřejte si aspoň jeden relaxační den - Wellness den pro
zdraví. Tento balíček zahrnuje celodenní pobyt ve Wellness Horal,
masáž či beauty ošetření a tříchodový oběd na terase hotelu.

Spa hotel Lanterna má nové pokoje,
terasu i restauraci s barem

18

Buďte mezi prvními hosty, kteří si užijí nový komfort Spa hotelu
Lanterna. Díky rekonstrukci u oblíbeného karlovického hotelu na
léto přibyla venkovní terasa. Hotelová restaurace navíc prošla
kompletní proměnou, nově tu najdete i pohodový lounge bar
a velkou vinotéku, vybrané pokoje získaly balkon či zimní zahradu,
část má nově klimatizaci.
Ubytovaní hosté si tu užívají skutečné hýčkání s řadou služeb
v ceně pobytu. Ta zahrnuje nejen obvyklou snídani a večeři, ale
také odpolední snack Aperitivo moment, neomezený vstup hned
do dvou wellness center s každodenní nabídkou saunových rituálů, lekce jógy a aqua fitness, u delších pobytů i masáž, piknik
nebo třeba lekci golfu.
Místem, které ocení aktivní cestovatelé a rodiny s dětmi, je
v Resortu Valachy hotel Horal. I ten nabízí letní pobytové balíčky
s neomezeným vstupem do wellness a další služby v ceně.
Inspirujte se na www.valachy.cz/pobyty

Koupání i relax ve Wellness Horal
Do Wellness Horal si ale můžete zajít i „jen tak“ za koupáním a saunováním, ve všední dny s akční nabídkou vstupného: Seniorské
pondělí, Dámské úterý, Středeční relax pro dva, Pánský čtvrtek,
Páteční slevu pro děti a zvýhodněné bazény od 17:00 (více na
www.wellnesshoral.cz).
Ve všední dny od 10 do 10:30 se koná v bazénech cvičení aqua
fitness.

Naučné stezky pro děti
Co podniknout s dětmi? Vyrazte na naučné stezky Resortu Valachy.
•U Bistra Razula začíná oblíbená Stezka portáše Maliny vedoucí

na vrchol sjezdovky Razula nebo trasa Hledej poklad. Tištěné
instrukce dostanete v Bistru Razula.
•Oblíbená je i Kulíškova naučná stezka kolem hotelu Horal, kde
můžete děti odměnit Kulíškovou specialitou (s plyšákem v ceně)
a nechat je vyřádit na krásném Jupíkově hřišti.
•V lesíku nad Spa hotelem Lanterna si nenechejte ujít Stezku
valašských strašidel.
•A pokud vás baví geocaching, v okolí máte spoustu příležitostí
pro lov kešek, je jich tu opravdu dost.

Grilování na terase Horalu
Terasa hotelu Horal je místem, kde se dá příjemně spočinout během
výletu, užít si dobré jídlo a pohodu s výhledem do údolí. Středeční
prázdninové večery zpříjemní od 18:30 živá hudba (Bolek Vjaclovský a další muzikanti), o víkendech oblíbené grilování.

Vyzkoušejte si golf u Horalu
Láká vás vyzkoušet si golf? Rezervujte si jediečný program Golf
pro každého na Golfovém hřišti Horal. Čeká vás procházka s instruktorem, který vám vysvětlí základy a zkusíte si odpalování i hru
na jamku. Ideální pro rodinu (max 2 dospělí + 3 děti).
Rezervace tel. 571 495 570.

Bistro, elektrokola i in-line u Razuly
Za občerstvením se můžete v Resortu Valachy zastavit na terase
hotelu Horal, ale také třeba v Bistru Razula u sjezdovky Razula.
Mají tu výborné burgery, pizzu, kyselici či borůvkové knedlíky.
Na protějším parkovišti je půjčovna elektrokol KTM a můžete tu
vyzkoušet i novou školu in-line bruslení.

Kongres inteligentního pohybu
a a festival Barvy jógy 23. a 24. 7.
Známý Kongres inteligentního pohybu zavítá v létě na louku pod
hotelem Lanterna. V sobotu 23. 7. se těšte na workshopy, besedy,
koncert i letní kino se zajímavými hosty (Sandra Pogodová, Jaroslav Dušek, MUDr. Helena Máslová, Viliam Poltikovič a další), v neděli 24. 7. naváže festival Barvy jógy s Terezou Winklerovou
a jejími hosty, který přiblíží méně obvyklé aspekty jógy (embryo
jógu, dance jógu, obličejovou jógu či jógu dechu).

Valachy man 5 a 6. 8.
Zapojte se do legendárního triatlonového závodu Valachy Man
u Balatonu v Novém Hrozenkově. Připraveny jsou trasy pro děti,
hobíky i zkušené sportovce. Registrace na www.valachytour.cz.

Týden kultury na Valašsku 18. - 24. 8.
Kurzy pečení frgálů a pizzy
Chcete se naučit péct valašské frgály? Zajděte si na kurz
s pekařkou Resortu Valachy (o prázdninách vždy v úterý a neděli).
Pro děti v Resortu Valachy připravili kurzy pečení pizzy v Bistru Razula s šéfkuchařem Josefem Tydlačkou (vybrané pondělky).
IN ZLIN léto 2022

Závěr prázdnin bude tradičně patřit Týdnu kultury na Valašsku.
Zajděte si do cirkusového šapitó u Lanterny na Jaroslava Duška,
Divadlo Bez zábradlí, Simonu Stašovou s Ladislavem Frejem
nebo třeba představení pro děti.

Více na www.valachy.cz, www.tydenkultury.cz
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VALACHY MAN „rozpůlí“ prázdniny:
bude opět dvoudenní a pro celou rodinu
Trasy pro zkušené sportovce, začátečníky i děti: to vše letos opět nabídne legendární triatlonový závod
VALACHY MAN, který se v půlce prázdnin odehraje u vodní nádrže Na Stanoch známé také jako „valašský
Balaton“ v Novém Hrozenkově. I letos bude Valachy man dvoudenní a s doprovodným programem
pro celou rodinu. Registrovat se můžete na www.valachytour.cz, do 28. 7. za výhodnější cenu.

„Díky tomu, že se závod koná přímo u vodní nádrže, je ideální akcí
pro celou rodinu. Závodění i fandění se dá krásně spojit s letním
koupáním uprostřed přírody Beskyd,“ láká hlavní pořadatel
Bohuslav Komín z Resortu Valachy Velké Karlovice.
Pátek 5. 8. dopoledne bude tradičně zasvěcen závodům dětí.
Ty nejmenší do 6 let závodí v běhu, ty starší už na klasické triatlonové trati zahrnující plavání, kolo a běh na kratší vzdálenosti.
V pátek 5. 8. odpoledne pak odstartuje závod na kratší trase,
která je svými distancemi (250 m plavání, 12 km kolo a 3,5 km
běh) vhodná pro začátečníky a hobby sportovce.
V sobotu 6. srpna se bude konat závod štafet a jednotlivců na
hlavní, delší trati (350 m plavání, 16 km na kole v terénu a 4,5 km
trialového běhu).
„Trasy Valachy mana představují mini triatlon. Kratší závod je ideální
pro hobíky, pro mnohé bývá první závodní zkušeností
s triatlonem. Nahrává tomu i fakt, že se u nás startuje intervalově.
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Odpadá obava z hromadného startu do vody i ostych ze srovnávání
s výkony ostatních sportovců na trati,“ dodává Bohuslav Komín.
Součástí Valachy mana bude i doprovodný program s aktivitami
a stánky partnerů, servisem kol či tombolou. Závod bude streamován několika kamerami včetně dronu. Tradičního moderátora
Standu Bartůška letos střídá neméně zkušený sportovní reportér
a komentátor České televize Tomáš Budka.

Více na www.valachytour.cz

Tip (nejen) pro závodníky
Pro ty, kteří by se chtěli připravit na Valachy mana pod vedením
zkušeného kouče, připravili pořadatelé Triatlonový kemp s Ironmanem Petrem Vabrouškem ve Velkých Karlovicích 3. – 6. srpna.
Tréninky budou zčásti probíhat na trasách Valachy mana. Na závěr
se pak mohou sportovci zúčastnit závodu. www.lanterna.cz

SDUNSŐHG6SROHÿHQVNëPGRPHPÃ Kvítkovice
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Týden kultury přiveze do Velkých Karlovic
Stašovou s Frejem, Vydru a opět i Duška
Devět divadelních představení během sedmi dnů v netradičním prostředí cirkusového šapitó uprostřed
Beskyd: takový bude 6. ročník charitativního festivalu Týden kultury na Valašsku, který se uskuteční
na závěr prázdnin 18. až 24. srpna ve Velkých Karlovicích. Pořádající Resort Valachy jako každý rok
věnuje výtěžek na dobročinné účely.
Vedle lákavého programu s hvězdnými tituly i hereckými
osobnostmi dodává festivalu neobyčejnou atmosféru především místo konání. Speciálně kvůli této události bude v údolí
Léskové pod Spa hotelem Lanterna opět vztyčeno cirkusové
šapitó, kolem nějž vznikne párty zóna s občerstvením, posezením pod širým nebem a živou muzikou.
Speciální nabídku připravil k Týdnu kultury karlovický Spa
hotel Lanterna. Ubytovaní hosté mají v ceně pobytu během
festivalu jednu volnou vstupenku na noc a pokoj.
Festival se letos koná již pošesté. V minulých pěti ročnících
přinesl na dobročinné účely již téměř milion korun, které byly
rozděleny mezi mobilní hospic Strom života a potřebné rodiny
z Velkých Karlovic.
Více informací a prodej vstupenek: www.tydenkultury.cz

Nechejte se inspirovat tipy na vybraná představení
z letošního programu.

20. 8. Benátky pod sněhem
(Pantheon production)
Dva páry se potkávají na společné večeři. Jedni mají před svatbou, ti druzí nejspíš před rozchodem. Stačí ovšem malé nedorozumění a všechno může být ještě úplně jinak.... Situační komedie
Gillese Dyreka z roku 2003 právem slaví úspěchy v řadě evropských zemí, v rodné Francii byla vyhlášena hrou roku. V hlavních rolích Veronika Arichteva nebo Kristýna Janáčková a Míra Nosek.

21. 8. 1 + 1 = 3
(Malé Divadlo Komedie)
Taxikáři Johnu Brownovi se léta úspěšně daří tajit, že má dvě manželky. Všechno skvěle funguje díky precizně dodržovanému harmonogramu, až ho jednoho dne naruší náhodná událost, která
roztočí kolotoč stále zamotanějších lží. Legendární hra britského
mistra frašky Raye Cooneyho byla v minulosti nejvýše hodnocená
návštěvníky festivalu, na přání se po pěti letech vrací.

22. – 24. 8. Čtyři dohody a Pátá dohoda
(Jaroslav Dušek)
Legendární představení podle knihy mexického spisovatele Dona
Miguela Ruize jsou pravidelnou součástí festivalu. V originálním
prostředí šapitó obklopeného valašskými lesy mívají ve Velkých Karlovicích úplně jinou atmosféru, než v obvyklých divadelních sálech.
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LETNÍ FESTIVALY

Malé letní festivaly
lákají na pestrý program
Menším alternativním festivalům patří letní prázdniny. Příznivci komornější atmosféry
a hudby, která v rádiích příliš často nezní, si přijdou na své ve Fryštáku, v Lukově
nebo třeba na kopci nad Hostišovou.

BAOBABYFEST
BAOBABYFEST v Hostišové je festivalem nejen dobré muziky, ale
taky přírodního stavitelství. Určen je pro lidi mladé a stále mladé.
Uskuteční se 9. července od 15.00 v přírodním areálu Strážná,
kde duchovně sídlí a tvoří BAOBABY. Stojí tu rozhledna a vodojem
a svět je tu jako na dlani. Program zahrnuje nejen koncerty (například Huso, Orange a další), ale i přednášky a ukázky přírodního
stavitelství. BAOBABYFEST má i Electrostage, na které od 20.00
vystoupí několik DJů.
Podrobnosti na www.baobaby.org/baobabyfest/

V HOUŠTÍ
V sobotu 23. července od 17.00 se v remízku u Lukova koná
4. ročník „festivalu rychlé a pomalé hudby“ V houští. Pořádá ho
zlínský spolek Zvěřinec. Co letos nabídne? Například vystoupení
legendy českého undergroundu Oldřicha Janoty, indie rock
(fall & fell), rap, jak ho nikdo jiný nedělá (Mutanti hledaj východisko), i metal (Death Race For Sorrow). Návštěvníci jsou zváni i na
loutkovou pohádku, autorské čtení nebo workshop - světem hmyzu
provede hudebnice, spisovatelka a performerka Irena Vlčková.
Přesnou mapu místa konání a celý program najdete tady:
zverine.cz/tag/slavnost/

FRYŠTÁCKý MALý SVĚT
Závěr prázdnin pak tradičně patří Fryštáckému malému světu.
Letos připadl na víkend 19. - 20. srpna. Akci pořádá tamní sdružení Z kola ven a koná se na dvoře Domu Ignáce Stuchlého. Těšit
se můžete na zajímavé koncerty (například Beata Bocek, Kittchen,
Hrubá hudba, Lenka Dusilová a Kid Aid nebo Zrní), divadelní představení pro děti i na literárně-hudební vystoupení baskytaristky
The Plastic People of the Universe Evy Turnové Procházka Turnovým hájem.
Více na www.malysvet.info
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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.

15. - 17. 7. OTROKOVICKÉ LETNÍ SLAVNOSTI
Akce pod širým nebem pro celou rodinu. Program v parku před
Společenským domem, v Kvítkovicích u kostela Sv. Anny, v přístavišti
a na modelářském letišti Bělov. Koncerty známých kapel, dětské show,
program pro seniory, okružní plavby lodí, outdoorová výstava. Vláček
Moravský drak. Bonus: sobotní Gastrofestival v parku + zábavní E.ON
zóna. Vstup volný.
20. 8. | 16.30 h. NÁMĚSTÍ 2022 - FEDO
7. ročník letních koncertů na náměstí 3. května před Besedou letos
nabízí také zajímavá zahraniční vystoupení. V rámci zlínského festivalu
FEDO 2022 se nám představí dechový soubor z Polska a folklorní soubor
z Bulharska. Vstup volný, občerstvení zajištěno.
28. 8. | 16.30 h. NÁMĚSTÍ 2022 - ZÁŘÍ + RIPTETO
Další pohodový hudební podvečer na náměstí před Besedou. V první části
nás pobaví skupina ZÁŘÍ s vlastním neotřelým repertoárem, ve druhé
potěší domácí RIPTETO českými a slovenskými hity v akustické úpravě.
Vstup volný, občerstvení zajištěno.
předprodej tel.: 571 118 103
predprodej@otrokovickabeseda.cz
náměstí 3. května 1302, Otrokovice

www.napacider.cz

29.07.
—04.08.
2022

Pořadatel

Hlavní partner

Dotýkám se
filmu
48. ročník
lfs.cz

Bra W W W
tř i
M Ebe
cim idi lidnové
i
b
d i v á l ov k y
adl
a

Finanční podpora

Generální mediální
partner

48.
Letní
filmová
škola
Uherské
Hradiště

IN ZLIN léto 2022

B uñuel, rič,
sko, F
Portugal ová vlna,
B ritská n ovink y,
české n ir tuální
v
tane c ve itě
real

e tchý
Ondřej Vavlátová
P
la
e
a
h
ic
M
lano ğlu
S emih Kapmerová
O lga S om

Hlavní mediální
partneři

Regionální mediální
partner

25

INSPIRACE

SVÁTEK MILOVNÍKŮ
BAROKNÍ HUDBY
JUBILEJNÍ DVACÁTÁ LETNÍ ŠKOLA
BAROKNÍ HUDBY V HOLEŠOVĚ
5. - 14.srpna 2022
Händelovo slavné oratorium TRUMF ČASU A PRAVDY zazní na závěrečném koncertu LŠBH na holešovském zámku v pátek
12.srpna v 19.30. Na 80 účinkujících z řad lektorů a posluchačů
přednese tento vrcholný opus F. G. Händela, který skladatel složil
jako své první oratorium. Händel za svůj dlouhý život uvedl oratorium ve třech verzích, aby jej nakonec zásadně zrevidoval jako své
poslední dílo / HWV 71 - 1757 /.
Hudbymilovní posluchači se však mohou setkat s barokní hudbou
ve všech jejích podobách, jak vokálních či instrumentálních, sólových stejně jako orchestrálních provedeních po celou dobu konaní
kurzů. Školy se účastní 23 lektorů a na 150 mladých povětšinou již
profesionálních hudebníků.
Již v neděli 7. srpna ve 20.00 se ve velkém sále holešovského
zámku představí jednotliví lektoři, ze zahraničí například světoznámá kontratenorová hvězda Andreas Scholl a jeho manželka,
cembalová virtuózka Tamar Helperin, jejichž recitál minulý měsíc
uvedla ČT Art, zpěvačka Anne Sophie Honoré, skvělá hobojistka
Luise Haugh nebo čeští interpreti působící ve Francii Dagmar
Šašková a Josef Žák, stejně jako mnoho dalších špičkových
hudebních profesionálů z Čech a Slovenska.
Nabyté zkušenosti z výuky budou studenti prezentovat na dvou
koncertech. V úterý 9.srpna bude studentský koncert věnován
duchovním skladbám v kostele sv. Anny , naopak ve středu
10. srpna na nádvoří zámku všemu světskému, od zpěvu, tance až
po víno. Tyto koncerty začínají vždy ve 20.00 a končí v pozdním
večeru, až všichni představí svůj hudební um.
Letní škola barokní hudby patří mezi nejvýznamnější hudební počiny v barokním žánru s naprosto ojedinělou atmosférou a obča-

nům Holešova a celého širokého okolí nabízí nevšední zážitky ve
zcela koncentrované podobě dobové hudby v unikátním prostředí
zámeckého areálu.
Vstupenky na závěrečný koncert lze pořídit v síti Ticketportal anebo
na místě před koncertem. Vstupenky na ostatní koncerty na místě.
Více informací : www.musicaholesov.cz
oficiální web Letní školy barokní hudby www.baroknihudba.cz
FB: letniskolabaroknihudby

Uherské Hradiště ožije
48. Letní filmovou školou
Uprostřed prázdnin, 29.7-4.8., ožije Uherské Hradiště jedním
z největších filmových festivalů ve střední Evropě. 48. Letní filmovou školu ve světové premiéře zahájí Olga Sommerová s dokumentem Michael Kocáb - Rocker versus politik. Festival ocení
herce Ondřeje Vetchého, režisérku Michaelu Pavlátovou či tureckého režiséra Semiha Kaplanoğlua. Retrospektiva bude věnována
Luisi Buñuelovi, kapitolou Filmové čítanky bude Britská nová vlna,
promítat se budou filmy z Portugalska, východní Evropy i Asie. Letní
kino ve Smetanových sadech bude patřit Martinu Fričovi, Masarykovo náměstí znovu po covidových restrikcích českým a slovenským novinkám. Mimo filmový a odborný program se návštěvníci
mohou těšit i na mnohé doprovodné akce – koncerty (Bratři Ebenové, Zrní, WWW, Vesna, Midi lidi…), divadla (Simona Babčáková
a NO A! a další), cimbálovky, literární čtení i program pro děti.
V prodeji jsou akreditace na jakýkoli počet dnů, přenosné balíčky
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vstupenek po 6 a 10 kusech a mecenášské akreditace s mnoha
bonusy. Vstup do stanů ve Smetanových sadech i do letních kin
bude opět volný. Těšíme se s vámi na jedinečnou atmosféru, pro
kterou je festival vyhledávaný hosty a filmovými nadšenci z celé
Evropy. Novinky sledujte na www.lfs.cz.

INSPIRACE

Hudební Kroměříž
nabídne mimořádné
hudební okamžiky
Koncerty, besedy i mimořádná setkání. Při příležitosti
oslav svého pátého výročí chystá Letní hudební akademie Kroměříž v rámci svého doprovodného festivalu
Hudební Kroměříž, velkolepý program plný famózních
hudebních hvězd jako je Václav Hudeček, Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka nebo orchestr PKF – Prague
Philharmonia. Atraktivní program pro veřejnost obsáhne
od 12. do 20. srpna koncerty, besedy a přednášky
s výraznými hudebními osobnostmi.

POPRVÉ ZAHRAJE KROMĚŘÍŽSKý
ZÁMECKý ORCHESTR
Celý festival otevře 12. srpna zahajovací koncert „Le retour de la
Paix“ (Návrat Míru) v Rotundě Květné zahrady, kde se poprvé představí kroměřížský zámecký orchestr Collegium Colloredo (houslisté Tomáš Netopil a Jana Chytilová Anýžová, violoncellista Michal
Raitmajer, loutnista Karel Fleischlinger, cembalistka Barbara
Maria Willi) společně se sopranistkou Markétou Klaudovou.
Na programu jsou mimo jiné skladby z kroměřížského hudebního
archivu. Koncert je pořádán ve spolupráci s Arcidiecézním
muzeem Kroměříž, MUO.

OSLAVA MISTRA HUDEČKA
A PROPOJENÍ DVOU SVĚTŮ
Hostem festivalu bude houslový virtuos Václav Hudeček, který
v červnu oslavil významné životní jubileum. Kromě oslavence
vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila a dva laureáti předchozích ročníků Letní
hudební akademie – houslista David Hernych a nizozemský violoncellista s českými kořeny, Tomáš Prechal. V průběhu večera
zazní skladby Antonína Dvořáka, Johannese Brahmse, Edwarda
Elgara a Antonia Vivaldiho. Václava Hudečka bude možné potkat
i o den dříve na besedě „Život s houslemi“ v kině Nadsklepí.
Zpovídat jej bude dirigent Tomáš Netopil. Možná zjistíte že svou
akademii Václav Hudeček také původně založil v Kroměříži.

KLAVÍRNÍ VIRTUÓZ IVO KAHÁNEK A MIMOŘÁDNĚ TALENTOVANÁ NORA LUBBADOVÁ
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Na programu festivalu Hudební Kroměříž jsou i další koncerty,
na kterých se představí letošní studenti Letní hudební akademie
Kroměříž. Zajímavý zážitek přinese koncert dvou famózních
klavíristů. Ten první je světoznámý Ivo Kahánek a klavíristka Nora
Lubbadová je sice ještě školou povinná, ale zato vyhrává a oslňuje
na všech mezinárodních podiích, kam vyrazí soutěžit. Je také
laureátkou LHAK.

Tomáš NETOPIL
JIŘÍ PAVLICA, TAJEMSTVÍ KROMĚŘÍŽSKÉHO
HUDEBNÍHO ARCHIVU A BUDOUCÍ MISTŘI
Beseda „Život s folklorem“ bude opět v moderátorském vedení
dirigenta Tomáše Netopila. Tentokrát vedle něj usedne uznávaný
hudebník, umělecký vedoucí Hradišťanu, skladatel a folklorista,
Jiří Pavlica. Velmi zajímavá bude Přednáška „Život na zámku“
odhalující tajemství hudebního archivu kroměřížského zámku.
Přednáška je pořádána ve spolupráci s Arcidiecézním muzeem
Kroměříž, MUO.
Studenti akademie jsou aktéry koncertů s názvem „Budoucí
mistři“, tyto koncerty představují ty největší talenty mladé generace. Trojici koncertů, během kterých si můžete poslechnout i letošní komorní orchestr akademie pod vedením Tomáše Netopila,
doplní Operní gala studentů Kateřiny Kněžíkové a Zdeňka Klaudy.

MOZART SE VRACÍ DO KROMĚŘÍŽE
VE VELKÉM STYLU
Bohatý program festivalu uzavře výjimečný koncert „Návrat Amadea“, který se bude konat 19. srpna ve Skleníku Květné zahrady.
Programem připomene Formanův slavný film natáčený také
v Kroměříži. Účinkovat budou sopranistka Kateřina Kněžíková, violoncellistka Michaela Fukačová, barytonista Adam Plachetka,
houslista Fedor Rudin, violista Pavel Nikl a doprovodí je jeden
z nejlepších českých orchestrů PKF – Prague Philharmonia pod
vedením dirigenta Tomáše Netopila. Slovem provedou David
Mareček a Lukáš Mareček. Koncert plný mozartovských melodií
bude doplněn skladbami Antonína Dvořáka. Součástí večera je
vyhlášení laureátů letošní akademie. O scénické zpracování večera se postará režisérka Národního divadla v Praze a Brně, Magdalena Švecová. Spolupořadatelem je Národní památkový ústav.

Kompletní program a předprodej
vstupenek je k dispozici na webu
hudebnikromeriz.cz .

Kateřina KNĚŽÍKOVÁ

Václav HUDEČEK

Jiří PAVLICA

Adam PLACHETKA

ROZHOVOR

Multimediální expozice mapující
historii města se otevře v září
Město Zlín slaví letos 700 let od první písemné
zmínky. Součástí celoročních oslav je rovněž
otevření multimediální expozice mapující
historii města napříč sedmi staletími. Autor
konceptu a art director Martin Hejl ze studia
Loom on the Moon představuje základní koncepci výstavy a přibližuje tvůrčí proces jejího
vzniku. Expozice bude otevřena pro širokou
veřejnost od září 2022 v sadu Svobody u zlínského zámku. Představení expozice proběhne
za účasti autorského týmu a s doprovodným
programem během prvního zářiového víkendu.
K jaké příležitosti se výstava koná?
Výstavu připravujeme k příležitosti 700 let od založení města Zlín,
ale naše úsilí směřuje k tomu, aby expozice sloužila jako inkubátor budoucí stálé expozice v prostorách zlínského zámku.
Kde je expozice umístěna?
Expozice je rozprostřena v parku zlínského zámku, a to zejména
v místech s nejkrásnější a nejlépe zachovalou zelení.
Jaká je její hlavní myšlenka?
Jednou z našich priorit bylo dát dohromady kvalitní tým, který dokáže nastartovat proces tvorby důstojného obsahu o historii
města, a to nejenom té baťovské. Zlín se totiž často redukuje pouze
na Baťu. Právě prostor zámku, který je v blízkosti náměstí, nás
vybízí k tomu, abychom se podívali na Zlín v dobách před Baťou,
ale také po něm. Dá se říci, že v tom je expozice mimořádná.
Kdo stál u zrodu koncepce expozice?
Prvním osloveným byl spisovatel Pavel Kosatík, následně do procesu vstoupil tým z Loom on the Moon, který přišel se základní
expoziční koncepcí. Poté byla prostřednictvím soutěže vybrána
společnost byPINK a firma AVT Group, která stavbu dodává.
Můžete nám základní koncepci více přiblížit?
Expozice stojí na třech pilířích. Prvním pilířem, kterému jsme
původně říkali encyklopedie Zlína, je soubor krátkých textů od
Pavla Kosatíka glosovaný ilustracemi, které volně obtékají devět
základních témat. Pro tuto část expozice jsme vymezili intimní prostor, který je zároveň prostorovým diagramem kořenových balů
okolních stromů. Druhým pilířem je imerzní film, jehož smyslem je
prostřednictvím pohyblivé digitální malby návštěvníka teleportovat
časem. Třetím pilířem, který je zároveň vrcholem celé expozice, je
prostorová instalace zrcadel, která přinášejí akustické svědectví
o minulosti a zároveň zprostředkovávají lyrické odrazy korun
stromů. V noci pak parku dodávají poetické osvětlení. Tato trvalá
část instalace by měla být první jiskrou revitalizace zámeckého
parku.
Výstava je tedy rozdělena do tří částí – je nutné je procházet
v určitém pořadí, nebo si návštěvník může cestu parkem
libovolně zvolit?
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situace expozice v zámeckém parku v sadu Svobody

denní pohled na expozici v zámeckém parku v sadu Svobody

noční pohled na expozici v zámeckém parku v sadu Svobody

Vzhledem k tomu, že se jedná o expozici pod širým nebem, může
si ji návštěvník libovolně časově dávkovat a na některá místa se
poté třeba vrátit. Jednou z hladin obsahové koncepce, která je

akusticko-světelná Instalace Výpovědi - pohled noc

u myšlenky od samého zrodu, je princip polyfonie, která funguje
jako kontrast k Baťovi jako jedinci a lépe reprezentuje město
napříč 700 lety jeho historie. Je tedy vhodné, aby návštěvník
expozici vnímal jako mozaiku individuálních vyprávění.
V akusticko-světelné instalaci Výpovědi pracujete se zrcadly
a obecně s motivem zrcadlení/odrazu. Co vás k tomuto pojetí
vedlo a co si od něj slibujete?
Minulost či historie města se vždy nějakým způsobem odráží v nás,
obyvatelích dneška, což návštěvníci mohou zažít tak, že jim různé
části expozice poskytnou různě věrohodný odraz. Zároveň jsme
chtěli vzdát hold tomu krásnému, co v dnešním zámeckém parku
je, a to jsou staré, vzrostlé stromy. S jejich korunami a kmeny jsou
zrcadla prostřednictvím návštěvníkovy cesty parkem v neustále
proměnlivém dialogu.
700 let historie Zlína je dlouhá doba. Jak jste na takto rozsáhlý historický úsek shromažďovali potřebná data?
Data se sbírala ve třech rovinách. Město Zlín vydává velkou knihu
o své historii, na které pracovala řada historiků, kteří nám poskytli
odbornou konzultaci. Ve druhé rovině to byla rešerše pro textovou
hladinu expozice, kterou si udělal sám spisovatel Pavel Kosatík.
A nakonec náš tým rešeršních odborníků a historiků, se kterými
dlouhodobě spolupracujeme, dohledal obrazové podklady.
Moderní vizuální styl malby silně kontrastuje s historickým
tématem. Byl to záměr?
Kontrast je obecně princip, se kterým rádi pracujeme. Nejedná se
však o samoúčelnou snahu, šlo nám spíše o větší diverzitu vyjadřovacích prostředků oproti standardním homogenním výstavám.
Různé jazyky vyprávění mají šanci oslovit větší část publika
a zároveň zprostředkovávají určitou změnu, která udržuje divákovu
pozornost.
Jak velký tým na výstavě pracoval?
Vzhledem k tomu, že v době tohoto rozhovoru je celý projekt ještě
v plném proudu výroby, je těžké na tuto otázku odpovědět, ale
bude to několik desítek lidí.
Jak dlouho bude výstava trvat?
Část expozice by měla být trvalá a část dočasná. Osobně doporučuju všem, aby se na expozici přišli podívat v brzkých podzimních
měsících a aby ji určitě viděli jako celek, neboť všechny tři části
jsou komplementární.
IN ZLIN léto 2022

akusticko-světelná Instalace Výpovědi - pohled den

ukázka ilustrace
v části expozice
Encyklopedie
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ŽIVÝ ZLÍN

Léto se Živým Zlínem bude plné hudby a zážitků
Hudební neděle i Zlín dětem. To jsou již tradiční akce, které každé
léto oživují město a s radostí je navštěvuje spousta z vás. Tento rok
pro vás tým Živého Zlína přichystal vystoupení sedmi skvělých
kapel, které obohatí vaše letní neděle. Začínáme vždy v 16.30
v parku Komenského. Těšit se můžete například na Latino Jazz
Night, skupinu Joe Cocker Forever nebo Folkmen.To nejlepší nás
ale čeká 22. července od půl osmé večer. Park Komenského ovládnou swingové rytmy, tanec a skvělé drinky a k tomu zahraje
kapela Swing Shower.
Ani malí Zlíňáci nepřijdou zkrátka. Během léta jim bude patřit pět
odpolední, během nichž si vyzkouší úžasné vědecké experimenty,
potkají klauna Brdíka a s Divadlem Scéna si užijí pohádkové představení Kosí bratři. A chybět samozřejmě nebudou ani nejrůznější
dílničky a hravá stanoviště. V parku Komenského se potkáme vždy
v 16 hodin. Začátek školního roku pak společně oslavíme 2. září
v 15 hodin na parkovišti u kostela na Jižních Svazích.

Poznejte své město! Historii, současnost
i budoucnost najdete v létě na náměstí Míru
a v parku Komenského ve formě infotabulí
Znáte Zlín jako své boty? Zjistěte toto léto, jak město získalo své
jméno, kde po světě najdete malé Zlíny a jaká je minulost
a budoucnost Velkého kina. Na náměstí Míru a v parku Komen32

ského najdete v letních měsících skvělé infotabule, z nichž na vás
promluví moderátoři Českého rozhlasu Zlín. K sedmistému výročí
města totiž vznikla celá série zajímavých reportáží, které si nyní
poslechnete přímo v ulicích.

Užijte si léto se zážitkovou mapou plnou
skvělých zlínských produktů!
Objevte zcela novou tištěnou zážitkovou mapu v projektu Zlín všemi
smysly. Sedmistovková káva ve speciálním designu k výročí města
od Jamai Cafe, přímo k výročí uvařené pivo Zlínský švec či výroční
boty od Vasek – 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.
Více na www.kulturazlin.cz a www.zlin700.eu.

INSPIRACE

90 let od úmrtí Tomáše Bati
Nadace Tomáše Bati připomene prvenství firmy Baťa
a představí unikátní dobové texty

„Buď prvním!“

Jedinečné baťovské texty

Nadace Tomáše Bati a statutární město Zlín vás zvou na slavnostní vernisáž k výstavě „Buď prvním!“, která se uskuteční
11. července 2022 od 18 hodin v parku Komenského.

– konečně dostupné čtenářům

Výstava, pojmenovaná po ikonickém hesle firmy Baťa, představuje průkopnické aktivy, které proslavily Zlín celosvětově a připomíná 90. výročí úmrtí Tomáše Bati způsobem, který pro něj byl tak
typickým – skrze průkopnictví. „Cílem výstavy je definovat hlavní
průkopnické aktivy firmy Baťa, které ve své činnosti uplatnila jako
první, nebo se mezi první řadila. Zaměřuje se na definování prvenství firmy Baťa, a to nejen v oblasti technologií, inovování nebo
výroby, ale také pracovních podmínek a běžného života v zahradním městě,“ uvedla Gabriela Končitíková, projektová manažerka
Nadace Tomáše Bati. Opomenuta není ani oblast architektury, stavitelství, výroby, distribuce, exportu, personálních principů, služeb
zákazníkovi, obchodních technik a nástrojů reklamy.
Kromě baťovské inspirace se můžete těšit na hudební vystoupení
Stanislava Bartošíka z kapely Fleret a Petra Vítka z hudební skupiny Cestující hudba.
Výstava bude k vidění až do 30. září 2022.
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Tomáš Baťa mnohokrát apeloval na skutečnost, že neodkazuje budoucím generacím budovy ani stroje, ale systém, který má zůstat
k užitku všem. V rámci připomenutí 90 let od jeho posledního
vzletu a 700 let od vzniku města Zlín se Nadace Tomáše Bati
rozhodla znovu vydat hned tři významné baťovské publikace.
První z nich se jmenuje Zámožnost všem, prostřednictvím které
Tomáš Baťa poukazoval na důležitost finanční gramotnosti. Druhá
ojedinělá brožura nese název Do nové práce a jedná se o základní
dokument, který seznámil každého nového spolupracovníka
s idejemi Tomáše i Jana Antonína. „V neposlední řadě budou představeny také Rozhovory Tomáše Bati a Huga Vavrečky: Jak překonat hospodářskou krizi, které mnohého čtenáře možná
překvapí svou aktuálností, když poměrně přesně definují i krizi
současnou,“ doplňuje Jakub Malovaný, PR manažer Nadace
Tomáše Bati.
Slavnostní představení všech publikací se uskuteční 13. července
2022 v 17 hodin v prostorách vily Tomáše Bati. Jste srdečně
zváni. Můžete se těšit také na doprovodný kulturní program.
Své místo si rezervujete na adrese sekretariat@batova-vila.cz nebo
telefonicky na čísle 577 219 083, případně na 605 459 181.
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VýSTAVA

Baťův Památník chystá výstavu
k 90. výročí úmrtí Tomáše Bati
12. července si připomeneme už 90 let od tragické smrti zakladatele baťovského impéria
Tomáše Bati a jeho pilota Jindřicha Broučka. K příležitosti smutného kulatého výročí této události se bude v Památníku Tomáše Bati konat výstava „PADL NÁŠ PRVNÍ SPOLUPRACOVNÍK.
Pohřeb Tomáše Bati a pilota Jindřicha Broučka.“ Slavnostní zahájení výstavy proběhne
v úterý 12. července od 17:00 a zveme širokou veřejnost také k prohlídkám
se vstupem zdarma od 10:00 do 20:00.
Připravovaná výstava vychází z bohaté fotografické dokumentace pohřbu uložené ve Státním okresním archivu
Zlín. Vizuálně půjde o zmapování průběhu celého dne,
kdy se na rozloučení s oběma zemřelými sjelo několik
desítek tisíc lidí. V novinách se objevují údaje o účasti
30, ale i 120 tisíc osob. Ve své době šlo o mimořádnou
událost svým rozsahem i mediálním pokrytím. Celý
pohřeb byl v přímém přenosu vysílán rozhlasem, natáčel
se zvukový film prezentovaný ve Zlíně den po pohřbu.
Výstava bude sledovat i širší kontext spojený s tím, jak se
firma Baťa vyrovnala se ztrátou svého zakladatele a šéfa.
Tomáš Baťa totiž zemřel v době vrcholící světové hospodářské krize. V průběhu první poloviny roku 1932 se koncern potýkal s obrovskou vlnou propouštění a nebylo
jasné, jestli se krizi podaří zvládnout. Dva dny mezi
úmrtím a pohřbem tak byly ve Zlíně ve znamení horečné
aktivity. Řešila se změna ve vedení jak závodu, tak města,
jelikož Tomáš Baťa byl od roku 1923 také starostou.
Rozběhla se mohutná mediální kampaň firmy ujišťující
o stabilitě. Za jeden a půl dne byl založen Lesní hřbitov
a připraveny hrobky pro Tomáše Baťu a Jindřicha
Broučka. V rámci instalované výstavy v Památníku tak
bude možno nahlédnout z různých perspektiv na jednu
z klíčových událostí rozhodujících o dalším směřování
koncernu i samotného Zlína.
Ke zhlédnutí zde bude připraveno 48 dobových fotografií. Každý snímek bude prezentován na samostatném
stojanu speciálně navrženým a za tímto účelem vytvořeným architektem Petrem Všetečkou ve spolupráci s kanceláří ellement architects. Fotografie budou doprovázeny
texty, které osvětlí příchozím zobrazované souvislosti.
Perlu světového funkcionalismu s výstavou můžete až
do 18. září navštívit vždy od úterý do neděle v čase
10:00 – 17:00.
Vše potřebné k programu a novinkám se dozvíte na webu
www.pamatnikbata.eu nebo na Facebooku
a Instagramu Památníku Tomáše Bati ve Zlíně.
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foto: JSF ABB (c)

LETNÍ TIP
S nástupem letní sezóny odstartoval v Baťově Památníku edukační program pro děti s lektorkou. Za tímto
účelem je pro dětské návštěvníky vytvořen speciální
pracovní sešit, jehož součástí je také komiks o historii
Památníku. Trasa a výklad jsou plně přizpůsobeny i těm
nejmenším pod vedením lektorky.

ROZHOVOR

HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE!
S Blankou Petrákovou, etnografkou Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, jsme si povídali
o výstavě věnované jedné z nejoblíbenějších českých malířek a ilustrátorek 20. století,
Marii Fischerové-Kvěchové (1892 – 1984).
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Z dosavadních reakcí návštěvníků výstavy lze říci, že s obrázky
Marie Fischerové-Kvěchové se během svého života potkal
snad každý z nás. Je to pravda?
Ano, ona opravdu formovala svými ilustracemi a kresbami estetické cítění několika generací. Platilo to hlavně pro válečné a meziválečné období, kdy kulminovala potřeba hledání národní
identity, a Marie Fischerová-Kvěchová obrátila svůj zájem
k ilustracím lidových písní, říkadel a pohádek, ale i slabikářů.
Do povědomí se dostala i díky ilustrování ikonických textů české
krásné literatury pro děti i dospělé.

Co se skrývalo za tak velkým úspěchem?
Jednoznačně srozumitelnost, barvitost, humor a zejména
nesmírné porozumění a citlivost jejích obrázků. A samozřejmě témata, k nimž se opakovaně vracela: příroda, lidová kultura a děti.
Jak se vlastně ilustrátorka zejména dětských knih stala součástí projektu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů
coby hybatelů hospodářského pokroku Československa?
Jednak díky svému rodinnému zázemí, kdy se přivdala do průmyslnické rodiny Fischerových, vlastníků významné cihlářské
a komínářské firmy. Fischerovi byli naprostou špičkou v oboru
a od konce 19. století do poloviny 20. století vystavěli na dva tisíce
továrních komínů jak na našem území, tak v zahraničí.
A pak se také sama Marie Fischerová-Kvěchová věnovala zejména
návrhům dětské módy a designu potisku látek a zpracovala velké
množství tištěných reklamních materiálů. Spolupracovala však
i s porcelánkami, pro které navrhovala porcelánové figurky a dekor
na porcelán, i s gumárenským průmyslem při návrzích hraček.
Po 2. světové válce ale tato idyla skončila…
Po více než půlstoletí usilovné práce přišel únor 1948 a znárodnění podniků Fischerových. Vedle firem propadly státu i pozemky
a obytné stavby a Fischerovi byli nuceni vystěhovat se ze svých
domovů. Členové rozvětvené rodiny si museli najít jiné uplatnění
a nové místo k životu. Marii Fischerové-Kvěchové bylo zakázáno
veřejně prezentovat své dílo, byla označena za vládní malířku První

republiky. Její knihy musely zmizet i z veřejných knihoven
a antikvariátů, ale na oblibě jim to neubralo.
Jak vlastně došlo ke spojení Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně s projektem UMPRUM?
V roce 2005 nabídli potomci malířky velkou část její pozůstalosti,
zejména sbírku historické a etnické obuvi, historických kostýmů
a rozsáhlou sbírku hraček, muzeu. Řada z nich je teď součástí
výstavy Hlavu vzhůru! Furt se de! Navíc Marie Fišerová-Kvěchová
měla velmi silný vztah ke zdejšímu kraji, o čemž svědčí řada kreseb
a skic, které jsou ve výstavě k vidění. Často sem s celou rodinou
jezdili.
Jak se spolupráce s uměleckou školou odrazila na výstavě
samotné?
Řekla bych, že velmi zásadně. Industriální výstavní prostor
14. budovy ve Zlíně se díky využití velkoplošných tisků s motivy díla
autorky proměnil v pestrobarevnou malířskou paletu, na níž jsou
prezentována její známá i méně známá výtvarná díla i drobné skici.
Výtvarné pojetí výstavy designérky Jitky Škopové a architekta
Mikuláše Medlíka pamatovalo také na velkorysou odpočinkovou
zónu s loutkovým divadlem, posezením, čítárnou a filmovou
projekcí. Stylizovaný komín zase připomíná podnikatelské kořeny
rodiny Fischerovy.
Silvie Lečíková

ANTONÍN
KRATOCHVÍL
OKAMŽIKY
30. 6.

14. 9. 2022
muzeum.napajedla.cz
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14|15 BAťŮV INSTITUT

NE RUKA, TO DUŠE MALUJE
Muzejní expozice Princip Baťa nabízí návštěvníkům až do
28. srpna 2022 příjemný bonus – výstavu výtvarných prací
umělců tvořících v důsledku hendikepu pouze ústy či nohama.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně ji zrealizovalo ve spolupráci
s nakladatelstvím UMÚN po dvojím odložení v covidových letech
a nabízí zhruba pět desítek obrázků. Řada z nich je inspirována
přírodou, ale jsou zde k vidění i ilustrace Jakuba Hříbka s baťovskou tematikou, portréty a zátiší. Nakladatelství UMÚN je součástí
celosvětového sdružení a snaží se umožnit lidem s těžkým postižením, aby mohli žít a pracovat podle svých možností jako ostatní.
Ve čtvrtek 21. července v 16 hodin proběhne ve výstavě setkání
s některými autory.
Vstup do výstavy je součástí vstupného do expozice Princip Baťa.
Více na www.muzeum-zlin.cz
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Krajská galerie přibližuje
proměny krajiny
ve známých obrazech
Jak lze propojit výtvarné umění s přírodními vědami ukazuje
nová výstava v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, kde se
po stopách českých krajinářů vydali odborníci z Ústavu geoniky
AV ČR a dalších institucí. Společně nyní v krajské galerii představují část výsledků projektu, který sleduje proměnu reálných
míst z krajinomaleb a starých krajinářských fotograﬁí z oblasti
jižní Moravy a moravských Karpat. Mezi autory děl dohledávaných míst patří například Joža Uprka, Alois Kalvoda, Vladimír
Vašíček, Vladimír Hroch, Stanislav Lolek a Alois Schneiderka.
Zatímco jsou tyto změny obvykle studovány s pomocí starých a novějších map, či leteckých a družicových snímků, využívá projekt
navíc ještě poznatky o výskytu a rozšíření rostlin a hlavně obrazové
dokumenty, jako jsou krajinomalby, grafiky a fotografie.
Jsou představeny Chřiby, ztvárněné v kresbách a obrazech Františka Richtera, Augusta Hauna a Aloise Kalvody. Prostřednictvím
obrazů Stanislava Lolka a Joži Uprky návštěvník nahlédne do
Bílých Karpat a obrazy Vladimíra Hrocha představují rovinatý úval
Moravy i Vizovické vrchy. Do krajiny Beskyd je možno vstoupit prostřednictvím obrazů Aloise Schneiderky, Oldřicha Zezuly a fotografie Rudolfa Jandy zachycují podhorské roviny Poodří
a Ostravské pánve.
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Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU bude výstava k vidění do 11. září.
Komentovaná prohlídka s autory projektu se uskuteční v úterý
16. 8. v 17 hodin. Více informací na www.galeriezlin.cz
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VýSTAVY
Josef Hampl
74. Čin: Kateřina Konvalinová

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.

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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Korektivní vztahy I-III
Videoinstalace do 10. 8. 2022
Součástí videoinstalace bude projekce, během níž se promítnou
všechny tři dosavadní díly tj. První sezení, Bad Trip a Party. První díl
vznikl už v roce 2017. 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
MILADA SCHMIDTOVÁ -

VÁLEČNý CYKLUS
do 16. 9.
Galerie VCh, zámek Zlín
K osobnostem spjatých se
Školou umění Zlín patří
i malířka Milada Schmidtová (1922-2015). Vystudovala Baťovu obchodní
akademii a skrze tvůrčí začátky ve Zlíně se seznámila
s okruhem umělců Školy
umění, včetně Václavem
Chadem. Během svého pobytu ve Zlíně vytvořila
v roce 1944 unikátní kresebný Válečný cyklus, který zahrnuje
21 figurálních perokreseb. „Kresby Válečného cyklu Milady
Schmidtové tvoří společně se zlínskými kresbami Václava Chada
a Čestmíra Kafky pozoruhodnou trojici osobitých výpovědí o době
okupace a nesvobody prožívané v témže místě.“ Hlavním záměrem publikace je představit unikátní dílo, Válečný cyklus, který
„dnes považujeme za jedinečný příspěvek k druhé vlně českého
surrealismu z období válečných a těsně poválečných let.“
V roce 2022 si připomeneme 100. výročí od narození autorky
a uctíme tak její památku i dílo významné nejen pro českou
uměleckou scénu.

TIPY

Hravá věda
vyzkoušejte si fyzikální a matematické
zákony v praxi
Zámek Holešov zve na výstavu, která hravou formou přibližuje fyzikální, matematické a optické zákony, smyslové jevy a klamy. Vše
je postaveno na interaktivitě - lidé si mohou všechno vyzkloušet,
dotýkat se je přímo přikázáno.
V prvním patře zámku na návštěvníky čeká například planetární
stůl, plazma koule s demonstrací fungování energie, optická harfa
na principu laserových paprsků, sestavy vizuálů demonstrujících
optické klamy a paradoxní iluze, test viskozity nebo fungování Pythagorovy věty v praxi atd. K dispozici je také kolekce hádanek, u
kterých můžete prověřit své znalosti ze základní školy. Zajímavý je
také stroj, který mimo jiné předvádí, jak vidí pes, kočka nebo včela.
Hravá věda nabízí hru, zábavu i ponaučení, zahrnuje dvaadvacet
exponátů, které jsou přímo určené k vyzkoušení, vyřešení nebo
soutěžení.
Výstava je otevřena od úterý do neděle od 9 do 17 hodin a končí
28. srpna. Vstupné je 140,-, snížené 90,-, rodinné 2+3 420,- a
školní a táborové skupiny 50,-.

Česká hračka
zabaví děti, ale i dospělé a připomene
legendární hračky ze 70. a 80 let
minulého století
Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci 14|15 Baťova
Institutu budou hrát s legendárními hračkami, které se vyráběly
v tehdejším Československu v 70. a 80. letech minulého století.
Letní herna ČESKÁ HRAČKA představí rodinám s dětmi designové
hračky ze 70. a 80. let minulého století, které se díky nadčasovému designu vyrábí dodnes. Návštěvníci si pohrají se stavebnicemi Merkur, Seva, Igráček, deskovými hrami v retro designu,
oranžovými Tatrovkami, stavebnicí Walachia, dřevěnými hračkami
Detoa, plechovými hračkami Kovap, houpacím kohoutem
a mnoha dalšími hračkami. Retro koutky vzniknou v sálech
14|15 Baťova Institutu ve Zlíně a otevřeno bude denně
od 4. července do 31. srpna.
Doprovodné programy budou probíhat v kavárně 15. budovy
v čase od 15 do 18 hodin.
14. 7. Igráčkova dílnička
21. 7. Stavíme s Walachií
18. 8. korálkování s Detoa
25. 8. Igráčkova dílnička
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PŘÍBUZNÉ
SI NEVYBÍRÁME
Neděle 25. září 2022 v 19 hodin
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 hodin
Malá scéna Zlín
Hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus,
Petr Vacek, Jan Jiráň, Martin Janouš,
Petr Hojer
Představení „Pánská šatna aneb Mušketýři
v Mexiku“ je kolektivní improvizace herců,
úspěšné písničky, řeči, atrakce, nápady a to
vše v režii Martina Dejdara.

TŘIKRÁT
ŽIVOT
Pondělí 24. října 2022 v 19 hodin
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…
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CHVÁLA
BLÁZNOVSTVÍ
Úterý 1. listopadu 2022 v 19 hodin
místo bude upřesněno později
Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný,
Lenka Zahradnická / Šárka Kubíková
Komedie o tom, že není jednoduché ve zdraví přežít
každodenní realitu. Hrdiny jsou přátelé Elling a Kjell,
kteří stojí na prahu nového "opravdového" života...
Setkávají s realitou, která přináší problémy, i řadu
velmi humorných situací.

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

JAKUB SMOLÍK
Vánoční recitál
Pondělí 12. prosince 2022 v 19 hodin
Malá scéna Zlín
Vánoční koncert Jakuba Smolíka je plný jeho největších romantických hitů a vánoční atmosféry. V roce
2003 byl v anketě Český slavík zvolen skokanem roku.
V roce 2005 obdržel zlatou desku za CD Chci ti říct. Na
svém kontě má více než 22 alb a patří k českým interpretům s největší fanouškovskou základnou.

AGENTURA SEPTEMBER
Tř. T. Bati 190, Zlín, tel: 576 114 529, agentura@september.cz
www.september.cz, www.facebook.com/agenturaseptember
IN ZLIN léto 2022
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ROZHOVOR

DJ Tommy
Rogers
rodák ze Zlína stále věrný městu,
kde dodnes bydlí
Ahoj Adame nebo spíš Tommy :) Vím dobře, že slyšíš na obojí.
Dlouho jsme si nevykládali, a tak pojďme rovnou na otázky.
Jak jsi zvládl ty dva roky zavírání kultury v ČR kvůli Covidu?
Ahoj, bylo to peklo. Z ničeho nic vše zavřeno. Pro DJs a provozovatele clubů to bylo doslova peklo. Obrovské ztráty, zrušené termíny, problémy na všech frontách, byli jsme nuceni propustit
všechny zaměstnance klubu, a přiznám se, že mi to vše dalo mega
moc zabrat. Zajisté to byla hrůza pro všechny a všichni se tím museli tak nějak vyrovnat po svém. Ale pro nás to byla mega rána.
A to samé zajisté na poli Djingu.
Jak vám se vede v současnosti?
Od začátku roku se věnuju převážně Studiu54, kde jsme se společníkem od nevidím do nevidím a snažíme se zachránit podnik.
Přece jen mám club na stejné adrese už 21 let a to už něco znamená a děláme si doslova vše sami. Dělám barmana, pak jdu hrát
za Dj pult, pak se vrátím za bar, pak fasuju zboží, opravuji co je potřeba, zajišťuji vše potřebné okolo manažerské činnosti a je toho
opravdu moc. Se společníkem jsme domluveni, že zatím nebudem
nabírat zaměstnance, protože nevíme, co bude příští měsíc nebo
v září. Jestli Covid 4 nebo Putin nebo co. Tak zatím jedeme na
jistotu a do konce roku uvidíme co nám přinese budoucnost. Snad
se už nic vážného nestane….
A co hraní?
Zatím pravidelně hraju ve Studiu54 a moc termíny nikam jinam
nedávám. Během půl roku zpět jsem hrál v pražském Duplexu, One
clubu a v Liberecké Lípě. Minulý měsíc byla oslava 700 let města
Zlína, kde jsem byl osloven pořádající agenturou Velryba, abych
vystoupil společně s dalším zlínským rodákem panem Felixem
Slováčkem. Bylo to bráno jako Fusion spojení dvou generací slavných rodáků ze Zlína a to mě velmi potěšilo. Pan Slováček zafoukal na saxofon svou skladbu a já do ní namixoval něco moderního,
kde on se připojil a společně jsme set odehráli. Bylo to krátké
vystoupení, ale úderné.
Co hraní do budoucna?
Další mega věc, na kterou se těším, je Balaton Open Air festival
v Novém Hrozenkově, který se uskuteční v sobotu 23.7. Je to v současnosti jeden z největších venkovních festivalů tady na
Moravě a vše okolo je tam naprosto úžasné, voda, houpačka, relax
a pak mejdan. A další důležitý mejdan bude na konci září ve Švýcarsku, kde to bývá doslova monstrózní. Vzhledem k tomu, že to
dva roky nebylo, tak už letos hlásí téměř vyprodáno a to se bavíme
o párty v řádech okolo 30.000 lidí.
Díky za rozhovor.
(REDX)
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Dj Tommy Rogers se narodil a žije v České Republice ve městě
Zlín. V České republice posbíral to nejlepší, co se dá. V prestižních
hudebních cenách O2 Dance Music Awards se svou party nejdříve
obsadil 3. místo, rok na to 2. místo a v roce 2009 se umístil na
prvním místě jako nejlepší klubová party noc v ČR. Dalším jeho
úspěchem je pravidelná rezidence v nejprestižnějším afterklubu
v ČR v pražském STUDIO 54, kde se jeho sety dají považovat za
neskutečný zážitek a mají obrovskou oblibu.
Dj Tommy Rogers je vynikající DJ s přesnou technikou mixu
a výběrem těch nejlepších skladeb plných strhující energie, známý
šoumenským podáním setu, kdy rozdává lásku a radost všem
party lidem kolem. A to je taky jeden z důvodů, proč si producenti
velkých parties zvou Tommy Rogerse, aby vystoupil po boku se
super star DJs jako jsou: David Guetta, Tiesto, Roger Sanchez,
Eryc Prydz, Daren Emerson (Undrerwold), Lee Dagger of Bimbo
Jones, Antoine Clamaran, Les Schmitz, Bob Sinclair, Alan X,
Felix da HouseCat a mnoho dalších.
Zahrál si již několikrát v oficiálně nejlepším klubu na světě, v Amnesii na Ibize, kde dokonce jedno z jeho vystoupení bylo přímo na
otevírací party, dále v Pacha London - která patří do nejprestižnější
sítě klubů na světě a pozvali si ho na oslavu devátých narozenin
klubu jako headlinera, Winter Music Conferenc Miami, kde stihne
v jednom týdnu vystoupit hned 6 x. Další londýnský klub, kde
Tommy Rogers vystupoval byl “The Fire”. V tomto klubu hrál
pro velmi prestižní party “LookBetterNaked”, na které je, jako
jeden z mála Čechů, dlouholetý rezident. Na této party vystoupili
i boys z BelAmi a o tomhle večírku se mluví dodnes... Dále hraje
v klubech WhiteHouse London, Blue Moon Club Corsica France,
Duplex Prague, Studio 54 Prague a mnoho dalších.

MASTERS OF ROCK

7. – 10. 7. 2022, areál likérky R. Jelínek, VIZOVICE

MASTERS
OF ROCK je zpět!
Po 2letém covidovém odkladu, se letos v létě všichni sejdeme v důvěrně známém
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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
opravdu ve velkém oslaví své 50. výročí! Kvůli této megashow, kterou pro vás tato
britská metalová superstar chystá, bude letos na „Masters“ přímo obří ocelová
stage lemovaná po obou stranách velkými LEDkami! Tam musíte bát! Svoji účast
na této letní oslavě už potvrdily tyto kapely:

JUDAS PRIEST, NIGHTWISH,
HEAVEN SHALL BURN, SEPULTURA,
LACUNA CIOL, THE DEAD DAISIES,
TESTAMENT, LORDI, BEAST IN BLACK,
ALESTORM, AMORPHIS, GOTTHARD,
KATAKLYSM, ORDEN OGAN, EXODUS,
DEATH ANGEL,
CITRON, PINK CREAM 69, AXXIS,
VISIONS OF ATLANTIS s Bohemian
Symphonic Orchestra Prague,
HIGH ON FIRE, CIVIL WAR, BEYOND
THE BLACK, BLUES PILLS, SHAKRA,
NERVOSA, NOTHGARD, TROLLFEST,
LONG DISTANCE CALLING, NEONFLY,
MISTER MISERY, AMALGAMA,
SHIRAZ LANE, BLACK SONIC
PEARLS, ANDY ROCKS, CITRON,
ARAKAIN, FLERET, SEBASTIEN,
GATE CRASHER a FORREST JUMP.
Festivalové brány se pro fanoušky otevřou
ve čtvrtek 7.7. v 10:00 a ve 12:00 přivítáme na
hlavním pódiu první kapelu!

PROGRAM FESTIVALU:
ČTVRTEK 7.7.
12:00 – 12:45
13:00 – 13:50
14:00 – 14:50
15:05 – 16:05
16:25 – 17:25
17:45 – 18:45
19:10 – 20:20
20:50 – 22:10
22:50 – 00:20
00:50 – 02:00

Fleret
Sebastien
Mister Misery
Blues Pills
Beyond The Black
Amorphis
Citron
Lordi
Heaven Shall Burn
Sepultura

PÁTEK 8.7.

Jako každý rok vás čeká také bohatý program autogramiád, kdy se setkáte tváří
v tvář se svou oblíbenou hvězdou a můžete si nechat podepsat cokoli si přinesete,
třeba i něco z festivalového obchůdku, který je hned vedle a bude opět plný krásných a originálních festivalových suvenýrů a merchandisingu účinkujících kapel.
V prodeji zde bude i tradiční festivalová brožura se všemi programy, povídání
o účinkujících kapelách, s aktuálními mapkami, nebo např. s jízdním řádem vlaků
na trase Zlín-Vizovice a zpět.

10:00 – 10:45
10:55 – 11:45
12:00 – 12:45
13:05 – 13:50
14:00 – 14:50
15:05 – 16:05
16:25 – 17:25
17:45 – 18:45
19:10 – 20:20
20:50 – 22:10
22:50 – 00:20

Forrest Jump
Amalgama
Neonfly
Spoil Engine
Black Sonic Pearls
Nothgard
Shakra
Pink Cream 69
Beast in Black
The Dead Daisies
Lacuna Coil

SOBOTA 9.7.
11:35 – 12:25
12:40 – 13:30
13:45 – 14:35
14:50 – 15:50
16:05 – 17:15
17:35 – 18:45
19:05 – 20:15
20:45 – 22:00
22:30 – 00:00

Nervosa
Trollfest
Civil War
Death Angel
High On Fire
Axxis
Alestorm
Gotthard
Judas Priest

NEDĚLE 10.7.

Ani letos, nebudete na festivalu MASTERS OF ROCK ochuzeni o druhou stage!
Letos se už po jedenácté můžete těšit na kapely, které zde vystoupí! Druhá stage
začala v rámci festivalu MASTERS OF ROCK fungovat v roce 2009 a od té doby na
ni pravidelně představujeme méně známé kapely rock-metalové scény. V historii
jste zde mohli vidět kapely, které dnes plní sály a na jejich koncerty chodí stovky až
tisíce lidí, jako jsou např. Dymytry, Traktor, ZakázanÝovoce, Neonfly, Hentai Corporation, Rimortis a mnoho dalších. Letos se můžete začít těšit na tyto zajímavé kapely: REVOLTONS (Ita), MIDNIGHT MADNESS, KRYPTOR, PRYOR, CERBEROS, HAIRY
GROUPIES, HAND GRENADE, PERSEUS, MENHIR, SOLAR SYSTEM, HARD BALLS,
FIVE WAYS TO NOWHERE (It), HAMR, SEZARBIL, H.I.B., MEAT MINCER, REVOLVO
(NL), LORETTA, FAT BAT, ROXOR, TEZAURA, RIMORTIS, TOXIC PEOPLE, VANGUARD,
ARGOS, PEFR JAM, SCABBARD, VANAHEIM, MANUAL, SNAEFELL, ALŽBĚTA,
SHAARK, NATŘIJE, POWER 5, SALAMANDRA, FREE FALL a další.
Když přijdete na festival mezi prvními, dostanete nejen klasický, skvělý dárek
podobě festivalového kompilačního CD, ale i další dárečky od partnerů festivalu.
IN ZLIN léto 2022

10:00 – 10:45
10:55 – 11:45
12:00 – 12:50
13:05 – 13:55
14:15 – 15:15

Gate Crasher
Shiraz Lane
Long Distance Calling
Arakain
Visions of Atlantis
+ filharmonie
15:35 – 16:35
Orden Ogan
16:55 – 18:10
Kataklysm
18:55 – 20:10
Exodus
20:40 – 22:00
Testament
22:30 – 24:00
Nightwish
Změna programu vyhrazena!
PÁSKOVÁNÍ - VÝMĚNA VSTUPENEK
ZA IDENTIFIKAČNÍ NÁRAMKY. Přijďte brzy :-)
Úterý 5. 7.:
10:00 – 21:00
Středa 6. 7.: 10:00 – 21:00
Čtvrtek 7. 7.: 9:00 – 1:00
Pátek 8. 7.:
9:00 – 23:00
Sobota 9. 7.: 10:00 – 23:00
Neděle 10. 7.: 10:00 – 22:00
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FESTIVAL

Hudebně-švestkový festival
Trnkobraní se vrací
a oznamuje kompletní line-up s kapelami Chinaski,
Rybičky 48, Tři sestry a dalšími interprety
Vstupenky za zvýhodněnou cenu v předprodeji

Festival Trnkobraní letos roztančí i kapela Chinaski

Kompletní line-up letošního 53. ročníku oznamuje hudebněšvestkový festival Vizovické Trnkobraní, který se koná v pátek
a sobotu 19. a 20. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích nedaleko Zlína. Návštěvníci této největší hudební události
letní festivalové sezóny ve Zlínském kraji se mohou těšit na špičky
české i slovenské hudební scény, jako jsou kapely Chinaski,
Rybičky 48, Tři sestry, Harlej, No Name či Mirai nebo zpěváky
Tomáše Kluse, Katarínu Knechtovou a další interprety a kapely.
Chybět nebude tradiční soutěž v pojídání švestkových knedlíků.
Fanoušci na Trnkobraní dále uvidí koncerty rockových kapel
a uskupení, jako je Argema, Alkehol či B.S.P., ale také například
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skupin Visací zámek či Mňága a Žďorp. Program nabídne i tradiční hvězdy, jako jsou Fleret a Kosovci. Součástí festivalu bude
i oblíbená soutěž v pojídání švestkových neboli trnkových knedlíků otevřená široké veřejnosti, která díky své krajové originalitě pravidelně vzbuzuje zájem zahraničních médií. Ta letos
proběhne v sobotu od 13.20 hodin. Do pojídání švestkových
knedlíků se opět zapojí i vystupující kapely, které mají vlastní soutěž probíhající po celou dobu festivalu. „Těšíme se, že letos návštěvníkům opět naservírujeme to nejlepší z české i slovenské
hudební scény, ale také z toho, co mikroregion Vizovicko nabízí –
místní švestkové speciality a v neposlední řadě také proslulý mok
z největší ovocné palírny na světě. Legendární Trnkobraní je zpět
v plné síle,“ říká organizátor festivalu Michal Šesták. Ve festivalovém areálu tak bude možné ochutnat ovocné knedlíky vyráběné z různých druhů ovoce, ze kterých likérka Rudolf Jelínek
vyrábí své destiláty, nebo navštívit v rámci speciálních exkurzí
palírnu či muzeum slivovice.
V pátek se areál festivalu otevře v 15 hodin a návštěvníci si budou
moci dále poslechnout koncerty kapel Křídla, či Doktor PP.
V sobotu bude areál otevřen od 10 hodin a vystoupí také kapela
Desmod, zpěvačka Debbi, Annabelle a Street 69.
Trnkobraní pro návštěvníky chystá i letos vysoký komfort, v prostoru před festivalovým areálem bude k dispozici nově i úschovna
zavazadel. Ubytovat se bude možné opět v placeném VIP kempu,

Tři sestry

Rybičky 48

bezpečném, oploceném, hlídaném a osvětleném prostoru s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití telefonů, sprchami
s teplou vodou, umývárnami a sociálním zařízením s pravidelným
úklidovým servisem, nebo ve stanovém městečku zdarma.
Vstupenky na Trnkobraní lze ještě v předprodeji zakoupit za sníženou cenu. Na místě bude permanentka stát 1500 korun, s VIP
kempem 2100 korun, páteční vstup 800 korun, sobotní 900 korun
a VIP kemp na dva dny 700 korun. Připraveny jsou slevy pro děti
různých věkových kategorií, seniory a ZTP/P.

HLAVNÍ PARTNER

19. – 20. 8.
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Vstupenky lze koupit na www.vizovicketrnkobrani.cz/vstupenky
Více na www.trnkobrani.cz
Interpreti na letošním 53. Vizovickém Trnkobraní: No Name,
Doktor PP, B.S.P., Visací zámek, Tři sestry, Mňága a Žďorp, Rybičky
48, Křídla, Argema, Katarína Knechtová, Street 69, Gazdina Roba,
Tomáš Klus, Annabelle, Desmod, Debbi, Chinaski, Fleret, Mirai,
Alkehol, Harlej, Kosovci

GENERÁLNÍ PARTNER

CHINASKI
TŘI SESTRY•RYBIČKY 48
NO NAME•MIRAI•HARLEJ
TOMÁŠ KLUS•DESMOD•ALKEHOL•MŇÁGA A ŽĎORP
KATARÍNA KNECHTOVÁ•BSP•ARGEMA•VISACÍ ZÁMEK•FLERET
DOCTOR P.P.•STREET 69•ANNABELLE•DEBBI•KOSOVCI•KŘÍDLA•GAZDINA ROBA

SOUTĚŽ V POJÍDÁNÍ KNEDLÍKŮ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
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ROZHOVOR

Zabít jazz:
Kapela Šufunky Gang
vydala novou desku
Šufunky Gang patří k nejosobitějším kapelám na Zlínsku.
Stálice místního undergroundu, hrající rockovou funky
muziku s prvky punku a čas od času i s prvky popu, se letos
opět přihlásila o slovo, a to s novou řadovou deskou, která
nese název Zabít jazz.
„Posledních dvacet let jsme hráli pořád dokola nějakých třicet písniček a hle, během uplynulého roku jsme přivedli na svět hned
deset nových. To je fajn bilance,“ shodují se v rozhovoru se svým
typickým humorem zpěvák Braník, baskytarista Péčko a služebně
nejmladší člen kapely, bubeník Car.
Jak dlouho deska Zabít jazz vznikala? A jsou na ní jenom nové
písničky, nebo jste i nenápadně zalovili v šuplíku?
Bráník: Je to zajímavé, ale deska tentokrát vznikla poměrně rychle.
Péčko sypal texty z rukávu, což u něho nebývá zvykem, a v podstatě se dá říct, že všechny hudební nápady jsme dali dohromady
během jednoho měsíce, a to během jamování ve zkušebně.
Péčko: Jenom tak jsme si vždycky zahráli a postupně z toho jamování padaly nejrůznější nápady, které jsme následně začali po56

řádně rozpracovávat. Nicméně bylo nutné i zalovit v šuplíku, a tak jsme k novinkám
přidali ještě tři staré vykopávky, kterým jsme vrátili původní aranže – jedná se o
písničky Případ Pako, M.U.
Jam a Oblastní guru.
Z nového materiálu je cítit
určitý posun, co se zvuku
kapely týče. Vnímáte to
taky tak? Pokud ano, čemu to přisuzujete?
Bráník: To jsem rád, že to říkáš. Máme totiž jednoho kamaráda,
který nedávno prohlásil: „Dobrá deska, stejná jako ty ostatní...“
(smích) Já osobně ale jakýsi posun cítím, zcela jednoznačně.
Péčko: Všichni stárneme, a to se do výsledku podepíše, ať už
chceš, nebo nechceš. Určitá změna přišla i díky obměněné sestavě – zvuk obohatil jednak bubeník Car, ale stejně tak i staronový kytarista Bula, který je hodně rockový hráč. Myslím si, že
deska Zabít jazz je o poznání tvrdší než desky předchozí, v podstatě je až hardrocková. I z toho důvodu bych byl rád, kdyby ta další
byla spíš popová.
Care, jaká byla vlastně tvoje cesta ke kapele Šufunky Gang?
Car: To je jednoduché, kluci hledali, hledali, a když už byli naprosto zoufalí, že nikoho neseženou, tak zavolali mě. Vlastně jsem byl
taková jejich poslední možná volba. (smích)

Péčko: A ačkoliv je někdy protivný, má alespoň zkušebnu a auto...
(opět smích)
Car: Pravda je taková, že mi zavolal Def, kytarista Šufanů, který
teď žije v Novém Jičíně, s tím, že předchozí bubeník kapelu opustil, údajně se mu snad nelíbila skutečnost, že nebude koncertovat
každý týden, a zeptal se mě, zda bych neměl zájem ho nahradit.
Tak jsem na to kývl. Musím přiznat, že když jsem do kapely nastoupil, tak byl velký problém zde přítomné kolegy přimět k nějakému zkoušení, ale už je to lepší.
Bráník: Okamžitě jsme poznali, že Car je z minulosti zvyklý
dodržovat jasný řád, ale je potřeba si uvědomit, že to se u Šufanů
moc nenosí, my se totiž neradi jakkoliv svazujeme.
Takže jste našli určitý kompromis.
Péčko: Ani ne, prostě to funguje. Jednou týdně zkoušíme.
Car: Našli, jasně, že se musel najít kompromis.
Ještě jedna speciální otázka na Cara – jak jsi Šufany vnímal
dávno před tím, než ses k nim připojil?
Bráník: No, to mě zajímá.
Car: To bych snad ani neměl říkat, ale když to chceš vědět, proč ne.
Poprvé jsem je zaregistroval na jednom festivalu v Dobříši, a to asi
před dlouhými dvaceti lety. Tuším, že to byla dokonce nějaká soutěž kapel, v rámci které se Šufani umístili na třetím místě. Já jsem
tehdy hrál ještě s kapelou Babička a společně se všemi ostatními
členy jsme se v šatně shodli, že Šufunky Gang je hrozně nafoukaná
partička.
Péčko: A to už jsme měli cenu v kapse? (smích)
Bráník: Přitom jste jenom nedokázali přijmout náš neotřelý humor,
to je celé.
Vraťme se zase k nové desce. Čeho si na ní nejvíc považujete?
Čím je pro vás výjimečná?
Car: Já osobně si myslím, že bylo ku prospěchu věci, že jsme na její
nahrávání měli čas. Točili jsme v době covidu a tak nás párkrát zastihla neplánovaná pauza, která s sebou vždycky přinesla určitou
možnost o výsledném tvaru přemýšlet. Snad je to znát, nijak jsme
se neunáhlili a dokázali rozklíčovat, co nefunguje a co je nutné pořádně dotáhnout.
Péčko: Pro mě bylo nahrávání strašný porod a asi od toho všeho
ještě nemám dostatečný odstup, abych mohl cokoliv hodnotit.
Vždycky, když dotočím desku, tak ji pak určitý čas doslova nesnáším a tady to platí jaksi dvojnásob, protože ta práce byla fakt těžká.
Car: Navíc Péčko si v době, kdy se deska nahrávala, ulítl na akordeonu, na který se zrovna učil. Dokonce ho chtěl mermomocí
nacpat snad do každé písničky. (smích)
Péčko: Ale to vůbec není pravda, akordeon na náročnosti práce ve
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studiu neměl absolutně žádný vliv. A v několika písničkách stejně
je... (smích)
Bráník: Myslím, že se nám podařilo dát dohromady celistvý materiál, čehož si cením nejvíc. Nemluvě o tom, že ty písničky jsou
asi poslouchatelnější pro mnohem širší okruh lidí.
Zvukové režie se ujal Honza Laník, váš dřívější kytarista. Podepsal se i tento fakt na výsledku?
Bráník: Určitě. Honza Laník je zlatíčko, v podstatě až jakýsi psycholog, který nás dokázal povzbudit, ale taky správně nasměrovat, když jsme zrovna tápali. Na výsledném zvuku má obrovskou
zásluhu. A té trpělivosti, co s námi měl... (smích)
Car: Taky se sluší říct, že ještě chvilku před tím, než jsme se do
studia zavřeli, byl Honza členem kapely, čili po celou dobu byl tak
nějak jeden z nás.
Která písnička vám přijde pro desku Zabít jazz
nejcharakterističtější?
Car: Na to ti nedokážu odpovědět. Nemám tam žádnou, kterou
bych speciálně vypíchl před ostatními, líbí se mi všechny, jsou tak
nějak vyrovnané. Třeba klip, který najdeš na YouTube, jsme dělali
ke skladbě Salvejšn.
Bráník: Za mě je to píseň Případ Pako, ale rozhodně bude lepší,
když si každý poslechne desku v kuse a udělá si obrázek sám.
Péčko: Fakt se nám podařila pestrá deska, takže těch charakteristických adeptů je tam hned několik.
Deska je k dispozici na všech streamovacích platformách –
YouTube, Spotify a tak dále, vyšla na CD a taky na speciální
flashce. O vinylu jste neuvažovali?
Car: Řešili jsme i vinyl, ale celá věc ztroskotala na tom, že je deska
moc dlouhá. Pravděpodobně by se dala nějak elegantně přeskládat, ale stejně bychom se nevyhnuli tomu, že by bylo nutné dvě
písničky vyhodit. Takže zatím je tento plán u ledu.
Historie kapely Šufunky Gang je celkem proměnlivá. Zažili
jste lepší i horší období. Jak byste popsali to současné?
Bráník: Jako plodné. V hlavě už mám dokonce nápady na další
písničky, takže se může klidně stát, že příští rok půjdeme znovu do
studia, pokud ho teda Car zaplatí... (smích)
Mimochodem, za dva roky oslavíte už pětadvacet let
existence. To je taky hezký důvod k další tvorbě.
Péčko: Ty jo, to mi vůbec nedošlo. Pětadvacet, říkáš? Vidíš to, posledních dvacet let jsme hráli pořád dokola nějakých třicet písniček a během uplynulého roku jsme přivedli na svět hned deset
nových. To je fajn bilance.
Bráník: Dřív jsme tak plodní opravdu nebyli, celou dobu jsme
v sobě tu múzu drželi a teď z nás neuvěřitelně tryská. Jsme nastartovaní a odhodlaní.
Kde budete během letních prázdnin k vidění a slyšení? Co vás
v nejbližší době čeká?
Car: Určitě bychom všechny čtenáře rádi pozvali ke zlínské pivnici
Pod Lipou, před kterou budeme hrát v sobotu 16. července. Jako
hosté vystoupí DJ a zlínské undergroundové těleso Návratníček.
Výhodou je, že nemusíme končit v ten den s nočním klidem v deset
hodin, takže si pěkně koncert protáhneme až do půlnoci. A pokud
by to někomu nestačilo, ať si rozklikne naše stránky sufunkygang.com nebo facebook.com/sufunkygang, kde jsou všechny
další informace.
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Archiv kapely Šufunky Gang
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ROZHOVOR

Druhá Múza otrokovické kapely Gaia
Od art-rocku přes hard-rock až k pop-rocku. Tak by se dala ve
stručnosti vylíčit cesta otrokovické kapely Gaia, která letos
oslaví už třicet let existence a před časem vydala novou desku
s názvem Druhá Múza.
„Nové písničky jsou mnohem víc přístupnější lidem. Začínali jsme
jako art-rocková kapela, která hrála pro užší okruh posluchačů,
ale dneska už víc dbáme na písničku jako takovou, což má samozřejmě větší posluchačský zásah,“ vysvětluje v rozhovoru bubeník Libor Školný, kterého zdatně doplňovala nejenom nová
zpěvačka Bára Havelková, ale také dva spoluzakládající členové
kapely – kytarista Vladan Vavruša a baskytarista Milan Koplík.
Dalšími členy kapely Gaia jsou klávesista Filip Doležal, kytarista
Pavel Martinka a v některých skladbách zní i saxofon hostujícího
Radka Bednaříka.
Jak jste s deskou Druhá Múza s odstupem času spokojeni?
Vladan: S deskou jsme si opravdu vyhráli, takže samozřejmě spokojeni jsme. Materiál se natáčel víc jak půl roku a ve studiu jsme
velmi dbali na každý sebemenší detail. Myslím si, že jsme vytěžili
maximum – nové písničky jsme propojili s vybranými staršími kusy
a ve výsledku vznikl velmi kompaktní celek, což potvrzují i reakce
posluchačů.
Jak jste si poradili se zmíněnými staršími písničkami s ohledem na skutečnost, že máte poprvé v sestavě zpěvačku?
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Vladan: Samozřejmě, že jsme je museli znovu nahrát a přezpívat,
díky čemuž se hodně proměnily, ale určitě k lepšímu. Troufám si
tvrdit, že nezasvěcený posluchač ani nepozná, která z těch písní
na desce je nová a která naopak vznikla už před lety. Zajímavé pak
je, že jsme na desku zařadili i píseň Večery při svíčkách, ve které
jsme se doslova vrátili v čase, protože zpěvačka Bára si v ní střihla
duet s třicetiletým bubeníkem Liborem.
Bára: Ano, to je celkem nevídaná rarita… (smích) Libor tu písničku
nazpíval před sedmadvaceti lety a do autentické nahrávky jsem
mu nyní akorát dozpívala svůj vokální part. Je to, myslím, příjemné
oživení.
Ta zásadní změna na pěveckém postu se udála jen krátce
před nahráváním desky, podepsalo se to nějak výrazně
na výsledku?
Vladan: Podepsalo se to významným způsobem, protože ta změna
nás neuvěřitelně nakopla. Navíc se to všechno událo v době
covidu, takže Bára měla čas pořádně převzít stávající repertoár
a u toho jsme mohli ještě v klidu tvořit.
Báro, prozraď, jak ses s kolegy sžila? A jaká vlastně byla tvoje
cesta do kapely?
Bára: Myslím, že zabydlení v kapele proběhlo naprosto úžasně,
od prvního okamžiku to mezi námi fungovalo a lidsky jsme si sedli.
Jsme dobrá partička a máme dokonce i stejný smysl pro humor…
(úsměv) A jak jsem se ke kapele dostala? No, byla to celkem
banální cesta, která vedla přes inzerát. Předtím jsem nikdy v žádné

kapele nezpívala, pěvecké zkušenosti jsem měla jenom z hudební
školy, avšak jednoho dne jsem dospěla do stavu, kdy jsem
to chtěla někam posunout. A tak jsem odvážně zvedla telefon
a ozvala se na inzerát.
Nabízí se i otázka na přítomnou pánskou část kapely
– jak jste reagovali v momentě, kdy se na inzerát přihlásila
zpěvačka?
Milan: Já jsem byl rád, protože jsem už nějakou dobu říkal, že by
nám zpěvačka prospěla. Zkombinovat Liborův zpěv (pozn.: bubeník Libor Školný nazpíval několik písní kapely) s ženským hlasem
mě lákalo a dnes jednoznačně víme, že to funguje.
Libor: Je pravda, že jsme museli nepatrně upravit slovník a ze
začátku jsme měli strach, že s námi Bára nebude chtít chodit na
pivo, jenže ve skutečnosti je to přesně naopak. Ona na to pivo tahá
nás… (opět smích)
Pojďme zpátky k desce. Čím je pro vás výjimečná?
Bára: Pro mě je určitě výjimečná tím, že je moje první. V životě by
mě nenapadlo, že někdy po mé čtyřicítce natočím CD. Název
Druhá Múza se nabízel, vlastně to může být i druhá míza, každý
ať si pod tím představí, cokoliv jenom chce… (úsměv) A určitě
desku považuji za výjimečnou i díky těm zmíněným starším písním,
kterým jsme dali novou tvář.
Vladan: Také je to první deska, kterou jsme vydali jako naprosto
plnohodnotné CD, a to s krásným obalem i bookletem, ve kterém
jsou všechny texty. Dříve jsme sice také nahrávali v profesionálních studiích, ale vydat si regulérní CD nebylo v našich finančních
možnostech, tak jsme výsledek většinou jen umístili na internet
a víc se tím nezabývali.
Kdo je u vás hnacím motorem, co se skládání muziky
a psaní textů týče? Jakým způsobem písničky tvoříte?
Vladan: Momentálně jde většina muziky za mnou a po výměně na
pěveckém postu už se zapojuji i do psaní textů, což byla dřív převážně činnost našeho bývalého zpěváka. Co je však podstatné,
že brzy po svém nástupu se do tvůrčího procesu začala zapojovat
i Bára, což je super. Nejenom, že si příjemně uzpůsobuje zpěvové
linky, ale také je činná, co se psaní textů týče. Přiznám se, že nejprve jsem to musel vstřebat, měl jsem v sobě mírný despekt, ale
dneska jsem rád, že se tak doplňujeme… (úsměv)
Libor: Přijde mi, že nové písničky jsou mnohem víc přístupnější
lidem. Začínali jsme jako art-rocková kapela, která hrála pro užší
okruh posluchačů, ale dneska už víc dbáme na písničku jako
takovou, což má samozřejmě větší posluchačský zásah.
Vladan: Vzpomínám si, že už v prvním měsíci našeho fungování
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vznikly dvě zásadní písničky, které jsme poslali do soutěže Českého
rozhlasu Brno a uspěli jsme. Na to, že jsme víc materiálu neměli,
dobrý úspěch... (úsměv) Ty písničky měly víc jak pět minut, byl to
fakt čistý art-rock, a udaly nám směr pro prvních pár let. Postupem času jsme se ale víc posunuli k hard-rocku a s příchodem
Báry se to všechno jenom zpečetilo několika až pop-rockovými
písněmi. To ovšem žánrově určitě nelze tvrdit o písničce Rychlík
a našem nejnovějším songu Výklad snů. Myslím, že ani do budoucna ty zásadní hard-rockové kořeny neopustíme.
Libor: Na druhou stranu je pravda, že mnohdy lidé pořádně neví,
kam si nás zařadit, přece jenom, nejsme nijak úzce žánrově
vyprofilovaní, respektive, nemáme tak tence vyhraněný rukopis,
jako řada jiných kapel.
Pokud se nepletu, tak v letošním roce oslavíte už třicet let
existence. Kdybyste měli vypíchnout jeden zásadní milník,
který by to byl?
Vladan: Asi se budu opakovat, ale za mě je podstatný určitě rok
2020, kdy k nám nastoupila Bára a kapela začala mít neuvěřitelný
tah na branku. Čili za velmi zásadní považuji současné období. Tím
nechci říct, že by to do té doby za moc nestálo, kdepak, pořád jsme
měli být na co pyšní, ať už se bavíme dejme tomu o úspěších
v různých hitparádách, nebo o uvedení do síně slávy Rádia Zlín
v rámci regionální scény, ale teď je to určitě jiné a intenzivnější.
Libor: Za ty dva roky s Bárou jsme v podstatě udělali tolik práce,
jako v těch uplynulých osmadvaceti letech... (smích)
Bára: A tady se sluší dodat, že zrovna před několika málo dny měl
premiéru náš nový videoklip k již zmiňované písni Rychlík, který
rozhodně doporučujeme ke zhlédnutí. Připravovali jsme ho rok
a máme z něho radost. Není to standardní video, klip má příběh
a nechybí mu vtip i nadsázka, což není v muzice až tak časté.
Plánujete k tomu třicátému výročí nějakou oslavu?
Vladan: Zatím jsme nad tím ani moc nepřemýšleli. Letos sice
máme třicet let, to je pravda, ale taky je potřeba dodat, že jsme
měli zhruba deset let pauzu a nehráli jsme. I tak ale pravděpodobně nějakou oslavu připravíme, viděl bych to na pěkný koncert
s hosty, kdy si k sobě přizveme bývalé členy a připomeneme
některé dávné písně.
Co dalšího vás čeká? Jaké máte plány na léto?
Bára: Nejbližší koncert máme 10. července ve zlínském Parku
Komenského, kde se představíme v rámci akce Živý Zlín. Pokud by
to ale někdo z místních nestíhal, tak v dostupné vzdálenosti
budeme i 10. září, kdy zahrajeme na kroměřížském výstavišti
v rámci Svatováclavských slavností. Dále dokončujeme překlad
čtvrté a zatím poslední písničky z alba Druhá Múza do angličtiny,
dvě z nich už máme umístněné na Spotify, stejně jako celé album.
Na těch překladech nás baví, jakou proměnou jen díky změně
jazykové verze může písnička projít. V přípravě je také scénář na
náš druhý profesionální videoklip, takže nudit se určitě nebudeme.
Kompletní seznam koncertů je k dispozici na našich webových
stránkách www.gaiaotrokovice.cz a pod názvem Gaia Otrokovice
si nás lze najít i na Youtube.
Vladan: Ano, slovo Otrokovice bych speciálně vypíchl, protože
Gaia je přece jenom pojem mezinárodní a člověku při vyhledávání
vyskočí ledacos... (smích)
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Veronika Špundová Majerčíková a Jana Dohnalová
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TIPY

Jubilejní Keltský den
na Provodově,zahraje
punkrockový Bombarďák
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Osmdesát dobrovolníků z Čech a Moravy chystá jubilejní
desátý ročník jedinečného Keltského dne v Provodově
na Zlínsku. Ten se letos uskuteční po dvouleté odmlce
v sobotu 30. července.

hudební
restaurace

Milovníky dávné historie a jejich ratolesti čeká poučná
procházka kolem bájného vrchu Rýsov, který je opředený mnoha
tajemstvími. Na trať se mohou lidé vydat od 12 do 17 hodin.
V minulosti se stal Rýsov místem, kde žili lidé keltské kultury
a potomci Keltů k němu dodnes vzhlížejí. „Chceme lidem ukázat,
jak žili staří Keltové. Od přiblížení jejich hospodaření, přes jejich
rukodělnou zručnost až po ukázku sběru bylinek, které používali
pro různé účely,“ přiblížil za organizátory Zdeněk Man.
Lidé už si zvykli, že hlavním hřebem Keltského dne je prohlídkový okruh, na kterém potomci Keltů předvádějí život svých
předků a zároveň se snaží dostat účastníky blíž k přírodě. „Svou
zručnost předvedou na jednom ze stanovišť tesaři, chybět nebude ani kovář, košíkářka a obuvnice, která ukáže, jak se dají
ušít boty z kůže. Děti mohou po trase poznávat i bylinky,“
nastínil Zdeněk. Každoročně nejvíce se děti těší na stanoviště
keltských bojovníků a na druidy, kteří přítomné seznámí
s keltskými symboly.
Program mají pořadatelé přichystaný až do noci na neděli.
Večerním koncertům bude od osmnácté hodiny předcházet
komediální inscenace Dívčí válka v podání ochotníků z Ubla.
Ve večerních hodinách se lidé dočkají ukázky hry na didgeridu
a dvou místních bigbeatových kapel. Vrcholem večera bude
koncert punkrockové skupiny Bombarďák. Uskuteční se
i ohňová show skupiny La Taberna. Návštěvníci se dočkají
také spousty keltských specialit v občerstvení a u baru.

Hulínská 2322
767 01 Kroměříž

www.stara-masna.cz
NABÍZÍME:
Polední menu
Burgery, Sendviče
Steaky, Saláty
Oslavy, svatby, večírky
Hudební večery, Zájezdy
Parkoviště: auto, bus
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PRAGOKONCERT
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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

Festival “VINOHRANÍ VE VINIU“ se uskuteční již tradičně na konci
prázdnin v jedné z nejkrásnějších jihomoravských lokalit – ve
Velkých Pavlovicích! Čeká na vás line-up nabitý velkými jmény domácí hudební scény a jak se již stalo dobrým zvykem, hostit jej
bude areál vinařských závodů Vinium Velké Pavlovice. I letos se
máme opět na co těšit! Jednu z hlavních hvězd je hard rocková kapela TRAKTOR, která exceluje na našem hudebním nebi a úspěšně
plní velké haly a sály po celé ČR. Pro Vinohraní bude sestaven speciálně dlouhý playlist, na kterém zazní nejen všechny osvědčené
hitovky, ale také songy z nové desky „Sedmá strana kostky“. Dalším velkým jménem a zároveň kapelou, která se na Vinohraní představí úplně poprvé jsou HARLEJ. Třetí potvrzenou partou jsou
kamarádi, kteří nesmí v letošní sestavě chybět a to legendární
ALKEHOL. Těšit se můžete I na kapely METALINDA, LEGENDY SE
VRACÍ nebo FORREST JUMP. Jak se již také pomalu stává dobrým
zvykem, tak i letos budete mít možnost se dobře pobavit den před
samotným hudebním festivalem. Na páteční večer 26. srpna jsme
si pro vás připravili vystoupení legendárního herce a baviče, pan
MIROSLAVA DONUTILA se svým nejlepším pořadem “Na kus řeči”.
Více info na oficiálním festivalovém webu www.vinohrani.eu

Host

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!
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Vstupenky zakoupíte osobně v klubu Masters of Rock Café
na Čepkově a online na webech
www.mastersofrock.cz či www.pragokoncert.com.

CITRON Tour , 7.10. – 3.12.2022
Jediné turné, které se loni na podzim, tedy ještě v době covidové,
odjelo bez jediné vynechávky, bylo turné „Supi se slétají“ české
rockové legendy CITRON. Turné bylo velmi úspěšné a CITRON tak
po zásluze získali mnoho pochval. Kapela, posilněna tímto úspěchem, se rozhodla v tomto turné pokračovat! CITRON tak letos na
podzim zamíří do dalších devíti klubů v Čechách a na Moravě!
Turné „Supi se slétají 2“ startuje 7. října v kulturním domě ZLIV,
poté navštíví dalších 8 měst (ŠTERNBERK, KRNOV, ŘÍČANY,
BENEŠOV, LITOMYŠL, PELHŘIMOV, FRÝDEK-MÍSTEK, BEROUN),
přičemž poslední koncert bude patřit BEROUNU, 3. prosince!
Nový koncept turné „Supi se slétají“ zůstává zachován! Menší
města a sály, větší intimita a blízkost publiku, klasický hraný set
s elektrickými kytarami doplněn z poloviny o unplugged pasáž.
Zůstává i speciální host koncertů, skvělá slovenská metalová parta
SYMFOBIA! Více na www.pragokoncert.com

