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Posečení
Louka je čerstvě posečená.
V cestě mi polehává stádo srnek.
Když mě uvidí, utečou do lesa. Na místě, ze kterého odběhly, nacházím kolouška se zpřeráženýma nohama. Je živý a tváří se jakoby nic. Dívá se mi do očí, ztrápený bolestí a šimraný mouchami.
Co dělat? Něco udělat by to mohlo podělat ještě víc. Jdu se poradit s Rejžou. „To si vezme liška nebo kanec. Zítra to tam nebude.
Zapomeň.“ Sednu si na kraj louky. Kolem krouží krkavci a káňata.
Jedno přiletí ke kolouškovi. Přijde ho odehnat srnka. Na jiném
místě se taky jedna sklání. Jdu se tam podívat. Koloušek má vyžrané břicho. O kousek dál jiný. Mrtvý, ale netknutý. „Jsou tam ještě
dvě mrtvé,“ říkám Rejžovi. „Byl tu geodet. Mám kus nového pozemku,“ chlubí se. Nedivím se, že žije sám. „Co s ním uděláte?“
„Ještě nevím.“ „Nechte to zarůst, aby vám tam nikdo neviděl.“
„Jak to necháš zarůst, už se s tím nedomluvíš.“ Koloušek měl nohy
v nejnepravděpodobnějších tvarech. Nechal jsem ho mezi svými.
Matka se skonem potomka dojde klidu, jinak se prý na to místo
pořád vrací.
Neudělal jsem tedy nic, ale je teď těžké dělat jakoby nic. U koliby
si lehnu na lavičku. Otevřu oči a leknu se slunečníku. Myslel jsem,
že nade mnou někdo stojí. Na stráni řeznický traktor seká trávu.
Sednu do auta, které zvuk tlumí. Zodpovědnost paralyzuje. Procitám do vnímání auta, když jsem byl malý. Když je ti zima, jdeš do
auta. Když prší, jdeš do auta. Bouřka po horkém letním dni u rybníka – bezpečí auta. Jede se do bezčasí domova. Řidič dává pozor,
elegantně auto vede. Až budu velký, určitě se neudržím a ve velké
rychlosti to napálím do stromu.
V parku čaj. Kolem nejde ta pravá. Na louce umírá kolouch. Myslím na Ukrajinu, jak tam živí leží pod troskami domů a nikdo je nehledá. Mám právo žít radostně? Kolem jezdí na kolech ukrajinští
caparti a ruší moje truchlení. Chce se mi spát. Ráno vstanu zoufalý
ze života, abych procitl do plynutí bez pointy. Je pointou smrt?
Motor vládne světu, srnče už je v deathu. Traktor křižuje louku
a urovnává seno do úhledných řad. Dospělé srny se pasou opodál.
O koloušky pečují mouchy. Hladina rybníka se třpytí. Vlaštovky upíjejí. Na zahradě haciendy popíjejí důchodci. Diví se, že jdu po kamenité cestě bosky. „V lese je to pohoda,“ říkám. „Máte to tu
krásné,“ dodám se vztyčeným palcem. Tvářím se rozervaně, oni
rezervovaně. Bojí se, že je vykradu. V lese si sedám k mraveništi
a vnímám jeho intenzivní ruch. Nohy mi obsypou velcí mravenci
jak z Hitchcocka. Ti, kteří se zakousnou, nejdou setřást. Bořím nohy
do bahna.
Na netu čtu, že ročně koloušků padne na sedmdesát tisíc. Po narození je matka nechává v domnělém bezpečí vysoké trávy. Nevyluzují ještě žádný zápach, takže si jich predátoři nevšímají. Když
se ozve mašina, mládě si stoupne a žací list mu zpřeráží nebo
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useká nohy. Někteří zemědělci na to kašlou s tím, že srnky jsou
přemnožené. Někteří dají avízo myslivcům, kteří louku proplaší.
Někteří myslivci na to kašlou. Někteří dobrovolníci rozhazují
odpuzovače a lítají s drony. V ochranném obleku odnášejí srnčata
z louky. Na mláděti nesmí ulpět lidský puch, matka by se k němu
pak neznala. Někdy matka srnče zavede na louku zpátky. Snaha
vede jen k redukci ztrát.
Prochází sekuriťák. Kolem se chystá oslava sedmi set let od první
psané zmínky o Zlíně. Sedím u dřevěné kreace, kterou hlídá. Připadá mi, jako by mě pokrývala vrstva, která mě odkrývá. Je to
tryzna, psát a nic v sobě nemít. Bránit se chybě. Život jenom šrafovat. Nedávat mu žádnou náplň, vyprazdňovat ho. Sekuriťák se
vrací jako slunce. „Runa!“ volá někdo na psa. „Runa!“ Pes nikde.
„Runa!“ Sekuriťák obsedantně kontroluje dřevěnou konstrukci.
Dám si čaj a půjdu chodit. Vychodím to, jestli to půjde. Ve Sklepě
si dám minerálku z půllitru, který je strašně těžký. Nezáměrně vyjdu
hned po nějaké holce. Stojí na semaforu. „Ty jsi cyklistka, že?“
ptám se. Vrtí hlavou. Nevím, jestli kvůli tomu, že nechce, abych na
ni mluvil, nebo na znamení, že není cyklistka. Bylo by trapné se jí
na to ptát. Trapné bylo už, že jsem vyšel hned po ní. Vypadalo to,
že jdu za ní. V Luhačovicích se na festivalu Luhovaný Vincent koná
tryzna za životní prostředí. Pod dvěma lípami plápolá táborák, na
který dohlížejí dobrovolní hasiči. Okolní tráva je jak troud. Žádná
elektrifikace, reproduktory nebo umělá světla. Světlušky připomínají Svatojánskou noc. Trojčlenná kapela vlnivě hraje. Místňák
s prázdnou lahví od whiskey narušuje posvátné smutnění znavenými výkřiky. Příroda přizvukuje cikádami. Zní to jako tinnitus
v hlavě matky Přírody.
U přehrady při vystupování ze šlapadla někomu padá ajfoun do
vody. Tak reálnou emoci jsem dlouho neviděl. „Spadl,“ sténá muž.
„Co?“ ptá se jeho přítelkyně. „Ajfoun.“ „Kam?“ „Tam. Do vody.“
Drží minutu ticha. Říkám si, že bych jim pro něj skočil, ale uvědomím si, že ajfouny hejtuju. V neděli ve Zlíně pokračují oslavy
zmínky. V parku charismatický Bosňák zpívá moje oblíbené covery.
Holka v klobouku a minimalistických botech s dlouhými šňůrami
ovazujícími lýtka si po koncertě sedá na lavičku. Před kinem začínají hrát Tata Bojs. Tu ne veux que dancer. Vyzuju se a jdu bosky
k ní. „Jsem na volné noze,“ vztyčím k ní chodidlo. Zazvoní jí telefon.
Musí jet domů do Valašských Kloubouk. Píše mi, že má přítele
a budou se brát, takže si nemám dělat naděje. „Gratuluju,“ odepisuju, „naděje dám k ledu.“ „Jsi ve Zlíně spokojený?“ „Spokojený
asi úplně ne. Zajdeš na kafe?“ „Budu muset ještě pracovat na své
sebehodnotě, než budu moct jít s cizím ogarou na kávu.“ „S cizím
ogarou je to jedno, ne?“ „Nechcu o tom mluvit.“ „O čem?“
„O tomto.“ Tak to pokračuje asi týden.
Adam El Chaar
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Nesmazatelná africká zkušenost.
Aneb tři země a tři pobyty za mřížemi
(část třetí)
Už je tomu téměř rok a půl, 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 SÚDÁNU
„Třetí země a třetí odpočinek v cele. Súdán se pro mě stal zemí,
kterou nikdy nedostanu z hlavy. Zkusil jsem si malárii, kterou doplnil covid, byl jsem v extrémních situacích a viděl jsem, jak přede
mnou vojáci střílejí civilisty. Byl jsem v nemocnici a byl svědkem
marného boje o životy nevinných lidí, kteří padli za oběti politické
moci. Sám jsem dostal pěkný zásah slzným plynem, který mi rozleptal dásně, a několik dnů jsem nejedl ze strachu, že mi vypadají
zuby. Také mě honil voják se zbraní a střílel po mě, stejně tak jsem
byl terčem dvou výstřelů na ulici, z čehož jeden šel mimo, a druhý
zasáhl moji nákupní tašku a obětí byla ne moc dobrá sodovka
v plechovce. Ani tohle všechno nebylo dost a přišlo ještě něco horšího – vojenský kriminál na čtyři nekonečné dny! O Súdánu se toho
moc neví a už vůbec ne v Česku. Já měl jednoho dne dojem, že
bych rád poznal víc než je běžné a vydal jsem se do oblasti oázy na
severu země. Pro vojáky a znalce bych řekl, že to je oblast mezi
Lybií, Egyptem a Súdánem, myslím, že by jim bylo všechno jasné...
Těžko hledat horší místo na planetě. Možná, že i to mě lákalo. Ptal
jsem se vojáků a policie, jak je to s oázou a všichni říkali „no problém“, ale těžko se tam dostává. Já mám George a tak slovo „těžké“
je pro nás dva relativní pojem. Ukázalo se, že oblast oázy před
14 roky převzala armáda jako kritické místo afrického kontinentu.
Já jsem jim tam přijel pouští, což je podle jejich pravidel a názorů
neprůjezdná cesta. Bylo by hodně o čem psát, ale ve stručnosti se
stalo to, že mě zatavily výstřely z ruského těžkého kulometu
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a George obestoupilo dvanáct vojáků s AK a RPG namířenými
přímo na nás. Myslím, že v první chvíli je rozhodila moje reakce,
když jsem vylezl z auta a nemohl jsem se přestat smát. Pokud se
tohle mělo stát, tak se to stane mně a zrovna tady. Nebyl to příjemný zážitek ani pocit, ba co víc, tady by se nikdo nikdy nedozvěděl, že jsem prostě zmizel. Místo uprostřed pouště a bez
signálu, kde se posádka hlásí rádiem velitelství v pravidelných relacích. Prostě ideální oblast pro rodinnou dovolenou. Dostal jsem
žalář, mohl jsem opustit celu jen na záchod, což byla díra v betonové desce, a u vchodu seděli dva vojáci s AK47 a měli nabito
ostrými. Druhý den se vojákům porouchala Toyota, kterou mě
eskortovali z pouště do tábora a já neměl zrovna co dělat, tak jsem
jim tu trosku opravil a stal jsem se ne vězněm, ale přítelem. Třetí
den mě eskortovali ke generálovi do 500 km vzdálené Karimy, kde
mě 16 hodin vyslýchali, aby mě nakonec propustili. Později se ukázalo, že mi nařízli řemeny v motoru a propíchali pneumatiky jako
signál, abych si tady po Súdánu jen tak netrajdal. To vše se projevilo, když mi na cestě uletěl řemen a odešla vodní pumpa a servo
řízení. Bylo to ironicky ve vesnici Al Basa, a když se mě Linda z Keni
po smsce ptala, kde teď jsem, tak jsem jí psal, že mě pustili z basy
a dojel jsem do Basy, kde se mi rozbilo auto. Její odpověď byla
okamžitá. Napsala mi, že musím z této země zmizet, protože mi to
leze na mozek. Jenže to byla realita a přesně taková, jakou člověku
umí přichystat jenom Afrika.“
Jakub Malovaný
www.jakubmalovany.cz
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Hmat, sluch, ¾ich, zrak a ¼Ðþý — pÆt starých
dobrých známých. Co na ãÆ aleöÓká šestý smysl?
Nebo zvÓöata a rostliny? A co všechno o nich umÓ
prozradit vÆda? OtevöÄte nové dimenze vnÓmánÓ,
dejte vÆ¼Äâ jiný roĖâÆr a rozviåte všechny
smysly, budete je totiĘ potöebovat.

www.nocvÄÀcu.cz

DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE

DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE „Ochutnejte kraj všemi smysly“
1.října 2022 | Baťův mrakodrap a okolí Zlín
8åSRWĜLQiFWpVHRNROt]OtQVNp-HGQDGYDFtWN\]DSOQt
VWiQN\DWUDNFHPLDGREURWDPL]FHOpKRUHJLRQX
7DWRDNFHMHYHONêPGQHPRWHYĜHQêFKGYHĜtGR
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„Den Zlínského kraje se poprvé konal v roce 2010
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=iWRSNDDSĜLSRPHQHPHVLWDNOHWRGMHKRQDUR]HQt7ČãtPHVHQDYiV³]YHKHMWPDQ=OtQVNpKR
NUDMH5DGLP+ROLã
&R9iVþHNi"
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EXGRXKUiW0,5(.2/,9(5'(6PRG,1(.$)(
675((70ĖiJDDäćRUSD6HEDVWLDQ
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3URVWRUPH]LDEXGRYRXSDNEXGHMLåWUDGLþQČSDWĜLWVWiQNĤPNUDMVNêFKRUJDQL]DFtDORNiOQtFK
SURGXFHQWĤ
%DĢĤYPUDNRGUDS
6YH]WHVHSRMt]GQRX%DĢRYRXSUDFRYQRXQHER
Y\MHćWHDåGRSDWUDQDWHUDVXNGHMHMHGLQHþQê
YêKOHG0ĤåHWHY\XåtWKYČ]GiĜVNêGDOHNRKOHGDSR]RURYDW6OXQFHQHERVLGiWGREURXNiYXVSĜiWHOL
YQRYČRWHYĜHQpNDYiUQČ
$WUDNFHSURFHORXURGLQX
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Y\]NRXãHWĜHPHVODQDãLFKSĜHGNĤ1HEXGHFK\EČW
DQLREOtEHQiSURKOtGND]iFKUDQN\QHERKDVLþVNpKR
YR]X/HWRãQtQRYLQNRXMHOLGVNêVWROQtIRWEiOHN
NWHUêXUþLWČQHVPtWHPLQRXWDQDSDPiWNXVHQH]DSRPHĖWHVHY\IRWLWYHIRWRNRXWNX
3URJUDPYþHWQČNRQFHUWĤMH='$50$D]GDUPDMH
]DMLãWČQDLGRSUDYDYODNHPDDXWREXVHP
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ZLÍNSKÉHO

KRAJE

9-22 hod | okolí Baťova mrakodrapu

Sebastian ■ DESmod ■ INEKAFE
Mirek Oliver ■ Mňága a Žďorp
STREET 69
farmářské trhy ■ běh na počest E. Zátopka
závod horských kol ZLÍNSKÁ 50
farmářská stezka pro děti ■ Baťův výtah
fotokoutek FOTOCUBE ■ Dětské dopravní hřiště ■ BESIP ■ mažoretky
Jedu na dřeň ■ Regionální potravina ■ projížďky v kočáru s koňmi
prezentace středních škol Zlínského kraje ■ lidský stolní fotbálek ■
ukázky integrovaného záchranného systému
doprava vlakem a autobusem zdarma

www.denzk.cz

INSPIRACE

Brunch, kurzy vaření i víkend rybích
specialit: užijte si září na Obchodňáku
Obchodní dům Zlín není jen místem moderního nakupování a společenského setkávání.
Vyrazit sem můžete také za dobrým jídlem a pitím, zábavou a dokonce i relaxací.
Co je tu nového a na co se můžete těšit v nejbližší době?

Salvador Dalí v Desítce už jen
do 8. září, přibyly 3D obrazy
Posledních pár dnů vám zbývá na návštěvu jedinečné výstavy
Salvador Dalí v Galerii Desítka! Nenechte si ujít ukázku tvorby
legendárního surrealisty čítající stovku děl, která doplňují slavné
fotoportréty Václava Chocholy, promítání dokumentu o Dalím
a prodej vybraných děl, publikací i zajímavých suvenýrů.
Nově navíc v Obchodním domě najdete 3D surrealistické obrazy
inspirované Dalího světem, u nichž si můžete pořídit originální fotku.
Během výstavy (od 10 do 18 hodin) je také v 10. podlaží mimořádně otevřena kavárna s terasou, kde můžete posedět u kávy,
drinku či dezertu s jedinečným výhledem.

Brunch v Galerii Desítka 11. 9.
Po úspěchu prvního, květnového brunche chystá Bistrotéka Valachy pokračování. Druhý brunch bude v neděli 11. září, opět
v Galerii Desítka v 10. podlaží. Užijte si nejen skvělé jídlo v tématu
„babí léto“, ale i působivý výhled na Zlín a atmosféru podbarvenou živou hudbou.
A na čem si pochutnáte? Těšit se můžete třeba na snídaňový hit vejce benedikt, mušle na bílém víně, krevetový koktejl s kokosovým
mlékem a citronovou trávou, telecí kýtu na liškách s dýňovým knedlíkem, pečené kuřátko, créme brûlée se zkaramelizovanou hruškou či zmrzlinu z vlašských ořechů. V ceně jsou i nápoje včetně vín,
tentokrát z vinařství Šamšula. Nutná je rezervace místa předem.
Více na www.bistrovalachy.cz/brunch.

Rybí speciality v Bistrotéce 23. – 25. 9.
Milovníci tematických víkendů v Bistrotéce Valachy se mohou těšit
na další akci: od pátku 23. do neděle 25. září si tu pochutnáte na
rybích specialitách a mořských plodech. Nabídku doplní snoubená
vína.

Měsíc řízků v Budvarce
Pivní restaurace Budvarka láká každý měsíc na jinou speciální nabídku. Září je v Budvarce Měsícem řízků, v říjnu se můžete těšit na
zvěřinové speciality.

Zpět do školy přes papírnictví Grafit
Školní rok už klepe na dveře! Vybavte své školáky vším potřebným
ve výborně zásobeném Papírnictví Grafit. Pořídíte tu vše od
nejrůznějších druhů tužek až po kvalitní aktovky.

Škola vaření zve na další kurzy
Škola vaření v Bistrotéce Valachy zve všechny milovníky vaření na
další akce. V podzimní nabídce termínů najdete osvědčená
témata, ale i novinky, například kurz španělské kuchyně.
Více na www.bistrovalachy.cz/skola-vareni.
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Hudební večery Bistrotéky pokračují
Po krátké prázdninové pauze se vrací oblíbené středeční hudební
večery v Bistrotéce Valachy. Přijďte si užít posezení u večeře,
sklenky vína nebo šálku kávy v atmosféře podbarvené živou hudbou. Začátky jsou v 17:00.
14. 9. Markéta Vodičková & Filip Vítů (zpěv, kytara)
28. 9. Markéta Vodičková & Štěpán Holík (zpěv, klavír)
K posezení doporučujeme ochutnat speciality Bistrotéky: co třeba
burger, lanýžový tatarák nebo reuben sendvič?

Degustace a akce v Baru 1931

Happy hours masáže: 80 minut za 50

Bar 1931 je místem, kde to žije – a pravidelně se tu navíc konají i
tematické akce. Nenechejte si ujít:
9. 9. Hudební večer - Jan Majkus
15. 9. Degustace rumů ze dvou kontinentů
16. 9. Hudební večer - Dj Ká
22. 9. Molekulární mixologie s Tomášem Petrem
23. 9. Hudební večer - Dj Monito
30. 9. Hudební večer - Dj Romitronic
3. 10. Cocktail masterclass - škola míchání koktejlů
Více na www.bar1931.cz.

Dopřejte si kvalitní odpočinek a zajděte si na masáž do Fyzio Garden. Thajská, ayurvédská či khmerská masáž od rodilých asijských
masérů je velmi příjemným zážitkem. Od 10 do 16 hodin navíc můžete využít akci: masáž v délce 80 minut za cenu 50 minut!
Nebo rovnou spojte relaxaci s dobrým jídlem díky balíčku Fit den.
Za jednu cenu máte masáž a po ní menu v Bistrotéce Valachy.
Můžete rezervovat on-line na www.fyziogarden.cz
Více informací: www.obchodnidum.cz

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.

Krásné květiny i bytové dekorace: inspirujte se v House Deco&Flowers
Chcete potěšit své blízké krásnou květinou? Nebo si zkrášlit
domov stylovým doplňkem? Zastavte se v House Deco & Flowers
v přízemí Obchodního domu! Připraví vám tu nejen originální kytice k jakékoli příležitosti, ale také populární a efektní flower boxy
či venkovní, vnitřní nebo třeba i svatební květinovou výzdobu.
V sortimentu prodejny navíc najdete spoustu moderních bytových
IN ZLIN září 2022

dekorací od váz a doplňků z různých materiálů přes deky, plédy
a polštáře až po bytové vůně. Zkušený personál vám na přání připraví i dekorace a výzdobu na míru vašeho bytu, domu či kanceláře. Přijďte se inspirovat, prodejnu House Deco & Flowers najdete
v přízemí vedle hlavního vchodu do Obchodního domu. Kytici
a flower box si můžete předem objednat na tel. 774 792 302.
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INSPIRACE

Spa hotel Lanterna po rekonstrukci:
objevte žhavé novinky
Spa hotel Lanterna Velké Karlovice se v uplynulých letech stal bez nadsázky pojmem mezi milovníky
relaxace a výborného jídla. Klidná a rodinná atmosféra hotelu, zasazeného do malebné přírody Beskyd,
špičkové wellness služby a prvotřídní gastronomie – to vše je důvodem, proč se sem mnozí rádi vrací.
V uplynulých měsících prošel hotel rekonstrukcí a nyní překvapuje své hosty novinkami,
které opět posunuly vysokou laťku jeho služeb. Pojďte se s nimi seznámit.

Hosté hotelu si mohou vychutnat posezení u dobrého jídla, drinku
či šálku kávy na nové venkovní terase s výhledem do údolí.

Vybrané pokoje hotelu překvapí hosty novým komfortem. Některé
získaly balkon, jiné zimní zahradu s posezením a vanou.
Nová terasa přitom nemá jen venkovní část, ale i vnitřní – krytou.
Lze ji částečně „otevřít“ díky posuvným proskleným stěnám.
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Během rekonstrukce se zcela proměnil také vzhled hotelové
restaurace. Přibyla v ní vinotéka a lounge bar s možností celodenního posezení.

Lanterna si své hosty maximálně hýčká. V ceně pobytu proto mají
nejen obvyklou snídani, ale i večeři a nově také Aperitivo moment
neboli podvečerní snack v duchu čaje o páté.

Další vítanou novinkou je rozšíření sauny v relaxačním centrum
L-Spa. Po sauně se skvěle odpočívá na relaxační terase.

Zbigniew Czendlik
15. září na Lanterně
Jezdí v mini Cooperu, hraje golf, rád si pochutná na dobré whisky
a v hospodě je jako doma, má instagram, asistenku a knižní bestseller, za nějž získal ocenění Magnesia Litera: Zbigniew Czendlik je
zkrátka všechno jiné, než "tradiční" kněz. A právě i díky svému nekonvenčnímu pohledu na život a církev dokáže přibližovat tradiční
hodnoty všem lidem kolem sebe.
Nenechejte si ujít další setkání s charismatickým „Zibim“ ve Spa
hotelu Lanterna, kam zavítá s vyprávěním inspirovaným jeho knihou Postel hospoda kostel. Koná se ve čtvrtek 15. září. Atmosféru
podvečera zpestří welcome drink a autogramiáda.
Více: www.valachy.cz/akce

Spa hotel Lanterna tradičně pro hosty připravuje zajímavé tematické pobyty. Letošní novinkou jsou pobyty zaměřené na osobnostní rozvoj (nejbližší akcí je 30. 11. – 2. 12. Umění být zdráv
a emoční mistrovství, chystá se pobyt s koučem Marianem Jelínkem) ve spojení s wellness.

Tipy na akce Spa hotelu Lanterna
15. 9. Zbigniew Czendlik: Postel hospoda kostel
16. – 19. 10. Běžecká škola Miloše Škorpila (začátečníci)
20. – 23. 10. Běžecká škola Miloše Škorpila (pokročilí)
5. 11. Degustační večer s vinařstvím Uherek
16. 11. Noc bílých lanýžů
30 .11.-2. 12. Umění být zdráv a emoční mistrovství:
Jitka Ševčíková, Jan Vojáček
16. 12. 2022 Etiketa stolování s Ladislavem Špačkem
Více na www.valachy.cz/pobyty
IN ZLIN září 2022

11

ROZHOVOR

Šopa bude hostit FermFest, festival kvašení
Po dvouleté přestávce se ve Zlíně 1. října uskuteční opět
setkání příznivců fermentace, kvašení a kysání. Konat se
bude celý den a za každého počasí, protože zázemí poskytla
hospůdka pivních speciálů Zelenáčova šopa. Na co všechno
se můžou návštěvníci těšit prozradit organizátor a fermentarián Tomáš Hasík.
Tomáši, na co bys nalákal? Co budeme moci letos na
FermFestu ochutnat?
K ochutnání bude spousta fermentovaných potravin a nápojů.
V první řadě oficiálně představíme náš kombuchový projekt
Joybucha. Je to naše kombucha, kterou vyrábíme na Lukově a po
spoustě problémů a protivenství se konečně dostává na světlo
světa. Zajímavá jistě bude ochutnávka misa, které jsme dělali i na
minulém FermFestu v roce 2019. Tři roky staré miso je skvělé!
Bude tam určitě cider z Napajedel, několik druhů kimchi, kvašáky,
pak nějaké domácí pivo a kvašený nápoj ze švestek, snad i kvašené houby a další dobroty.
Bude to jen o jídle, nebo chystáš i něco navíc?
Bude i promítání a povídání o kvašení. A workshopy, kde vyrobíme
miso na další ročník. Když bude prostor, tak možná i něco jiného.
Co máš z kvašených věcí nejradši ty?
Já miluju kombuchu a proto jsem ji také začal vyrábět. Snažím se
ji dělat co nejlepší, je v bio kvalitě a bez plastů. Zatím všem taky
moc chutná a z toho mám velkou radost. No a nesmím zapomenout na pivo, to mě vlastně ke kvašení přivedlo. Teď jsem
ho chvilku zanedbával, ale zase si mě přitáhlo zpátky...
Přitáhlo? Můžeš být konkrétnější?
Účastnil jsem se reality show BeerMaster (ta by měla být v TV
12

1.října
koncem září) a možná bude časem i nějaký pivovar. Jinak snad
denně si dám trochu misa, kimchi, balsamico ocet nebo klasické
české kysané zelí. Prostě jako správný fermentarián.
Jak kvašené potraviny prospívají zdraví?
Zdravotní přínos je hlavně v konzumaci průmyslově neupraveného
jídla. To obsahuje základní živiny a další micronutrienty důležité
pro zdravé fungování lidského organismu. Fermentace je vlastně
mimotělní trávení a pomáhá k lepšímu využití zdraví prospěšných
látek.
Je něco, co se kvasit opravdu nedá?
Kvasit se dá všechno, co obsahuje cukry, nebo bílkoviny, nebo
tuky. Dříve to byla jedna z metod uchování potravin, nebo se takto
upravovaly potraviny jinak nepoživatelné. Samozřejmě dnes už
máme i jiné metody, ale kvašení je poměrně jednoduché a každý
si to může vyzkoušet doma sám.
Co nejpodivnějšího fermentovaného jsi ochutnal?
Existuje spousta velice podivných fermentovaných věcí. Například
Hakárl, Surströmming nebo Lutefisk jsou severské fermentované
ryby a smrdí tak ukrutně, že ani konzervy se nesmí přepravovat

Škola vaření Bistrotéky Valachy zve
na podzimní novinky i tradiční hity
S příchodem nového školního roku se rozbíhá
naplno „výuka“ také ve Škole vaření v Bistrotéce
Valachy. V kalendáři akcí najdete tradiční oblíbená
témata, ale i novinky. Co si nenechat ujít?
4. a 5. 9. Velká pánská jízda (T. Černý)
19. 9. Španělská kuchyně (J. Janíček) – NOVINKA
20. 9. Ryby a mořské plody (P. Kos)
25. 9. Kurz pečení kvasového chleba (L. Molková)
3. 10. Cocktail Masterclass
- kurz míchání koktejlů (T. Petr) - NOVINKA
3. 10. Indická kuchyně II. (K. Hladká) - NOVINKA
10. 10. Kurz steaků a omáček (T. Černý)
18.10. Vaření podle Jamieho Olivera (P. Kos)
23. 10. Velká dámská jízda (T. Černý)
20. 11. Thajská kuchyně (A. Bradáč)
6.11. Asijská kuchyně I (A. Bradáč)
4.12. Thajská kuchyně II (A. Bradáč)

Zajímavosti ze Školy vaření:

v letadle. Skoro každý národ má nějakou takovou “libůstku”. Pro
mě nejzvláštnější bylo zatím asi natto - taková plesnivá rýže.
A z nápojů mě ohromují spontánně kvašená piva. Objevovat se
toho ale dá ještě ale spousta a doufám, že v tom budu pokračovat.
Poslední otázka – máš plno? Co když si doma někdo fermentuje a nakládá pro vlastní potřebu, dočetl až sem a akce ho
nadchla. Může jen tak přijít, přinést vzorek, nebo je potřeba
se ti nahlásit předem?
Rád bych požádal všechny, co doma připravují něco kvašeného,
ať se nebojí, na FermFest to prostě přinesou a nabídnou k vzájemnému ochutnávání. Když se sejde dost vzorků, uděláme
i odbornou degustaci a soutěž o nejlepší kimchi, kvašený nápoj
a podobně. Moc se těším.
Aktuálně o FermFestu tady: www.facebook.com/fermfest
ptala se Veronika Jurčová, foto Tomáš Hasík

Tomáš Černý, který vede kurzy italské gastronomie či přípravy
steaků, je šéfkuchařem pražské restaurace Dejvická 34, která se
loni prosadila do prestižního Michelinova průvodce ziskem ocenění
Bib Gourmand. Učte se vařit pod vedením špičky svého oboru v ČR!
Velké oblibě se těší také Tomášovy kurzy Velká pánská a Velká dámská jízda, které bývají rychle vyprodané – neváhejte s rezervací!
Mezi „lektorské stálice“ patří i zkušený Přemysl Kos, šéfkuchař
zlínského Vita Sana Clubu. Na podzim bude vyučovat přípravu ryb,
ústřic, mušlí a chobotnice na kurzu Ryby a mořské plody a Vaření
podle Jamieho Olivera.
Ve škole vaření se můžete naučit dokonce i míchání drinků
s šéfbarmanem Baru 1931 Tomášem Petrem, který je vyhlášený
svým uměním mixologie. Kurzy se mimořádně odehrávají v atraktivních prostorách Galerie Desítka s výhledem na Zlín z 10. podlaží
Obchodního domu.
Škola vaření na přání rozšiřuje nabídku kurzů o Španělskou
kuchyni. Naučte se připravovat paellu, kalamáry nebo krokety
z tresky s omáčkou Mojo Rojo!
Více na www.bistrovalachy.cz/skola-vareni

ŽIVý ZLÍN

Dny Baťa: návrat do třicátých let, koncerty,
architektura a zážitkový i odborný program
V září budete moci celý týden strávit poznáváním života Tomáše
Bati, který je neodmyslitelnou součásti Zlína. Akce upozorní na
období největšího rozmachu města. Festival Dny Baťa potrvá od
12. do 18. září a odehraje se ve veřejném prostoru. Čeká na vás
nejen popularizační zážitkový, ale i odborný program, který
nabídne například hudební vystoupení, ražbu unikátních mincí,
automobilové veterány, tanec, půjčovnu a přehlídku dobových
kostýmů a další bohatý zážitkový program.
Festival pořádá město Zlín skrze svou příspěvkovou organizaci Živý
Zlín – kulturní a kreativní centrum ve spolupráci s dalšími institucemi. Děkujeme za spolupráci také Nadaci Tomáše Bati, která se
zapojí skrze svůj každoroční festival Týden Baťa. Náš dík patří také
Zlínskému architektonickému manuálu, Památníku Tomáše Bati,
Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, ZUŠ Zlín, pořadatelům Gallery
Tour, Zóny Zlín, Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, provozovatelům Infopointu baťovského bydlení, Nové Akropolis i všem
dalším zapojeným jednotlivcům a organizacím.
Informace o vstupném a rezervacích naleznete na stránkách
jednotlivých institucí. Program festivalu odhalujeme postupně,
proto sledujte stránky www.zlin700.eu, kde se dozvíte vše potřebné!

VÝBĚR Z PROGRAMU

Gallery Tour
sobota 17. 09. / 14-22 hodin
•šestý ročník akcentuje historii a architekturu Zlína
•komentované prohlídky výstav a architektury po celém městě například prohlídka zlínské radnice s historikem Davidem Valůškem, výklad o architektovi Adolfovi Zikmundovi od Lucie Šmardové a další program

Zóna Zlín - procházky za architekturou
•Plánované město: sobota 14. 09. od 15.30 hodin
•Bydlení u Bati: sobota 17. 09. od 14 hodin

Vernisáž expozice Zlínská zrcadla
Čtvrtek 15. září v 17 hodin
•vernisáž výstavy v sadu Svobody za účasti autorského týmu
v čele s Pavlem Kosatíkem a Martinem Hejlem
•digitální malby, zrcadlová instalace a akusticko-světelná show

Nová Akropolis - Kniha a Zlín
Úterý 13. září / 17-21 hodin
•vraťte se v čase a vyzkoušejte si tradiční způsob vazby knih

Gahurův prospekt
Zámek Zlín - návrat do třicátých let
úterý 13. 9. od 18 hodin
•Beseda s historikem Zdeňkem Pokludou
sobota 17. 9. / 14-19 hodin
•ražba mincí s unikátním designem
•koncert kapely Jazzbook, F-Dur Jazzband a Swing Shower
•taneční vystoupení studia Starlight
•módní přehlídka z 20. a 30. let
•půjčovna kostýmů
•automobiloví veteráni a další bohatý program

neděle 18. 9. od 14.30 hodin
•Přednáška akademického architekta Jana Čančíka

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
12.–18.9.
•půjčovací výstavka literatury s baťovskou tematikou v ústřední
knihovně

Vila Tomáše Bati
12.-16. 9.
•série přednášek nejen o baťovských městech a každodenní
komentované prohlídky vily
•Festivalový Týden Baťa, který pořádá Nadace Tomáše Bati,
zakončí koncert kapely Franc Alpa

Památník Tomáše Bati
•úterý 13. 9. v 9 a v 11 hodin: popularizačně naučná prohlídka
Památníku s komiksem pro děti
•12.-18. 9. vždy od 10 do 17 hodin: výstava Padl náš první
spolupracovník

Infopoint baťovského bydlení
pátek 16. 09. / 10-16 hodin
•prohlédněte si charakteristickou stavbu baťovské architektury
zevnitř a poznejte ubytovací politiku obuvnického koncernu

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
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středa 14. září
•edukační program Na chvíli baťovským učněm k deskové hře
Jeden den mladého muže baťovy školy práce

Přijďte přivítat podzim tradičním
lampionovým průvodem!
I v letošním roce projde Zlínem průvod plný lampionů. Oficiálně se
tak rozloučíme s létem a přivítáme podzim. Vyrazíme 23. září
v 19.30 z horní části náměstí T. G. Masaryka (setkáme se na prostranství pod Památníkem Tomáše Bati) a pokračovat budeme po
Gahurově prospektu podchodem na náměstí Práce, dále projdeme
továrním areálem kolem autobusového nádraží podchodem do
sadu Svobody až ke zlínskému zámku. Vrcholem akce bude ohňová
show. Lampiony všech velikostí, barev a tvarů s sebou!

VýSTAVA

FOTO: Josef Sudek, zdroj: SOkA Zlin

Jak se žilo ve Zlíně přiblíží výstava Takoví jsme byli? II
Od poloviny září se v autentických prostorách 61. budovy v továrním areálu uskuteční výstava věnovaná připomínce 700 let
od první písemné zmínky o městě Zlíně. Nese název Takoví jsme
byli? II a plynule navazuje na úspěšný projekt Galerie Václava
Chada, který prostřednictvím fotograﬁí profesionálních fotografů mapoval běžný život a podobu prostředí druhé poloviny
minulého století ve Zlíně. Výstava bude zahájena v pátek
16. září a potrvá do 16. října 2022.
„Nyní, kdy si připomínáme výročí 700 let od první písemné zmínky
o městě Zlínu, bychom chtěli navázat na úspěšný projekt Takoví
jsme byli? Fotografie 1950-90 a znovu propojit napříč generacemi
vzpomínky a zážitky spjaté s postupně se rozvíjejícím městem,“
uvedl za organizátory Čestmír Vančura, který inicioval vznik projektu, a doplnil, že před osmi lety obsahovala instalovaná na zlínském zámku černobílé fotografie od Petra Baklíka, Rudolfa
Červenky, Pavla Koska, Petry Koskové Hammid a Jana Regala.
Navazující výstava ukáže opět život ve Zlíně prostřednictvím černobílých fotografií od zlínských fotografů, kterým se podařilo zcela
osobitým pohledem zachytit atmosféru Zlína rozrůstajícího se
v průběhu času do prosperujícího města. Představí se zde ale také
zcela unikátní předměty spojené s historií města Zlína jako je hudební liturgická kniha Elišky Rejičky z období založení města Zlína.
„Vzácný artefakt bude nejen instalován jako jeden z exponátů výstavy, ale připravili jsme také přepis a nastudování tohoto antifonáře v rámci slavnostní vernisáže,“ vysvětli Čestmír Vančura.
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Současně expozice Takoví jsme byli? II přiblíží i příběhy z osobních
archivů několika zlínských rodin a také společenský vývoj města
Zlína a jeho částí. V rámci doprovodného programu nabídnou
organizátoři ve vybraných termínech také klubovou projekci filmů
o novodobé historii Zlína.
29.9. - Zlínský klenot
Česko, 2019, 52 min, Režie: Jakub Motejzik
Zrození moderního Zlína, za kterým stálo osudové setkání továrníka Tomáše Bati a architekta Františka Lydie Gahury.
6.10. - Zlín kouří Marlbora
Československo, 1992, 60 min, Režie: Eva Holubová
Portrét několika zlínských podnikatelů přináší odpověď na otázku
- jak to vypadalo ve Zlíně v roce 1992.
6.10. - Sametový Zlín
Česko, 2022, 54 min, Režie: Petr Babinec
Dokument o sametové revoluci ve Zlíně vyprávěný skrze její účastníky a prokládaný unikátními historickými záběry, které se podařilo
dohledat.
Projekt je určený nejen pro běžné návštěvníky, kteří se zajímají
o historii města Zlína, ale také pro školní kolektivy, pro něž budou
přichystány komentované prohlídky a edukační programy.
Výstava Takoví jsme byli? II bude přístupná veřejnosti v termínu od
16. září do 16. října 2022 od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.
Více informací na www.gvch.cz
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Šestý ročník Festivalu
Týden Baťa se uskuteční
ve dnech 12. – 16. 9.
ve vile Tomáše Bati
V rámci připomenutí 90 let od posledního vzletu
Tomáše Bati a taky 700 let od založení města Zlín
je šestý ročník Festivalu Týden Baťa věnován vizím
Tomáše Bati při budování továrních průmyslových
měst v tuzemsku i ve světě.
Hlavním tématem festivalu bude představení vize průmyslového
města, realizace a život v současných baťovských městech.
Přednášková i výstavní činnost se tentokrát zaměří na doposud
méně známé skutečnosti z baťovských měst.
Mezi přednášejícími budou mimo jiné zástupci jednotlivých měst
a institucí, které se snaží do prostor někdejších baťovských továren navrátit život. V programu nebude chybět diskusní večer o budoucnosti těchto míst a těšit se můžete na doprovodný program
v podobě promítání dobových filmů i představení nové animace.
V pátek 16. 9. pak proběhne ojedinělá divadelní diskuze, a to
s herci a režiséry z Městského divadla Zlín, kteří uvedli v život
osudy Baťů na prknech, která znamenají svět. Následně bude
festival zakončen koncertem zlínské kapely Franc Alpa, a to přímo
v zahradě vily Tomáše Bati.
Na jednotlivé přednášky, diskuze a prohlídky se můžete registrovat na emailu sekretariat@batova-vila.cz nebo na telefonu
577 219 083, případně na 605 459 181.
IN ZLIN září 2022
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ARCHITEKTURA
Dvanáctý ročník festivalu o architektuře se blíží. Po celé České republice i na Slovensku nabídne zdarma stovky akcí.
Mottem dvanáctého ročníku festivalu je “Nebourej, transformuj!”a program se tak z velké části zaměří na ekologický,
ekonomický i etický rozměr architektury a výstavby a představí zdárná řešení rekonstrukcí a revitalizací v různých měřítkách. V rámci letošního ročníku bude také připomínán architekt Josip Plečnik, od jehož narození uplynulo letos 150 let,
festival vzdá poctu i české architektce Aleně Šrámkové. Program pro Zlín a okolí se letos rozrůstá i do ostatních měst.
Kompletní program najdete na www.denarchitektury.cz

SOBOTA 1. října 2022
BYDLENÍ U BATI (procházka)
10.00, náměstí Práce 2511, před Velkým kinem
S historičkou umění Lucií Šmardovou po architektonickém vývoji
první dělnické čtvrti Letná, která vznikala od 20. let podle plánů architektů Jana Kotěry a F. L. Gahury, žáka J. Plečnika.
NETRADIČNÍ KRESLENOU FORMOU V BAŤOVSKÝCH STOPÁCH
PŘEDEVŠÍM V JIŽNÍ AMERICE (přednáška)
16.00, Památník Tomáše Bati, T. G. Masaryka 2570
Speciální přednáška architekta, herce a spisovatele Davida Vávry
se uskuteční v Památníku Tomáše Bati. Večer půjde ve stopách
„šumných natáčení“ ve městech Batatuba, Bataypora a Bataguass, vybudovaných v Jižní Americe a také po stopách jedinečného
působení baťovského způsobu života na odlehlém kontinentu.
Budou nás tedy inspirovat osudy J. A. Bati.
PRVNÍ DÁMA ČESKÉ ARCHITEKTURY (promítání ﬁlmu)
17.00, Infopoint Památníku T. Bati, nám. T. G. Masaryka 2734
Dokumentární portrét české architektky, profesorky a výrazné osobnosti Aleny Šrámkové zachycuje její životní dráhu neoddělitelně
spjatou s osudy vytvořených projektů a realizovaných staveb. Z její
tvorby, která nepodléhala střídání módních směrů, vyniká monumentální budova Fakulty architektury ČVUT, podpovrchová hala
Hlavního nádraží v Praze či administrativní budova Na Můstku jako
jedna z dominant Václavského náměstí. Kapacita na přednášku
v PTB je 100 účastníků a na promítání v Infopointu PTB je 70 účastníků. Rezervace na emailu: pamatnikbata@zlin.eu.

NEDĚLE 2. října 2022
DEVADESÁTKY (Procházka)
14.00, Gahurova 4467
Architektura 90. let pracující s výrazným tvaroslovím je dodnes nezpracovanou kapitolou vývoje zlínské architektury. Hotely, banky
nebo obchodní buňky představí historička umění Lucie Šmardová.
20

foto: zam.zlin.eu

Hotely, banky i budovy nadnárodních společností stavěli bývalí zaměstnanci státních podniků, kteří postupně zakládali vlastní studia.
ARCHITEKTOVA CESTA Z LAIBACHU DO LJUBLJANY (přednáška)
16.00, Infopoint Památníku T. Bati, nám. T. G. Masaryka 2734
V tomto roce jsme si připomněli dvě významná výročí proslulého
slovinského architekta Josipa Plečnika – 150 let od jeho narození
a 65 let od jeho úmrtí. Přednáška v podání vedoucího průvodce
Petra Hampla. Památník Tomáše Bati je v rámci týdenního festivalu Den architektury v sobotu 1. 10. 2022 otevřen od 10 hod.
do 17 hod. se vstupem zdarma.

ČTVRTEK 6. října 2022
ČIARY (promítání ﬁlmu)
18.00, galerie KabinetT, Jana Antonína Bati 5637
Bratislava, ukázkové postsocialistické město. Masivní výstavba nahrazuje staré novým. Měnící se podoby města se k nám kromě
budov promlouvá i prostřednictvím jejich obyvatelů. Blanka bojuje
s osamělostí na balkóně petržalského bytu. Po městě se objevili
billboardy se službami, Bratislavu čekají regionální volby. Matúš se
chce stát starostou…

IN ZLIN září 2022
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14|15 BAťůV INSTITUT

Krajská galerie nabízí
návštěvníkům
SUPER LAST MINUTE
Jak by vypadaly poslední chvíle před koncem světa? Přijďte se
podívat do Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně na výstavu
zlínského rodáka Petra Bařinky SUPER LAST MINUTE, která vás
zavede do imaginární minuty světa, přesněji do poslední minuty
lidstva na naší planetě.
Petr Bařinka (*1979 ve Zlíně) je multimediální vizuální umělec.
Ve svém díle kombinuje zdánlivě naivní pohádkové prvky se závažnějšími tématy vztahujícími se k paměti, nevědomí, strachu, fantazii. Zachycuje obrazy, které se mu otiskují do paměti. Jeho tvorba
využívá celou škálu aktuálních technik od malby přes sochařství,
fotografii, film, až po digitální tisk a animaci. Neustále experimentuje s různými materiály a technikami.
Titul výstavy SUPER LAST MINUTE navozuje čas dovolených.
Zvláště těch, které jsou nabízeny na poslední chvíli pod označením Last minute. Přídavek super k poslední minutě zvyšuje intenzitu super výhodné nabídky. Autor ovšem neláká na prázdninovou
dovolenou, ale na imaginární a strašidelnou cestu „do prázdna“ po
(sebe)záhubě lidstva na planetě Zemi. Instalace nás neprovádí
„dnem poté“, ale odehrává se na pomyslném prahu, během
„úplně poslední minuty“ totální události, která by znamenala
konec života všech lidských, potažmo živých bytostí. Jde o atmo-
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sféru bleskového konce, nikoli o pomalé vymíraní, představu,
kterou dostáváme v souvislosti s klimatickou změnou.
Umělec výstavou nevede návštěvníky směrem k pocitu marnosti,
ale je to určitá terapie šokem. Dosahuje toho v kontrastu s apokalyptickým divadlem, komedií absolutního zániku. Vůči takové
katastrofě jsou naše soukromé kolize katastrofami směšně
malými a nakonec, možná není nutno se trápit nekonečně, něčím
společenským si kazit pocit ze života, protože by se mohlo stát,
že následující minuta bude koncem všeho lidského. Takovou možnost „rychlé smrti“ zrodila atomová bomba a zbrojení studené
války, které autor zažíval v době svého dětství a to přímo ve svém
rodišti, ve Zlíně, kam se s touto instalací vrací.
Výstava je k vidění v grafickém kabinetu ve 2. podlaží budovy
14 do 27. 11. 2022. Více informací na www.galeriezlin.cz

KNIŽNÍ TIP

PŘÍBĚH
VIZOVICKÉHO PEČIVA
„Čistá tvarová stylizace vizovického pečiva spolu s jeho
jednoduchou recepturou a výběrem prostých, běžně dostupných surovin, z nichž se těsto vyrábí, mi symbolizuje
samotné Valašsko,“ říká Jana Koštuříková, autorka publikace a etnografka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
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Vizovické pečivo patří zcela jednoznačně k hlavním symbolům
Valašska, ovšem stále je zahaleno jistým tajemstvím. Unikátní příběh jednoduchých zdobených figurek nyní rozkrývá vůbec první
kniha svého druhu, kterou napsala Jana Koštuříková, etnografka
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Hlavní důvod, proč publikaci o vizovickém pečivu napsala, má své
opodstatnění. Jana Koštuříková si přeje, aby tato více než stopadesátiletá tradice žila i nadále. „Kniha vznikla za minutu dvanáct.
Kdyby nevznikla nyní, bůhví, zda by ji bylo možné dát dohromady
na reálných základech někdy v budoucnu. Přece jenom, samotní
tvůrci a pamětníci ubývají a zájem mladé generace o vizovické
pečivo není nijak velký,“ zamýšlí se v rozhovoru rodačka ze Zlína,
která si cestu k chloubě Valašska našla před osmi lety.
Čím je vizovické pečivo specifické?
Určitě je specifické svým výtvarným projevem a pak také svou
stránkou výrobně-technickou. Pečivo představuje speciální druh
figurálního pečiva, vyznačující se miniaturními tvary, precizním
způsobem provedení a dekorativní reprezentativní funkcí, která
postupem času převážila nad jeho původním obřadním významem. Od ostatních druhů pečiva se liší recepturou, díky níž se tyto
těstové miniatury staly trvanlivými, nevhodnými ke konzumaci.
Tvůrčí hmotou byla pouze mouka a voda, jež se modeluje volně
v ruce, bez použití formiček či vykrajovátek, pěti typickými technikami výroby – střih, krájení, mašličkování, vpich a obtisk.
Co vás na vizovickém pečivu fascinuje? Čím si vás získalo?
Jelikož jsem na vysoké škole vystudovala jako druhý obor dějiny
umění a k výtvarné kultuře obecně mám poměrně blízko, tak mě na
vizovickém pečivu zajímají jeho charakteristické čisté elementární
tvary, kterých dosáhneme za použití těch nejjednodušších výrazových prostředků, což jsou v tomto případě nůžky nebo nůž. Navíc
ve spojení se symbolikou jednotlivých tradičních vzorů se z obyčejných těstových figurek stává magický amulet. Pečivo mi také
připomíná chudobu zdejšího kraje i houževnatost, trpělivost a zručnosti zdejších lidí, díky nimž zde před více než sto padesáti lety
vzniklo a odkud proniklo do mnoha míst světa a stalo se významnou součástí lidové tvorby na Valašsku.

Není název vizovické pečivo určitým způsobem trošku
zavádějící? Znám totiž spoustu lidí, kteří si myslí,
že jsou tyto figurky k jídlu.
Lidé si to myslí poměrně často, to je pravda. Například kolega od
mého manžela je z Prahy, a když nedávno přijel do Vizovic s tím,
že si vyhlášené vizovické pečivo koupí, tak se hrozně divil, že mu
bylo nabídnuto něco, co vlastně není k jídlu. Museli jsme mu
vysvětlit, že se jedná o stylovou lidovou dekoraci, chcete-li, suvenýr. Mimochodem, název vizovické pečivo vznikl až v sedmdesátých letech minulého století, dříve se označovalo nejčastěji jako
mikulášské pečivo.
Jak je to možné?
Stojí za tím změna receptury. Původně se v rodině původců vizovického pečiva vyrábělo figurální pečivo tvarované z volné ruky
z kynutého těsta, tak jako ve všech krajích u nás. Toto pečivo se
svou zvykoslovnou funkcí nechybělo na nejvýznamnějších rodinných událostech – svatby, křtiny – a v rámci pekařského řemesla
se prodávalo na poutích a jarmarcích před svátkem svatého
Mikuláše a Vánocemi. Postupem času však začali jeho původci,
na popud zákazníků i z čistě výrobních důvodů, toto pečivo zmenšovat, až dospěli k tvorbě miniaturních tvarů, které už nedělali
z kynutého těsta, ale jen z pšeničné mouky zamísené vodou. V této
podobě sloužilo převážně jako tak zvané vítané a hračka pro děti.
Tou nejpodstatnější změnou bylo, že darovanou figurku už děti
sníst nemohli, byla spíš na hraní. Zkrátka, pečivo vydrželo, dosáhlo
se u něho určité trvanlivosti. Vedle toho vizovické pečivo nese konkrétní symbolický význam. Jednotlivých figurkám je přičítána
funkce amuletu, který měl svého majitele chránit, nebo mu přinést
požadované hodnoty, zmiňme například: kohout – mužnost, zajíc
– bystrost a tak dále.
Čili pokud to zjednodušíme, tak postupem času se změnila
receptura a v podstatě taky smysl pečiva, které se začalo
nazývat vizovické.
Přesně tak. Za původce tohoto obřadního pečiva můžeme považovat Jana a Josefu Lutonské z Vizovic, kdy on byl původně obuvník, ona však od mládí zručná pekařka. Své proslulosti dosáhlo
vizovické pečivo však až za jejich syna Alfonse Lutonského a jeho
manželky Anny v první třetině dvacátého století.
Vizovické pečivo je zcela bez debat jedním ze symbolů Valašska, stejně jako třeba slivovice, která se stále pálí ve velkém.
Jak je tomu ale v současné době právě s legendárními
figurkami? Drží se tato tradice?
No, není to úplně veselé, chybí zájem mladých lidí. Naštěstí se
ještě stále jedná o živou tradici, koneckonců ve Vizovicích je pořád
deset žijících tvůrců vizovického pečiva, i když jen čtyři z nich se
mu příležitostně věnují. V dobách největší slávy pečiva – tedy
v sedmdesátých a osmdesátých letech – tato výroba živila ve
Vizovicích na dvacet tvůrců. Dneska znatelně postrádáme následovníky, kteří by tuto rukodělnou techniku ovládali na patřičné
řemeslné úrovni.
V knize Příběh vizovického pečiva jste mapovala jednotlivé
tvůrce, kteří si tuto tradici předávali z generace na generaci.
Co dalšího v ní najdeme?
Kniha skutečně nabízí přehled všech nám známých tvůrců vizovického pečiva, o kterých se podařilo shromáždit potřebné informace
pro vznik osobního medailonku. Dále v ní čtenáři naleznou penzum nejrůznějších historických údajů o historii a vývoji tohoto
druhu pečiva, popis výrobního sortimentu, tipy a rady na zpracování těsta, ale také celou řadu výrobních návodů – ať už popis-

ných nebo fotografických – jak vytvořit ty nejznámější figurky, za což
jsem moc ráda, protože časem se může lehce stát, že nebude nikdo,
kdo by tuto tradici mohl dál předávat a bude těžké zjistit, jak se co vyrábí. Je dobře, že to pro případné zájemce zůstane uchováno v knize.
A pokud se nepletu, tak kniha obsahuje i jeden zajímavý bonus.
Můžete o něm prozradit víc?
Určitě. Spojila jsem síly s mojí kolegyní, muzejní pedagožkou, Adélou
Šimovou, která vytvořila takzvaný Příběh malého Alfonse. Jedná se
o malý pracovní sešit, který má za úkol přiblížit vizovické pečivo i těm
nejmenším čtenářům, v nichž vidíme určitý potenciál, a myslíme si,
že je dobré, aby již v dětství poznávali naše kořeny, odkud pocházíme. Třeba se nám v nich skutečně podaří vzbudit touhu objevovat
tradice a zvyky vážící se k našemu regionu.
Jak dlouho kniha vznikala?
Psala jsem ji šest měsíců, ale samozřejmě se jedná o práci dlouhodobější, v podstatě se dá říct, že jsem se výzkumu vizovického pečiva věnovala několik let. Nejprve jsem musela chodit do terénu
k jednotlivým tvůrcům a takzvaně sondovat. Získávala jsem informace, dokumentovali jsme výrobní postupy, následně přišly na řadu
rešerše v literatuře a taky zkoumání historických pramenů. Těší mě,
že se mi podařilo objevit a v knize veřejnosti také představit přepis
unikátní kroniky vizovického pečiva, kterou napsala Anežka Lutonská, snacha Anny a Alfonse Lutonských. Žádný jiný pramen, který by
nabídl souvislejší záznam historie této rodinné tradice, se mi objevit
nepodařilo.
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Najde se i něco dalšího, co vás během práce na knize potěšilo
a klidně i překvapilo?
Překvapila mě síla této tradice a její rozvinutá produkce a taky určitý
nezájem etnografů o soustavnější zachycení a zmapování tohoto
zajímavého příběhu… Pokud jsem zmínila, že během své existence se
ve Vizovicích pečivu věnovalo na třicet šest lidí, tak si troufám dodat,
že jich mohlo být mnohem víc, jenže to se již jen stěží dohledá, protože mnoho z nich už není mezi námi a prameny o nich, bohužel, mlčí.
Co je jedinečné, že si po celá ta léta výrobci drželi tradiční postupy,
technologii i sortiment. Zajímavé je, že figurky jednotlivých tvůrců se
v podstatě příliš neliší svým tvarem, ale spíše v určité míře zdobnosti.
Samozřejmě mám teď na mysli tvůrce z Vizovic, u výrobců z jiných
regionů je to pochopitelně jiné, jejich práce můžeme ve většině
případů označit za volnou tvorbu.
Kde si můžou případní zájemci knihu zakoupit?
Knihu si budou moct zájemci pořídit na blížícím se slavnostním křtu,
který proběhne 8. září v Domě kultury ve Vizovicích, a to od 18 hodin.
Mimochodem, na něho bych všechny čtenáře moc ráda pozvala, protože město Vizovice si s ním dalo práci a připravilo opravdu pěkný
program, kterého se zúčastní i místní tvůrci ze zakladatelských rodin.
Vizovice, které knihu za finanční podpory Ministerstva kultury vydaly,
pak budou knihu prodávat samozřejmě dál, avšak jelikož kniha vznikala ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, tak bude
k dostání i přímo u nás na recepci budovy 14.
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Radim Ševčík, archiv Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
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VýSTAVY

Radek MIHÁL

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

Adam Vačkář

Herbarium
od 8.9., Kabinet T., Zlín
Rostliny ovlivnily dění
každého národa, určovaly odedávna trasy pravěkých lovců víc než
zvířata, jež lovili. Rostliny
osídlily Zemi mnohem
dříve než člověk a učinily
ji pro nás obyvatelnou.
Možná, že je náš život
v konečném důsledku
zcela ovládán rostlinami.
Adam Vačkář se zabývá
vztahem člověka k rostlinám a zkoumá roli umění z pohledu biologické evoluce člověka. Pro galerii Kabinet T. vytvořil instalaci
z přírodnin, fragmentů rostlin a kostí zvířat, které nasbíral při meditativních poutích na různých místech světa. Sebrané přírodniny
zastavuje v čase, pokrývá je vrstvou kovu. Prací s morfologií rostlin a kostí chce aktivovat v člověku kulturní vnímání napojené na
vnímání přírody. Evokuje odvěkou snahu lidstva vytěžit produkty
přírody a přeměnit je na cenné objekty, které se však v perspektivě
původního biologického záměru i plynoucího času jeví jako zcela
bezvýznamné. Adam Vačkář otevírá širší ekologické téma kolonizace přírody člověkem, jeho bezohlednosti k ostatním formám
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života na Zemi. V jeho instalaci hraje roli spirituální rostliny invazivní Bolševník velkolepý, který byl objeviteli do Evropy přivlečen
z Kavkazu na začátku 19. století, aby se stal exotickou okrasou zahrad aristokracie. Z Bolševníku se za pomoci člověka stala rychle
se reprodukující invazivní rostlina, která odmítá být pouze pokornou dekorací zahrad. A tak záhy expandovala do volné přírody
a destabilizovala přirozený řád místních biotopů. Adam Vačkář si
pokládá si otázku, proč nemůžeme mít rádi stejně všechny rostliny? Ve své instalaci propojuje nutnost pochopení přírody a spirituální roli rostlin v životě člověka. Kurátorka Terezie Zemánková.

Kateřina Konvalinová

74. Čin: Korektivní vztahy I-III
Dernisáž: Pá 9. 9., od 19:00, GAG Galerie Garáž Zlín
Kateřina Konvalinová (1991) nar. Pardubice, žije v Praze. V rámci
výstavy v GAG Galerii Garáž ve Zlíně představuje Kateřina Konvalinová svou videosérii s názvem Korektivní vztahy I-III. Název série
Korektivní vztahy je inspirovaný stejnojmennou terapeutickou metodou, kdy terapeutka znovu přehrává situace z pacientova života,
v nichž by si pacientka přála nebo chtěla naučit jednat jinak, než
reagovala v danou chvíli. Terapeutka tak vytváří různé scénáře
jednotlivých situací a pacientka tak může zkoušet, objevovat a učit
se jiným pohledům a vzorcům jednání.
www.works.io/katerina-konvalinova

75. Čin:
Erika
Velická
Vernisáž: 17. 9.
GAG Galerie Garáž
Zlín, do: 15. 11.
Erika Velická (*1992)
vytváří prostorové
sochařské instalace,
které připomínají
divadelní scénografii.
Používá figury dívek a psů v expresivní modelaci. Kombinuje
i další materiály, variuje a zabydluje aktuální environment.
www.erikavelicka.com
www.galeriegaraz.cz

V ředitelském křesle usedl Josef Morávek,
v hereckém souboru přibyli dva čerství
absolventi JAMU a před námi jsou čtyři české
premiéry, komedie i velký muzikál. Sezónu
zahájí 10. září česká premiéra americké hry
Mary Page Marlowe a 17. září slavnostní
Galavečer, na kterém se dozvíme jména
nejoblíbenějších herců minulé sezóny. Už na
sklonku prázdnin začali umělci zkoušet Bouři
a Albion, které čekají premiéry v říjnu.

MD ZLÍN

77. sezóna v Městském divadle Zlín začíná

Galavečer: Kdo sklidí největší Aplaus?
Živá kapela složená ze špičkových muzikantů a pestrý program,
ve kterém se představí téměř celý herecký soubor. Tak bude vypadat Galavečer, který v sobotu 17. září v 19.00 oficiálně otevře
77. sezónu. Chcete se příjemně pobavit a mezi prvními se dozvědět, jak dopadla anketa Aplaus a kteří z herců si tentokrát odnesou domů skleněnou sošku z dílny výtvarníka Jiřího Vosmíka? Která
inscenace minulé sezóny u diváků nejvíc bodovala? Komu Josef
Morávek udělí svou první cenu ředitele? Navštivte zahajovací
večer, kterým vás jako moderátor provede Marek Příkazký.

Helena Čermáková:
"Mary Page je komplikovaná bytost"
První premiérou sezóny v Městském divadle Zlín bude Mary Page
Marlowe, příběh ženy, v jejíž kůži se vystřídá šest hereček. Největší
prostor dostala Helena Čermáková, která v létě oslavila hned dvě
jubilea - ve zlínském angažmá je 40 let a v srpnu oslavila polokulaté narozeniny.
Je Mary Page sympaťačka?
To je složitá otázka. V určitých částech svého života není vůbec
sympatická. Je to velice komplikovaná a problematická bytost.
Rozhodně není prototyp úspěšného, šťastného člověka, někoho,
z koho bychom si měli brát vzor. Je to takový bojovník života, který
bojuje mnohdy i nesprávnými zbraněmi. A často prohrává.
Na jevišti uvidíme Mary Page dvanáctiletou, ale i dvacetiletou
nebo téměř sedmdesátiletou. Dá se z několika střípků života
jednoho člověka poskládat příběh? Nebudou mít diváci pocit,
že něco chybí?
Já doufám, že ne. Mary Page ukazuje, jak je možné nahlížet život.
A život se skládá z nesourodých střípků, které spolu zdánlivě nesouvisejí. Ztrácíme blízké, v životě se nám objevují noví lidé... Život
na nás působí a měníme se. Inscenace klade tuto otázku: Do jaké
míry jsme si podobní na začátku naší cesty a na jejím konci?
V srpnu jste měla polokulatiny. Jak jste je oslavila?
Zatím nijak. Moje rodina byla prázdninově rozjetá. Ale brzy se na to
chystáme a já se na to moc těším.
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Bouře ve Studiu Z
Na sklonku prázdnin se v Městském divadle Zlín začala zkoušet
Bouře Williama Shakespeara. Bude to inscenace plná divadelní
sugesce, slova, pohybu i hudby. „Kytary nebudou jediným nástrojem, který v inscenaci uslyšíte, zvukový plán bude mnohem
bohatší a magičtější,“ prozradil dramaturg Vladimír Fekar.
Na samém počátku si zatím mužská část souboru bezstarostně
drnkala do kytar a ladila se na společnou práci. Jaké využití se kytarám dostane v samotné inscenaci? Nechte se překvapit.
Pod hudebním plánem inscenace je podepsán spolu s herci
samotnými Milan Nytra - hudebník, který působil např. v kapelách
AG Flek či Buty, byl autorem hudby a výpravy k legendárnímu
Zlínskému muzikálu Frankenstein. Premiéra Bouře v režii Josefa
Morávka bude 18. října e Studiu Z.
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Nové tváře ve zlínském souboru
Milana Gorská a Adam Kořán jsou čerstvými absolventy brněnské
JAMU. Co je baví? A jaký první dojem na ně Zlín udělal?
Ve Zlíně budete sbírat své první herecké ostruhy...
Milana: Sice nevím, co přesně jsou ostruhy, ale pokusím se jich
nasbírat co nejvíc.
Adam: Vypadá to tak. K získání zkušeností a vyhraní se hned
po škole je tu dobré prostředí. Nejen skvělý kolektiv herců, ale
i bohatost stylů a žánrů, s nimiž jsou inscenace tvořeny.
První dojmy?
Milana: Opatrné, zpocené, ale výtečné.
Adam: Měl jsem to štěstí, že jsem si divadlo oťukával už před začátkem nové sezóny, když mi umělecký šéf Patrik Lančarič nabídl
hrát v nové pohádce na velké scéně, takže to navyknutí bylo
pozvolné. První dojmy z lidí v divadle jsou skvělé. Co se týče práce,
té čekám hodně, na což se těším.
Co jiného kromě hraní vám přináší radost?
Milana: Kameny, lesy, čerstvý vzduch, vtipy, smích, přátelé,
míchaná vajíčka a hlavně moje slečna.
Adam: Často si hraju na kytaru, miluju hudbu Karla Plíhala. Mám
i pár vlastních písniček, kde jsem se jím nechal inspirovat. A letos
táta na chalupě přestavoval kuchyň a mně dovolil zničit stará
zpráchnivělá kamna, to bylo věru radostné.
Poprvé vás diváci ve Zlíně uvidí v Shakespearově Bouři.
Shakespeare je…
Milana: Cokoliv chcete.
Adam: Shakespeare je skvělá výzva do začátku. Nikoliv neznámá,
na škole jsme se s ním setkávali dost. Shakespearovy hry mají
spoustu možností pro výklad témat, je pro mě těžké pevně si
zvolit jedno. V tom bude ta výzva.

Patrik Lančarič inscenuje Albion
Současnou hru oceňovaného britského dramatika Mika Bartletta
Albion začali herci zkoušet pod režijní taktovkou uměleckého šéfa
Patrika Lančariče.V ústřední roli Audrey, ženy, která se po mnoha
letech vrací ke svým kořenům, na anglický venkov, do domu svého
dětství, dnes obklopeného zpustlou zahradou, k diváci uvidí Evu
Daňkovou. Dokáže vrátit zahradě původní podobu? Udržet si svůj
sen? Obnovit svůj Albion? V roli její dcery Zary se jako host objeví
Anna Randárová, absolventka pražské DAMU. Česká premiéra
ve Velkém sále se připravuje na 22. října.

Maryša už nebude online
Milana Gorská
24 let, pochází z Magnitogorsku (Rusko)
Absolventka JAMU Brno 2022
Dovednosti: ruština, angličtina, polština
Adam Kořán
23 let, pochází z Prahy
Absolvent JAMU Brno 2022
Dovednosti: zpěv, tanec, hra na kytaru, žonglování, chůze na chůdách, scénický šerm, základy akrobacie a stepu, angličtina, základy francouzštiny a němčiny, rozhlasové herectví, pantomima
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Z „divadelního Netflixu“ Dramox.cz zmizí 30. září záznam úspěšné
inscenace Maryša v režii Martina Františáka s Petrou Hřebíčkovou
v titulní roli, „rodinného stříbra“ Městského divadla Zlín. Role Petře
přinesla v roce 2008 prestižní Cenu Thálie. „S Maryšou jsem se
v podstatě nikdy nerozloučila. Milovala jsem tu roli, i když mě před
každým představením přepadala šílená tréma. Ale s první větou
jsem byla vtažená do vesnice let minulých, do příběhu lidí sevřených tradicemi, a užívala si tu jízdu. Bez skvělých kolegů by to
nebylo možné. Maryša je mým splněným snem a připomíná mi
nádhernou životní etapu ve zlínském divadle,“ říká. Nominaci na
Cenu Thálie za roli Lízala získal i Dušan Sitek.

Už máte předplatné?
Nově i s komedií Dámský krejčí
Chcete výrazně ušetřit na vstupném, neminout žádnou novou
inscenaci ve Velkém sále, dostat se ke vstupenkám v předprodeji
o dva dny dříve než ostatní? Sezónní předplatné je tou nejlepší
volbou. V září je nejvyšší čas předplatné obnovit nebo zakoupit.
Na jaké tituly se můžete těšit? V české premiéře Městské divadlo
Zlín pozve na Mary Page Marlowe a Albion, na osvědčené komedie Muž pod postelí a Dámský krejčí, slavné drama Koně se střílejí
a muzikál Ženy na pokraji nervového zhroucení.
Původně avizovanou Hru, která se zvrtla divadelníci odložili.
Namísto ní uvedou právě francouzskou komedii Georgese Feydeaua Dámský krejčí. „Komedii Hra, která se zvrtla musíme odsunout. Jednu z hlavních rolí v ní hraje technologicky náročná
výprava, a ta je pro nás při současných cenách ekonomicky nerealizovatelná. Ve stejném žánru uvedeme jinou skvělou komedii,“
vysvětlil ředitel divadla Josef Morávek.

Chcete získat nebo rozvíjet
herecké zkušenosti nebo
své schopnosti tvůrčího psaní?
V Městském divadle s novým školním rokem začínají nové běhy
kurzů herectví pro mladé i dospělé a také oblíbené kurzy tvůrčího
psaní. V divadle sníte realitu a žijete sny.
V divadle můžete být vším, i sami sebou. Stačí pouze jediné
- dovolit si to a vstoupit. Průvodcem vám bude Petr Nýdrle.
Pro podrobnosti pište na kurzy@divadlozlin.cz.
Pokud ve vašem okolí uvažuje někdo o divadelní či autorské
tvorbě, předejte mu, prosíme, kontakt.
V programu divadla i v nové sezóně najdete lektorské úvody plné
zajímavých informací ke konkrétním inscenacím.

Jak zakoupit předplatné: v pokladně divadla
objednat na webu: divadlozlin.cz
volejte 737 227 856, 577 636 207

Poslední slovo má ředitel
Do ředitelského křesla v Městském divadle Zlín
v červenci usedl Josef Morávek. Vrátil se do
prostředí důvěrně známého - v 90. letech tady
působil mimo jiné jako umělecký šéf.
Jak rozjezd své první sezóny prožívá?
Co bude v začínající sezóně hlavní úkol?
Udržet smysl, kvalitu i kvantitu produkce i v podmínkách, které
jsou z ekonomického hlediska na první pohled nereálné, hledat
i v této situaci možnosti. Reálně máme na naši činnost stále méně
prostředků a to, jak se říká “dramaticky” méně. Příklad: Zlínský
kraj přispívá svým dvěma divadlům na vznik inscenací, tato částka
vzrostla o 5 procent - ale naše vstupy vzrostly v některých oblastech o stovky procent. Nemůžeme a ani nechceme zvyšovat ceny
vstupného tak, jak se zvyšují ceny téměř všeho.
V hereckém souboru probíhají změny, co je lepší, změny, nebo
stálá “parta”?
Jak říká Prospero v Bouři: to i to, to i to. Právě to předávání poetiky,
profese, mezi zkušenějšími a nově příchozími, společná tvorba ve
stále se proměňujících podmínkách je hodnota, pro kterou divadelní soubory vznikly. Nejde jen o “omlazení” - jde o tradici změny.
Obě krajnosti hrozí odtržením od publika. I diváci čekají nové
vzrušení, ale i potvrzení svých minulých zkušeností, které v hledišti
získali.
V těchto dnech v divadle vrcholí prodej předplatného.
Který z nových titulů Vás zaujal nejvíc?
Ptáte se: “nejvíc zaujal”. Jsem stále dost nedočkavý, musím
tlumit zaujetí na to, co “přijde až potom”. Ptal jsem se sám sebe:
na jaký titul bych do Zlína jako divák z Brna nejel, jaký bych si odpustil? Jel bych na všechny. Čtyři české novinky - a je zjevné, že
tituly, které zlínský tým do Čech přivádí, budou uvádět i další
divadla. U všech titulů pro mne zajímaví režiséři, dva se ve Zlíně
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Josef Morávek, foto Dalibor Glück, Magazín PATRIOT

představí poprvé. Teď, když se ptáte, tak jsem velmi zvědav na ty
premiéry, které se právě rodí, na Mary a Albion. Oba texty znám
a ani jeden nelze inscenovat pouze, jak říkáme “po textu”, v obou
případech jsou to výzvy pro inscenátory, aby vznikl neobvyklý
dramatický prostor.
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AGENTURA SEPTEMBER

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.

TŘI VERZE
ŽIVOTA
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…

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

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

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

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

HARMONIA
MORAVIAE 2022
Filharmonie Bohuslava Martinů koncem
září oﬁciálně vkročí do 77. koncertní sezony, kterou i tentokrát zahájí mezinárodním hudebním festivalem Harmonia
Moraviae. Této přehlídce se za dobu své
existence podařilo již spolehlivě etablovat
na zlínské kulturní scéně a zároveň se stát
významným kulturním podnikem, jenž každoročně do Zlína přiláká význačné umělce
z oblasti hudby vážné i populární.
Letošní ročník Harmonia Moraviae bude
jubilejním dvacátým v pořadí a uskuteční se
ve dnech 22. 9.–20. 10. 2022. Nabídne celkem 7 koncertů a tematicky bude z velké
části odkazovat na výročí 700 let od první písemné zmínky o městě Zlín. Dramaturgie tohoto ročníku proto mj. počítá s širším
zastoupením zlínských umělců, rodáků
i osobností s vřelým vztahem ke Zlínu a k zlínské filharmonii. Festival současně připomene
vybrané zlínské instituce nadregionálního
významu, které v průběhu posledního století
město Zlín proslavily.
Harmonii Moraviae otevře Zahajovací
koncert (22. 9.), jehož základní ideou bude
spojení hudby a filmu, a který tak odkáže na
bohatou tradici zlínského filmového průmyslu. Vedle domácí filharmonie se v rámci
večera představí na pódiu Kongresového

centra šéfdirigent orchestru Robert Kružík
a mimořádný klavírista a zlínský rodák Karel
Košárek. Program bude sestaven z filmové
hudby Bohuslava Martinů, jazzové Rhapsody
in Blue George Gershwina a slavných melodií
z muzikálu West Side Story Leonarda
Bernsteina.
Festival v dalším průběhu nabídne rozmanitý program s hudbou vážnou, jazzovou
i populární. V Kongresovém centru se tak
mimo jiné představí unikátní jazzové duo
Rudy Linka & Bobo Stenson (12. 10.), důležitost a aktivity slavné zlínské ZOO pak připomene filharmonický koncert nazvaný
Karneval zvířat (13. 10.) pod vedením dirigenta a zlínského rodáka Františka Macka.
Nelze nezmínit ani zcela ojedinělý koncert filharmonie s mimořádnou jihokorejskou pěvkyní Sumi Jo (6. 10.), laureátkou ceny
Grammy a držitelkou nominace na prestižního Oscara za realizaci písně k filmu Mládí
režiséra Paola Sorrentina. Protagonistou závěrečného festivalového večera (22. 10.)
bude Jakub Hrůša, někdejší šéfdirigent zlínských filharmoniků a jeden z nejrespektovanějších českých dirigentů současnosti.
Bližší informace o programu jsou uveřejněny na webových stránkách Filharmonie Bohuslava Martinů a na festivalových poutačích.

SUMI JO © Kim Yeong Jun

RUDY LINKA
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ROZHOVOR

„Snažíme se vytvářet programy pro celou širokou
veřejnost, ale rozhodně se nespecializujeme jenom
na hudbu, která je všeobecně známá,“
říká Robert Kružík, šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů
Robert Kružík patří k nejmladší generaci českých dirigentů.
Sedmým rokem zastává pozici stálého dirigenta Janáčkovy opery
Národního divadla Brno, je stálým hostujícím dirigentem Filharmonie Brno a tři sezóny působil jako dirigent Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě. Od loňského roku je také šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů, se kterou právě v těchto
dnech vstupuje do nové sezóny.
A slibuje skutečně pestrou nabídku koncertů. Podle jeho slov se na
pódiu zlínského Kongresového centra představí vynikající čeští
i zahraniční interpreti, jako například houslisté Ivan Ženatý či Jiří
Vodička, klavíristé Olga Scheps, Ivo Kahánek a Lukáš Vondráček,
nebo zpěvačky Sumi Jo, Markéta Cukrová a Václava Krejčí
Housková.
„Je důležité brát do hry to, co vidí dramaturg společně s marketingovým oddělením, což je myšleno v tom slova smyslu, že je potřeba ctít skutečnost, co daná filharmonie v daném městě přináší
regionu, ve kterém působí. Bezpochyby se pak musí hledět i na
místní skladbu posluchačů, protože její věkový průměr taktéž
v mnoha směrech napoví,“ říká jeden z nejvýraznějších dirigentů
nastupující generace, spolupracující s orchestry nejen napříč
republikou, kterému je teprve třicet dva let.
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Roberte, jaké jste měl léto? Odpočinul jste si? Ptám se
hlavně proto, že poslední prázdninové dny už máte zase
pracovně nabité, nemluvě o tom, že například zlínská filharmonie v srpnu odstartovala sérii koncertů pod širým nebem.
Dá se říct, že léto v mém případě proběhlo standardně. Společně
s manželkou, která je také v branži – je operní pěvkyně, jsme
v podstatě celou polovinu července pracovali. S Národním divadlem Brno jsem byl v německém Regensburgu na festivalu Thurn
und Taxis, kde jsme hráli Othella, na to jsem navázal účastí na
Mendel Festivalu v Brně, kde jsme si připomněli 200. výročí od
narození Gregora Johanna Mendela. Tím pro mě sezóna skončila
a následoval měsíc volna, který už je ovšem minulostí, protože se
pomaličku rozjíždí sezóna nová. Nicméně dovolenou jsem si
s rodinou užil, jen, pravda, mohla být o něco delší...
Jak se na tu novou sezónu těšíte z pohledu šéfdirigenta
Filharmonie Bohuslava Martinů?
Hned zkraje sezóny nás čeká úžasný festival Harmonia Moraviae
s krásným programem, na kterém vystoupí například bývalý
šéfdirigent zlínské filharmonie Jakub Hrůša společně s klavíristou
Ivo Kahánkem, za což jsme všichni moc rádi a určitě bych speciálně na tento koncert všechny čtenáře rád pozval. Ale samozřejmě
se těším na kompletně celou sezónu, která je před námi. Když jsem

do Zlína nastoupil, dal jsem si za cíl, abychom v každé sezóně
zahráli jednu Mahlerovu symfonii, což se nám zatím daří. Loni jsme
uvedli 4. symfonii a tentokrát to bude symfonie 7., která se tady
vůbec nehrála a pokud ano, je to už velmi dávno. Pro zajímavost –
7. symfonie zazní v 77. koncertní sezóně zlínské filharmonie, což je,
myslím, pěkné. Hlavně ale pevně doufám, že celá ta sezóna už
bude o mnoho svobodnější, co se respirátorů a různých omezení
týče, a budeme moci opět dýchat.
Jak se vlastně program na celou sezónu dává dohromady?
Existují určitá pravidla, jak jej sestavit konkrétně pro zlínskou
filharmonii?
Řekl bych, že program vzniká všude stejně a je jedno, jestli se plánuje mnoho let dopředu, jako je tomu například u České filharmonie, nebo ze sezóny na sezónu, což je případ filharmonie
zlínské. Každý orchestr má svého dramaturga – ve Zlíně je jím
Tomáš Koutný – který společně s šéfdirigentem vytváří jakousi
kostru celé sezóny, do které jsou zahrnuti i jednotliví hosté, s tím,
že následně se s danými interprety jedná o tom, zda na daný návrh
přistoupí nebo nikoliv. Často se stane, že to termínově neklapne
a v tom případě je nutné program i opakovaně přestavovat.
Nemluvě o tom, že leckdy má člověk ideální představu také
o personálním obsazení, ale pak zjistí, že dejme tomu daní sólisti
nemůžou, nebo nechtějí tu, či onu skladbu hrát a plánování se zase
vrací o několik kroků zpět. V podstatě se jedná o jeden obrovský
proces, který je ale podle mého názoru strašně důležitý. Například
všechny orchestry již nyní myslí na to, že v roce 2024 nás čeká Rok
české hudby, kdy se bude hrát převážně česká hudba, a proto i my
společně s dramaturgem řešíme, jak program na tento význačný
rok co nejlépe postavit.
Zlínská filharmonie je jediným orchestrem v kraji. Musí se
proto v sestavování programu zohledňovat i jakási její
společenská úloha v tom slova smyslu, že by měla nabídnout
hudební zážitek širokému spektru posluchačů?
Určitě. Jakožto šéfdirigent nemůžu prosazovat dejme tomu jenom
jedno určité hudební období, kdepak. Je potřeba zohledňovat dvě
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základní věci. Za prvé potřeby orchestru, které tkví v maximální
pestrosti stylů. Není totiž možné, aby se hrála například jenom
soudobá hudba. Potom je důležité vzít do hry, co vidí dramaturg
společně s marketingovým oddělením, myšleno v tom slova
smyslu, že je třeba ctít skutečnost, co daná filharmonie v daném
městě přináší regionu, ve kterém působí. Bezpochyby se pak musí
hledět i na místní skladbu posluchačů, protože její věkový průměr
taktéž v mnoha směrech napoví. Troufám si tvrdit, že se ve Zlíně
snažíme vytvářet programy pro celou širokou veřejnost, ale
rozhodně se nespecializujeme jenom na hudbu, která je všeobecně známá. Například já osobně rád uvádím skladby, které se
v daném městě ještě nikdy nehrály, ale k tomu s chutí přidám i ten
„mainstream“, který má v programu své nezastupitelné místo.
Mimochodem, jaký je podle vás zlínský posluchač? Stihl jste
to už vypozorovat?
To je těžká otázka. Ačkoliv ve Zlíně už nějaký týden jsem, i tak
nevím, zda to dokážu objektivně posoudit. Myslím si, že místní posluchač je velmi vnímavý, avšak má určitý ostych a hned tak
nepropukne ve frenetický potlesk, což neposuzuju jenom z mých
koncertů, ale i z koncertů, na kterých jsem byl také coby posluchač. Zlínský návštěvník filharmonie je prostě opatrný, co se jakéhokoliv ocenění interpreta týče. Například v jižních zemích se
běžně tleská i mezi větami, a to i přesto, že by se to vlastně dělat
nemělo, jenže obecenstvo zkrátka chce dát najevo, že si koncert
užívá. Ve Zlíně je zdrženlivost patrná, přičítám to tomu, že zdejší
publikum je velmi kultivované.
Vraťme se ještě k plánovanému programu zlínské filharmonie, který mimo jiné láká také na vás, protože byste se měl na
pódiu představit v roli violoncellisty.
Ano, to je pravda, nejde o žádnou náhodu, původně jsem violoncellista – hru na cello jsem spolu s dirigováním studoval v Praze na
Akademii múzických umění. Přiznám se, že se v tomto případě
nejedná o mou iniciativu, určitě se nechci tímto způsobem jakkoliv sebe prezentovat, nemluvě o tom, že kvůli pracovní vytíženosti
jsem violoncello odložil na druhou kolej, ale když taková nabídka
vzešla, rád jsem ji přijal. Violoncello je pro mě odpočinek, a když
můžu, moc rád se k němu vracím. Na začátku října mě tedy čeká
komorní koncert po boku houslistky Barbory Valečkové, členky
zlínského orchestru, a našeho společného profesora, dirigenta
a klavíristy Stanislava Bogunii. Takové hudební setkání je čistá
radost, kterou člověk zažije jen u komorního tvoření, nikdy při hře
sólové ani orchestrální.
Jak se tomu vlastně stane, že se z muzikanta, ve vašem
případě z violoncellisty, stane dirigent?
Dirigentem jsem se stal omylem, ačkoliv to možná zní jako velké
klišé. Celá naše široká rodina působí v hudebním prostředí, ale
nikdy nikdo nedirigoval. A ani já jsem dirigovat původně nechtěl...
Byl jsem na konzervatoři, studoval jsem zmíněné violoncello,
a můj otec, tehdy člen Janáčkovy opery, mě přivedl za tamním
korepetitorem, profesorem Holišem, s požadavkem rozšíření mých
obzorů. Abych nebyl jenom violoncellista, který v podstatě neumí
číst víc, než jeden řádek not. Avšak pan profesor to pochopil tak,
že mě má připravit na konzervatoř coby budoucího dirigenta, což
absolutně nebylo zadáním. Během půlroku mě zdatně připravil, já
se na obor dirigování skutečně dostal a postupem času a daných
možností, které mi vstoupily do cesty, jsem se dirigentem stal.
Co musí mít úspěšný dirigent takzvaně v malíčku? Čím musí
oplývat?
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Řekl bych, že kromě toho, co je běžně vidět na koncertech – dirigování, ukazování nástupů, dynamiky či emocí – by měl být každý
dirigent do jisté míry také učitel, měl by umět inspirovat, být
zkušeným psychologem a k tomu všemu by měl mít i charisma,
aby dokázal strhnout a přesvědčit o své vizi šedesáti až dvou set
členné společenství lidí, ve kterém má každý svůj názor na věc
a ledaskdo se ho nebojí dát všemožně najevo.
Vy patříte k mladé generaci dirigentů. Můžeme říct, že je váš
věk v ledasčem výhodou, že můžete takzvaně vychýlit orchestr
ze zajetých kolejí?
Řekl bych, že ano. Podívám-li se na to nyní jako hráč, nikoliv jako
dirigent, tak myslím, že je zcela ideální, aby byl orchestr správně
vyvážený a panoval určitý soulad mezi zkušeností, tedy někým, kdo
už za sebou má několik sezón a pracoval s mnoha a mnoha dirigenty, a mladou krví, která sice ještě zdaleka není tak otrkaná, ale
pro změnu má nezměrnou energii a chuť poznávat. Stejné to je
u dirigentů, ačkoliv tady pořád platí jakýsi úzus, že dirigentskou
hůlku by měl držet ideálně padesátník, který už zažil všechno
možné a je o mnoho zkušenější, než samotní hráči. Jenže to se vám
nepoštěstí, když jste čerstvě po škole a před vámi najednou sedí
hráči ve věku vašich rodičů. Výhodou mladých dirigentů by měla
být určitá nebojácnost objevovat něco, co už třeba objeveno bylo,
ale v úplně jiné době, v jiné estetice a v jiném vnímání té dané
skladby. Já osobně se snažím těžit z toho, že dokud jsem mladý,
mám daleko větší hnací motor, než ten zkušený padesátník či
šedesátník...
Stalo se vám, že si vás zkušení bardi pořádně proklepli
a cítil jste, jak ve vzduchu visí nevyřčená věta
„tak se předveď, mladej“?
Samozřejmě. Začátky jsou pro mladého dirigenta skutečně velmi
ožehavé. Uvědomte si, že někomu říkáte, jak by měl hrát, a ten
dotyčný to za svůj život hrál už několikrát, přitom vy sám to děláte
v podstatě poprvé. Představte si příměr, že do firmy nastoupí
mladý ředitel, pod sebou má zaměstnance, kteří byli u jejího zrodu,
a po týdnu jim začne sdělovat svou představu, kterou považuje za
jasně nejlepší, bez ohledu na to všechno, co už má ta firma za
sebou. Zkrátka, přehlíží všechno to, co bylo. To je špatně. Tím chci
říct, že sice není od věci přijít s něčím novým, naopak, ale taky je
velmi důležité správně navázat.
Ve zlínské filharmonii začínáte druhou sezónu. Jak jste zatím
po pracovní stránce spokojený?
Jsem velmi spokojený a těší mě, že jsem se k takovému orchestru
dostal. Místní filharmonie je hodně specifická, může se chlubit
mladým duchem a vůbec to teď nesouvisí s věkovým průměrem
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hráčů, ačkoliv i ten je tady velmi nízký. Ten mladý duch, o kterém
mluvím, v sobě nese nadšení hráčů pro věc, a to je pro dirigenty
velmi lákavé, protože jakmile skončí zkušební proces a přijde na
řadu samotný koncert, je ze všech cítit obrovská chuť, ke které
musíte mnohé jiné orchestry velmi nabudit.
A jak vnímáte samotné město Zlín?
Ve Zlíně jsem byl poprvé v roce 2006, kdy jsem ještě ve staré
budově filharmonie hrál coby sólista na violoncello. To mi bylo šestnáct let. Potom jsem tady dlouhou dobu nebyl, a když jsem se
sem po všech těch letech vrátil, bylo příjemné vidět, jaký udělalo
město pokrok, ať už se bavíme o gastronomii, nebo o značných
rekonstrukcích města. Změnilo se toho hodně, ovšem ta energie,
jež jsem tehdy cítil, tu přetrvala. Proto je mi ve Zlíně dobře. Když
přistála na stole nabídka, abych se stal šéfdirigentem místní
filharmonie, neváhal jsem ani minutu.
Nastudoval jste celou řadu významných titulů, zmiňme třeba
Rossiniho operu Hrabě Ory, Čajkovského Pikovou dámu
a Evžena Oněgina, nebo Smetanovu Libuši. Máte v plánu
uvést něco speciálního i se zlínskou filharmonií?
Jak už jsem na začátku našeho povídání nastínil, mým velkým přáním je uvést každou sezónu jednu ze symfonií od Gustava Mahlera,
je to skladatel, který je podle mého názoru pro orchestr velice
potřebný, zejména pro svou emoční a technickou náročnost.
Máme za sebou jednu symfonii, příští sezónu přijde na řadu druhá,
a jelikož jich má Mahler celkem devět… Kdybych tu vydržel ještě
dalších sedm sezón, bylo by to hezké.
Je jasné, že šéfdirigent za jednu či dvě sezóny orchestr daleko
neposune, že mnoho změn za tak krátkou dobu jednoduše
nezmůže. Jaké jsou vaše dlouhodobější plány se zlínskou
filharmonií?
Je důležité, aby regionální těleso, a nemyslím to vůbec nijak pejorativně, mělo vizi, že bude hrát nejenom pro svůj kraj, což je samozřejmě nesmírně důležité a zásadní, ale že bude vidět také jinde
v republice, potažmo ve světě, a vyrazí na velké festivaly nejenom
do Prahy, ale taky třeba do Německa nebo do Rakouska s tím, aby
tam prezentovalo svoje jméno, což je v našem případě Filharmonie Bohuslava Martinů. Myslím si, že právě jméno velikána české
hudby může být společně s kvalitami orchestru ten hlavní výjezdní
artikl, který by nás mohl dostat na zahraniční turné. Budu se o to
velmi snažit. Vždyť není nic lepšího, než když vám Filharmonie
Bohuslava Martinů zahraje skladby Bohuslava Martinů.
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Dominik Bachůrek, archiv Filharmonie Bohuslava Martinů

ALICE ARMSTRONG A MATT LONG trio

/ ANGLIE /

HOST: ROSIE WADE + JAM CLUB
úterý 27. září, 19:00 hod.
Pěvecké duo mladých anglických hudebníků Alice
Armstrong a Matt Long s repertoárem na pomezí
současných trendů bluesrocku a soulu. Spojením
neuvěřitelného hlasu a pódiového projevu Alice
Armstrong se zpěvákem a kytaristou Matt Longem,
který získal řadu ocenění britských UK Blues Award,
nabídne posluchačům skutečně výbušný koktejl
vlastních skladeb a osvědčených coververzí skladeb.
Hostem koncertu bude holešovsko- valmezská
formace ROSIE WADE + JAM CLUB

DUSTIN ARBUCKLE + THE DAMNATION

/ USA /

sobota 5. listopadu, 19:00 hod.
Skvělá formace se na evropském turné zastaví
v Holešově cestou na festival Blues Alive. Mezi
žánrová směsice folku, blues a především country,
který je jinak v USA velmi populární a známý v podání
například kapel Creedence Clearwater Revival,
ZZ Top nebo Neil Young.

The CATFISH

/ ANGLIE /

HOST: ŠUFANKY GANG

sobota 26. listopadu, 19:00 hod.
The Catfish je jedna z nejlepších bluesrockových
skupin Britanie, což dosvědčují každoroční ocenění
British Blues Award, 2020 kapela roku, 2021
instrumentalista roku a v letošním roce opětovná
nominace na nejlepší kapelu roku. Špičkový nářez
současného bluesrocku.
Neméně zdatným hostem koncertu budou zlínští
funk-rockeři Šufanky Gang, kteří se vrací po téměř
desetileté odmlce zpět na českou rockovou scénu
vydáním nového alba Zabít Jazz.
Předprodej vstupenek:
Informační centrum Holešov, tel.: 571 160 880
V síti Ticketportal na www.tickeportal.cz
nebo na tel.: 222 246 283

www.musica-holesov.cz

MUSICA ANGELICA
6. 9. v 18 hodin - koncert
Na svém zářijovém koncertě Musica Angelica představí průřez celou svou
hudební tvorbou, od irských balad, šansonů i vlastních aranžmá a vy si tak
budete moct vychutnat medový hlas Magdalény Malaníkové v doprovodu
kouzelného zvuku harfy Lucie Fajkusové.

ALICE ARMSTRONG A MATT LONG BAND

21. 9. v 18 hodin - bluesové a soulové duety
Alice Armstrong je britská soulová a bluesová zpěvačka, textařka a skladatelka, nominovaná na britské bluesové ceny, známá svým širokým hlasovým
rozsahem, nekonvenčními texty, dlouhými zrzavými vlasy, tajuplným podáním svých písní. Matta Longa, britský bluesový instrumentalista roku 2020
(vítěz BBA 2021), šéf svého bluesrockového tria a zpěvák a kytarista slovutných The Catfish.

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

Facebook: AlternativaZlín

Vstupenky možno zakoupit v Alternativě před akcí
nebo v Městském informačním a turistickém středisku (přízemí radnice)
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PINK FLOYD HISTORY se vrací do Zlína!
Kapela PINK FLOYD HISTORY se do Zlína vrací po třech
letech, kdy sklidila v Kongresovém centru Zlín fenomenální úspěch. Letos přijíždí s novou koncertní
show Time Machine, se kterou opět vyprodává sály po
celém světě. Za tímto velkolepým projektem jednoho
z nejlepších Pink Floyd tribute bandů na světě stojí
sedm vynikajících hudebníků z celé Evropy, kterým se
daří do nejmenších detailů reprodukovat jedinečnou
atmosféru, stejnou jako zažívali posluchači na koncertech kapely Pink Floyd. Už tak silný hudební zážitek je navíc ještě umocněn působivou světelnou show,
fascinující scenérií a originální videoprojekcí mapující tvorbu legendární kapely na pozadí světových
dějin. Autorem celého projektu je italský producent
Emiliano Galigani, který bude kapelu doprovázet i do
Zlína, kde vystoupí 2. října v Kongresovém centru.
Jak vznikl nápad na projekt Pink Floyd History?
Bylo to v roce 2001, kdy jsem začal hlouběji studovat texty Rogera
Waterse. Tvorba kapely Pink Floyd mě naprosto pohltila a začal
jsem vnímat ten padesátiletý příběh krásné hudby, ale také příběh světa, příběh evoluce, příběh samotných hudebníků. A tak mě
napadlo, že by bylo možné, aby lidé poslouchali skvělou hudbu
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a zároveň se snažili zachytit všechny ty příběhy, které za tou skvělou hudbou stojí. A právě to byl zrod projektu Pink Floyd History.
Pamatuješ si na první vystoupení kapely? Co se za tu dobu
změnilo?
Náš první koncert byl v létě 2001 v Toskánsku v Itálii. Byl jsem samozřejmě velmi nervózní, stejně jako celá kapela a všichni vystupující. Tehdy to byl muzikál. A sklidili jsme obrovský úspěch,
což mě velmi potěšilo. Postupem času se toho hodně změnilo: zestárli jsme Bylo nám pětadvacet, teď je nám skoro padesát!
Někteří lidé odešli, noví přišli. Získali jsme spoustu zkušeností.
Objeli jsme svět.

Snilo se ti někdy o tom, že tvoje show bude vyprodávat sály
po celém světě?
Nikdy. Ale samozřejmě jsem od začátku věděl, že hudba kapely
Pink Floyd je věčná. Co mě ale překvapilo, byla obrovská zpětná
vazba, kterou jsme dostali. Na každém koncertě sklízíme
“standing ovation“. A jako fanoušek koncertů vám můžu říct, že to
není samozřejmostí! Dodnes, když slyším, jak lidé šílí, jsem
ohromen a dojat.
Kdybys mohl říct jednu věc Rogeru Watersovi, Davidu
Gilmourovi nebo Sydu Barrettovi, co by to bylo?
Chtěl bych jim poděkovat, a to nejen za hudbu. Jako mladého
člověka mě jejich hudba a texty velmi ovlivnily. Jako muže mě jejich hudba přivedla k cestování po světě, k zážitkům, k setkávání
s lidmi. Bez nich bych nic z toho nezažil.
Kdybys měl vybrat jen jednu píseň kapely Pink Floyd, která by
to byla?
To je jasné. Sheep z alba Animals.
Na závěr nám prozraď, na co se mohou fanoušci ve Zlíně těšit?
Do Zlína přijedeme s novým koncertním programem. Od roku
2019, kdy jsme tu byli naposledy, se toho hodně událo. Čelili jsme
pandemii, čelíme válce, některé nepředvídatelné události nám
převrátily život vzhůru nohama. Myslím, že hudba nám pomáhá na
chvíli zapomenout, ale také dává naději, radost, emoce. A jsem si
jistý, že přesně to vám přivezeme i do Zlína.
Vstupenky v síti Ticketportal. Vstupenky zakoupené na
předchozí termíny zůstávají v platnosti.

Světově proslulý tribute band
legendární skupiny
s novou koncertní show

TIME MACHINE
THE NEW PINK FLOYD HISTORY TOUR

2.
10. 2022
Kongresové centrum Zlín
VSTUPENKY V SÍTI TICKETPORTAL

Vstupenky na předešlé termíny zůstávají v platnosti.

WWW.VELRYBA.CZ
IN ZLIN září 2022
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Hrubá Hudba zazní Zlínem
„Pokud chce člověk hledat v muzice nové cesty, musí překročit
jakousi pomyslnou bariéru a jít na hranu nejistoty“
Hrubá Hudba je projekt, který na tuzemské hudební
scéně v podstatě nemá obdoby. Na jeho začátku stála
jedna jediná – na první pohled možná trošku troufalá
– myšlenka a sice, spojit dva zcela odlišné světy. Ruku
na srdce, jen málokoho asi tenkrát napadlo, jak bude
syrovému horňáckému folklóru slušet nu-jazzový kroj.
Hlavními tvářemi Hrubé Hudby jsou dva špičkoví muzikanti –
Jiří Hradil a Petr Mička. Prvně jmenovaný se do projektu zapojil
se svou kapelou Lesní zvěř, druhý pro změnu přibral vlastní Horňáckou muziku. „Každá píseň je pojatá jinak a rozptyl zpracování
je od ambientu, vážné hudby, elektroniky, popu až po prvky hiphopu. Šlo nám hlavně o nenásilné, neprvoplánové uchopení, kdy
posluchač přirozeně prochází různými hudebními světy, ve kterých
je hlavním pánem horňácká píseň a jí je vše podřízeno.“
Pánové, vraťme se v čase a připomeňme si, jak k tomuto propojení dvou na první pohled zcela odlišných hudebních světů
došlo. Co bylo tím stěžejním impulzem, dát to dohromady?
Hradil: Na úvod se asi sluší říct, že spolupráce Lesní zvěře s Horňáckou muzikou Petra Mičky začala už v roce 2008, tedy v době,
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kdy jsme s kapelou točili první desku. Tehdy jsem si moc přál, aby
nám na ní zahostoval nějaký muzikant z Horňácka. Byl to opravdu
můj velký sen, k jehož splnění mě z ničeho nic přiblížil náš zpěvák
Miloš Rejsek, když pronesl, že chodí na etnologii do kruhu s Petrem Mičkou, který má muziku a možná by byl ochotný s námi něco
zkusit. Nedalo mi to, Petra jsem oslovil, avšak dostalo se mi nejprve odpovědi, ať se nezlobím, že oni nic takového nedělají,
nicméně ať mu klidně nějaké demo snímky Lesní zvěře zašlu.
Jak to pokračovalo?
Hradil: Dopadlo to naštěstí dobře. Demo snímky jsem Petrovi poslal s pouhým dovětkem, že opravdu nehrajeme žádné folk-rockové
úpravy, ale spíš se přikláníme k jakémusi jazzovému undergroundu, přesněji řečeno, nu-jazzu. Nakonec mi Petr řekl, že to vyzkoušíme, ale že momentálně neví, co z toho bude. Jel jsem za
ním, něco málo jsme nahráli, já to do naší muziky pěkně zapustil
a světe div se, bylo to použitelné. Takže Horňácká muzika se objevila už na první desce Lesní zvěře a následně nás na několika
koncertech i doprovázela.
Mička: Nutno říct, že to byl ve své podstatě opravdu experiment.
Tady jsme nepracovali s konkrétním folklorním materiálem, ale
spíš dotvářeli improvizované hudební atmosféry v duchu tradiční
lidové muziky a našeho horňáckého hudeckého grifu. Znovu jsme
se pak sešli v roce 2015, a to u realizace televizního dokumentu
Slovácká suita režiséra Jiřího Šindara, kde jsme společně a po
svém zpracovali a natočili pátou část suity V noci. To už byl v naší
spolupráci zase jistý posun dál.
Když to celé zjednodušíme, dá se říct, že právě v tomto čase
se začal nenápadně rodit projekt Hrubá Hudba?
Hradil: Asi ano, ale skutečně úplně pozvolně. Přiznávám, že už
tenkrát ve mně nazrávala myšlenka, udělat společně něco víc.
Pracovně jsem si to v sobě nazval jako Horňácké oratorium.
Lákala mě představa, že vybrané horňácké skladby budeme rozvíjet neobvyklým způsobem. Uplynul další rok a už jsem to nevydržel a Petrovi svou myšlenku oznámil, ačkoliv jsem úplně přesně
nevěděl, co z toho všeho vznikne.
Jaké byly první horňácké písně, které jste společně vybrali
a začali, jak už zaznělo, rozvíjet?
Hradil: S Petrem jsme vybrali písně Uderiła skała a Kebys była
katolíčka. Na mě pak bylo, abych je zpracoval. Musel jsem si ale
nejprve vyzkoušet celou řadu způsobů samotného nahrávání, protože bylo nutné přijít na to, jak pracovat s etnickými muzikanty.
Zajímavé je, že ve výsledku jsme použili vesměs úplně stejné postupy, jako třeba s popovou kapelou. To znamená, že jsem měl
Horňáckou muziku nahranou vcelku, ale taky každého z muzikantů
zvlášť, tím pádem jsem si mohl jednotlivé nástroje různě přepínat,
všechny skladby libovolně přearanžovávat bez přeslechů a začít
na ně nasazovat elektroniku, která hrála v reálném čase stejně
jako živí muzikanti. Podstatné je, že se ty aranže povedly, dokonce
v mnoha ohledech předčily naše očekávání a shodli jsme se, že
chceme pokračovat a experimentovat dál. Ten proces ve studiu byl
velmi zajímavý, ale mluvit o něm dopodrobna, to by nám zabralo
spoustu místa. Nicméně pokud by to někoho přece jen zajímalo,
může si to přečíst v bookletu alba Hrubá Hudba.
Jirko, co je ti na horňácké muzice blízké?
Hradil: Velká část naší rodiny jsou muzikanti. Hlavně z maminčiny
strany z Nivnice, kam jsme často jezdívali. Jenže to je Dolňácko,
a ačkoliv se mi tamní písničky vždycky líbily, nijak zvlášť mě nepodebíraly. Vnímal jsem je jako pěkné, zpěvné lidovky. Úplně jiné poIN ZLIN září 2022

city jsem zažil během studií v Brně, kde jsem měl tu čest poznat
pana profesora Dušana Holého, slavného horňáckého pěvce, který
nám pouštěl nejrůznější nahrávky a dokonce nás pozval přímo na
Horňácké slavnosti. Tam jsem zažil neskutečnou nirvánu, naprostý
kulturní šok. Ty písničky byly – na rozdíl od dolňáckých – strašně
výrazné, dynamické, uhrančivé a nekompromisní. Okamžitě jsem
si je zamiloval. Jak se říká, byl jsem chycený.
Mička: Horňáckou muziku, nebo horňácký hudební folklór obecně,
bych charakterizoval jako hudbu, která si v sobě do dnešních dnů
uchovala cosi starosvětského – jednoduchého a přitom silně zemitého a v čemsi až neuchopitelně obřadního. V mnoha ohledech
je specifická. Například v jedinečnosti melodicko-harmonických
postupů, v samotné bohatosti dochovaného a zaznamenaného
písňového materiálu, v originalitě interpretace, která se ovšem už
v současnosti vytrácí a stírá. A pak také v předávání pěvecké
a zejména hudecké tradice, která se, zaplaťpámbu, na rozdíl od
mnoha jiných regionů udržela kontinuálně, nemusela se resuscitovat, nebo po desítkách let úplně rekonstruovat, či nově vytvářet.
Líbí se mi na ní, že je v mnohém stále „nepretvárená“, byť už
logicky není svým způsobem – hlavně z obsahového hlediska –
aktuální, přesto stále oslovuje insidery z Horňácka i folkloristy
a posluchače zvenčí, mladé, staré, ba co víc, dokáže přinášet
a vzbuzovat emoce. A to je dle mého to nejpodstatnější.
A co je tobě, Petře, blízké na hudbě Lesní zvěře?
Mička: Oslovuje mě širokou škálou a dynamikou hudebních
projevů a obrovskou energičností. A pochopitelně je mi blízká svou
otevřeností a chutí, jít neprošlapanou cestou. To vše podtrhují
výborné interpretační schopnosti jednotlivých hráčů.
Existuje nějaké pojítko mezi horňáckým folklórem a již zmíněným nu-jazzem, který do sebe vlévá mnoho dalších stylů?
Mička: Každý z hudebních žánrů má svá specifika, svou jedinečnost. Ale hudba sama o sobě je tak silná, že boří hranice mezi
žánry. Ani já jsem si kdysi nemyslel, že bychom ten náš žánr mohli
někdy překračovat. Ale zvlášť lidová hudba je takřka v každém
z nás nějakým způsobem více či méně zakořeněna. Je tedy nasnadě, že právě lidová, etnická hudba se globálně stává pojítkem
mezi jinými hudebními styly. V případě naší horňácké muziky a nujazzové Lesní zvěře je to skutečný střet dvou zcela odlišných světů,
ale společná je nám jakási svoboda interpretace, variačního procesu a improvizace. A taky vůle hledat společné cesty a průniky.
Hradil: Já bych řekl, že tam najdeme mnoho společného. Konkrétně skladby Lesní zvěře, které společně hrajeme, mají jednoduché harmonie, jsou normálně hratelné a nechybí jim jakýsi
intimní vnitřní svět, což je podle mého to hlavní a taky nejsilnější
pojítko. Člověk nesmí vzít písničce duši, nesmí ji připravit o její
hloubku. To, že se v ní kosmeticky něco změní, nevadí, ale je potřeba ctít její citlivost.
Stejně, jako je zajímavé vaše hudební spojení, tak je v podstatě unikátní i vaše společné dvojalbum. Prozraďte, jak je
koncipováno?
Hradil: Už v době, kdy jsme se vážně bavili nad tím, že uděláme
Hrubou Hudbu, přišel Petr s tím, že shodou okolností chystá natáčení desky s názvem s názvem Hlasy starého světa. Okamžitě nás
napadlo, že to spojíme a budeme tak trošku i didaktičtí v tom slova
smyslu, že posluchačům nabídneme jednu část v naprosto původní a surové aranži tak, jak se ty písničky hrají na Horňácku před
chalupou nebo v kostele, a k tomu jim přidáme právě onu Hrubou
Hudbu, v rámci které jsou písničky rozvinuté a nejrůznějšími
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soudobými prostředky a způsoby upravené. Nápad se ujal
a vzniklo pestré dvojalbum, které má jednu velkou výhodu, a sice
že člověka, kterého nalákáme na nové verze, dostaneme k verzím
původním a naopak. Zkrátka, vzájemně si ty dvě desky pomáhají.
Byl to velký experiment, kdy jsme nevěděli, jaký o to bude zájem,
ale ve finále se stalo něco nečekaného – obě desky mají úspěch
a Hrubá Hudba zdatně sekunduje Hlasům starého světa.
Mička: Opomenout nesmíme ani výtvarné zpracování alba,
protože i v tomto ohledu jsme chtěli jít dál a myslím, že se nám to
podařilo. Po dlouhém hledání jsme našli šikovného výtvarníka
Marka Ehrenbergera, který trefil hřebíček na hlavičku. Grafickou
část pak skvěle doplňují osobité fotky Romana France. Ono se to
nezdá, ale výtvarně zpracovat moderní muziku v kombinaci s folklórem, to není jenom tak, člověk pořád balancuje na hranici
s kýčem. Pěkným bonusem je pak určitě i překlad horňáckých písní
do angličtiny, který posluchači najdou skrytý v bookletu pod QR
kódem. To je taky naprosto výjimečné.
Hradil: Já osobně beru Hrubou Hudbu jako jakousi platformu,
která hledá způsob, jak lidovou kulturu rozvíjet a jsem hrdý, že se
nám to podařilo nejen po stránce hudební, ale taky po stránce výtvarné a jazykové. Tradice je třeba rozvíjet citlivě a každý k tomu
může svým dílem přispět.
Jaké jste měli na desku ohlasy? Co na ni říkali třeba kovaní
Horňáci?
Mička: Ohlasy na dvojalbum Hrubá Hudba byly a jsou veskrze
jenom pozitivní. A to, jak ze strany veřejnosti, tak i od hudebních
kritiků. Samotné Horňácko je v tomto duchu pořád poměrně konzervativní, ale i tady se nám dostalo ohlasů vesměs kladných.
Vlastně jsme se nesetkali s případem, že by tento počin někdo
kritizoval a nás haněl, nebo nám něco vyčítal. Naopak, i u interpretů z řad horňáckých zpěváků starší generace, kteří hostují na
desce Hrubá Hudba, jsme se setkali s příjemnými referencemi na
výslednou podobu našeho pojetí.
Hradil: Jsem rád, že jsem mohl ze své muzikantské pozice Horňákům trošku přispět a nenásilně jejich muziku posunout do kategorie world music. Zkrátka, dostat ji do jiných kulturních bublin.
Je super, že naši nabídku na hostování přijal například Kato, rapper z Vršovic, který do té doby o Horňácku absolutně nevěděl, což
už dnes samozřejmě neplatí. Dokonce se mu s námi tak líbilo, že
jsme domluvili i společný koncert Prago Unionu s Hrubou Hudbou.
Může to znít zvláštně, ale bylo to příjemné setkání, v rámci kterého
jsme zjistili, že vlastně všichni děláme jednu muziku. Jak se říká –
„Hudba je Jedna“.
42

Neměli jste ani trošku obavu, že se právě ten kovaný Horňák
vyděsí, až uslyší, že v písni Okolo mlýna rapuje Kato?
Mička: Obavy, nebo přesněji řečeno nejistota, jak to samotní
Horňáci nebo folklórní konzervativci přijmou, tam byly. Ovšem
pokud chce člověk s muzikou pracovat i v jiných formách – a já si
myslím, že je třeba hledat nové cesty, jak s naším folklórním
dědictvím nakládat z pohledu současných trendů, tak jak se to
děje jinde ve světě – musí překročit jakousi pomyslnou bariéru
a jít třeba i na hranu nějaké nejistoty, do neznáma. Nakonec to
vlastně je svým způsobem zajímavý adrenalinový zážitek.
Mimochodem, podle jakého klíče jste vybírali jednotlivé
interprety?
Mička: Horňácké interprety – tedy hostující zpěváky – jsem
jakožto člověk znalý prostředí a pohybující se uvnitř této komunity
vybíral a oslovoval já. Naopak s hosty mimo folklórní scénu přišel
logicky Jura Hradil. Podobně to bylo i s dramaturgií, respektive
s aranžemi a postprodukcí. Každý jsme tedy byli aktivní ve svém
hudebním světě, i když jsme pak ve výsledku samozřejmě některé
věci konzultovali a řešili společně.
Napadá vás, kam by se mohl celý ten projekt posunout?
Máte v hlavě nějaké další plány?
Hradil: Ano. Už plánujeme druhou desku, na kterou chceme
dostat všechny nabrané postřehy a zkušenosti, získané během
vzájemného živého hraní. Situaci nám sice značně zkomplikoval
covid, ale podařilo se. Aby totiž tento projekt – ve kterém figuruje
folklórní hudecká sestava, bicí, klávesy nebo trumpeta – fungoval
naživo uvěřitelně, je k tomu potřeba úplně jiný způsob hraní
a neskutečná souhra, které jsme kvůli covidovým pauzám dosáhli
až letos.
Mička: Oproti desce je koncertní provedení s Lesní zvěří trochu
posunuto interpretačně, taky aranžérským a instrumentálním
provedením, a samo o sobě přináší specifičtější živou atmosférou
a energii. Nová deska by měla principálně opět vycházet z horňáckých písní a měla by na ní výrazněji figurovat právě Lesní zvěř.
Určitě bychom mohli být v uchopení a zpracování folklórního
materiálu ještě výrazně odvážnější. Ale nepředbíhejme...
Hrubou Hudbu budou mít možnost slyšet i fanoušci a posluchači ze Zlína, protože už 14. října zahrajete na místní
Malé scéně. Jak bude koncert probíhat? Na co byste čtenáře
v tomto případě nalákali?
Hradil: Každý koncert koncipujeme zcela originálně a jen pro to
dané místo. Čili nyní bude celý koncert koncipovaný pro Zlín.
Určitě zahrajeme písně z desky Hrubá Hudba, ale řada samozřejmě
dojde i na věci z alba Hlasy starého světa, abychom posluchačům
představili tu syrovou horňáckou polohu, o které jsme si před chvílí
povídali. Repertoár prošpikujeme také společným provedením
několika písní Lesní zvěře. Bude to hodně pestré.
Mička: Na většinu koncertů se snažíme brát i naše starší sólisty,
ať už se jedná o paní Annu Šajdlerovou nebo Majstra Martina
Hrbáče, ale jejich přítomnost nikdy nemůžeme stoprocentně
zaručit s ohledem na jejich věk a aktuální zdravotní stav.
Ale doufejme, že to vyjde a dorazíme i s hosty. Vždycky je mezi
sebou rádi vidíme.
Autor: Jakub Malovaný (www.jakubmalovany.cz)
Foto: Roman Franc a archiv Hrubé Hudby
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PRAGOKONCERT

GAME OVER EUROPE TOUR 2022

WORLD TOUR

2022

+ speciální host

Mistr UDO DIRKSCHNEIDER vyráží se svou kapelou U.D.O. představit novou deskou „Game Over“ do Evropy a zlínský rockový klub
Masters of Rock Café zahrnul do svého plánu! UDO je jedním
z mála nezničitelných originálů mezinárodní metalové scény. Na poli
metalu se pohybuje už víc jak 40 let a svým silným, jedinečným,
nezaměnitelným hlasem vdechuje svým písním charakter, který trvá
navěky. Je nedostižným metalovým srdcařem a vždy dodává absolutně špičková živá show! Na slavnou bandu U.D.O., kterou spolu
s ním tvoří i jeho syn a bubeník Sven Dirkschneider, basák Hudrap
a kytaristé Andrey Smirnov a Dammers, se můžete těšit take ve
ZLÍNĚ, Masters of Rock Café, přesně na sv. Martina, 11. 11.
2022! Speciálním hostem turné je heavymetalová kapela z Francie EXISTANCE. Připravte se na fantastické heavy-metalové show,
které pro vás mistr UDO se svou kapelou U.D.O. chystá!

YAMATO je legendární japonský soubor sestavený z těch nejlepších
„Taiko“ bubeníků a nyní se k nám konečně po dlouhých 3letech
vrací se svou zbrusu novou show nazvanou „Passion“! ZLÍN a jeho
krásné a modern Kongresové centrum se jim staví do cesty
přesně 21.11.2022! Nové koncepční představení „Passion“ oslavuje vášeň jako hybatele všeho. Program si dává za cíl způsobit
výbuch obrovské vášně. K dosažení naprosto dokonalé show je
nutná nejen pevná vůle a fyzická síla, ale především VÁŠEŇ, která
pohání vše vpřed. VÁŠEŇ byla vždy skryta v pozadí všech předchozích programů skupiny: duše, tělo a rytmus srdce. Během dvouhodinové show budou diváci naprosto uchváceni a překvapeni
množstvím energie, kterou jim členové souboru z pódia předají!
V listopadu je nová dávka energie už téměř nutností, a tak si pro ni
přijďte, 21. Listopadu, do Kongresového Centra ve ZLÍNĚ!
52ÿ1Ì.=,01Ì9$5,$&(1(-9Ě7äÌ+2
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Čtyři tvrdá thrash komba v řadě. I tak by se dala nazvat tato tour
s kapelami VIO-LENCE, XENTRIX, WHIPLASH a ARTILLERY. Tato
divoká thrash-metalová jízda se chystá na 26. listopad do zlínského klubu Masters of Rock Café a žádný metalový fanda by si
tohle neměl nechat ujít! VIO-LENCE ze San Francisca v Kalifornii
pocházejí z druhé vlny Bay Area Thrashers 80. Let. Z této kapely
vyšel např. Robert Flynn, který po svém odchodu založil MACHINE
HEAD. VIO-LENCE jsou známí pro svůj agresivní Thrash Metal bez
jakýchkoli technických triků. Thrash, tak ryzí, jak Thrash jen může
být. Bez kudrlinek, bez pozlátek! XENTRIX dělají zkrátka to, co milují nejvíc – hrají jako o život a užívají si svá živá show! I WHIPLASH
nastavili metalové standardy v 80. letech a úspěšně pokračovali
letech 90. Už jen název alba z roku 1998 „Thrashback“ mluví sám
za sebe. Nyní je opět čas na „thrashback“, kdy na pódium vyrazí ve
své vysoce výkonné sestavě power tria. Kapela ARTILLERY
z Kodaně pak obohacuje line-up svým vlastním, evropským způsobem. MTV HEADBANGER´S BALL Tour 2022! 26. 11. 2022
ZLÍN, Masters of Rock Café! Přijďte!
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Jednodenní varianta největšího mezinárodního rockového festivalu
u nás - ZIMNÍ MASTERS OF ROCK festival se letos koná ve ZLÍNĚ,
sportovní hale Datart 3. prosince 2022! Letos se uskuteční už po
17. a opět půjde o dlouhý a náročný den, nacpaný super zajímavými
kapelami. Svoji účast již potvrdily takové hvězdy jako je švédské metalové kladivo HAMMERFALL, kteří zde představí svoji nejnovější
desku “Hammer Of Dawn” nebo německá rocková star GUANO
APES, která svou neuvěřitelně energickou show dokáže rozdovádět
celou halu. Přijede take miláček českého publika, frontman kapely
Freedom Call CHRIS BAY se svou kytarou a jedinečnou sólo show.
Díle se můžete těšit na melodic-power metalové SERIOUS BLACK,
maďarskou folk-metalovou senzaci DALRIADA, nejlepší dánksou
power-metalovou bandu SEVEN THORNS, melodic-roickovou bandu
z Německa MAGICAL HEART či řeckou bandu OYD. Zároveň zde
budou odhaleny první potvrzené kapely letního MASTERS OF ROCK
2023 a bude zahájen prodej vstupenek za super cenu, platnou jen
v tento den. V prodeji bude také DVD z letšního “Masters” a vůbec,
bude to den, který nenechá nikoho v klidu a nejlépe bude, být
přímo v hale u toho! Takže 3. 12. 2022 ZLÍN, hala Datart! Doražte!

Vstupenky zakoupíte v klubu Masters of Rock Café na Čepkově a online na www.mastersofrock.cz či www.pragokoncert.com.
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9.9. Saveyourself - melodic hardcore
16.9 Feryho Fóry - Farářovi Netopíři
alternativa Zlín
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17.9.
17.9.
23.9.
24.9.

Burza Vinyl CD
Status Quo tribute
Jannis Band rock ń roll 70.-80.let
Cross the Rubicon - Hard Balls
post hardcore metal
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30.9. Calibos Koncert k 30. výročí
7.10. FFIMM rock Světový rock
Začátky všech představení ve 20:30

-#w&Zr6'4y%*;64y-8p<

IN ZLIN září 2022

45

