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První sníh dokládá, že vysočinská
zima Renaudovou také okouzlovala

PETRKOV (jv) – Památník
národního písemnictví Praha
(PNP), který od loňska z pozice provozovatele rekonstruuje Reynkův zámeček v Petrkově na Havlíčkobrodsku, zde
zahájil letošní sérii kulturních
setkání s literaturou, hudbou,
divadlem a výtvarným uměním.
Letos se už zámeček se zahradou otevřel o sobotách 2. a 9.
dubna. Návštěvníci si prohlíželi
výstavu Dvůr v zimě, prezentována také byla nově vydaná
kniha První sníh / Première
neige autorů Bohuslava Reynka (1892-1971) a básnířky
Suzanne Renaudové (18891964), kteří na zámečku žili.
Kniha vyšla v nízkém nákladu 350 kusů. Výtvarně se jí ujal
František Štorm, stejně jako
loni vydané básnické sbírky
Suzanne Renaudové Zde tvůj
život… / Ta vie est là… (vydal
PNP)
„Kniha První sníh je oslavou Petrkova v zimě, a nečekaně i ze strany básnířky Suzanne Renaudové,“ říká historička
Lucie Tučková, vedoucí petrkovského kulturního centra.
Jak vysvětluje, jde o verše obou
manželů psané na stejné téma,
a dokonce se stejným zážitkem.
Oba se navíc vzájemně překládali (Reynek po deseti letech
překládal tyto básně své ženy

NOVĚ vydanou knihu První sníh / Première neige autorů Bohuslava
Reynka a básnířky Suzanne Renaudové v sobotu prezentoval Památník národního písemnictví v areálu petrkovskho zámečku, kde autoři
žili. 
Foto: Jiří Varhaník

Na Reynkově zámečku
začala nová sezóna
kulturního provozu
hned dvakrát různě).
„Je to jistým způsobem
vyzdvižení vysočinské zimy, protože nechci zůstat v té banalitě,
že Suzanne Renaudová neměla ráda zimy na Vysočině. Byla
období, kdy ji zdejší zima dokázala okouzlit a tohle je jeden
z těch dokladů,“ uvažuje nad
knihou L. Tučková.

Nejbližší akce se bude na
petrkovském zámečku odehrávat v sobotu 30. dubna (14-16)
pod titulem Mezi Grenoblem
a Petrkovem. Ve 14.30 hodin
bude uvedena výstava Františka Nárovce U Reynků… Grenoble/Petrkov a výstava PNP
Francouzští autoři a Petrkov. V
15 hodin vystoupí na koncertu
projektu Zdivočelí koně David
Kabzan a zpěvačka Monika
Načeva, která se před časem
připojila k petici Zachraňte
Petrkov.
Letos má dojít také na diva-

dlo. Jak uvedla Tučková, spolek
JEDL Lucie Trmíkové připravuje „na míru“ přímo pro Petrkov
dvě premiérová představení,
mimo jiné právě na téma Suzanne Renaudové.
Petrkovský areál bude letošními akcemi připomínat květnové 130. výročí narození
Bohuslava Reynka. Výstava na
téma Petrkova bude v květnu
také v prostorách Parlamentu
ČR, další výstava na toto téma
je ve Francii.
Petrkovské kulturní centrum chce být i letos aktivní
také v rámci havlíčkobrodského knižního veletrhu. „Už loni
jsme tam byli a letos stoprocentně chceme mít program
v Petrkově i stánek na veletrhu.
Loni měl opravdu velký úspěch,
prodali jsme spoustu knížek. Je
to kontaktní akce a pro Petrkov
zásadní věc. Velice si toho ceníme, je to pro nás daleko víc, než
se někde prezentovat na velkém
veletrhu v Praze,“ konstatuje
Lucie Tučková.
Jak dodává, zpřístupní se
letos pro veřejnost i další dva
pokoje v interiéru v patře
zámečku. K němu lze dojít asi
za 15 minut od vlakové zastávky Petrkov, ve všední dny přijet
autobusem. Pro pěší turistiku
je možno využít spojnice naučné stezky Bohuslava Reynka z
Havlíčkova Brodu.
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Katedra cestovního ruchu
obnovuje cestovatelské besedy
JIHLAVA (jv) - Po dvouleté pauze vynucené epidemií
koronaviru obnovuje katedra cestovního ruchu na Vysoké škole polytechnické Jihlava
cestovatelská promítání, která
pravidelně organizuje od roku
2006.
Jak informovala Stanislava
Pachrová z pořadatelské katedry, bude první akcí v řadě ve

středu 20. dubna od 18 hodin
cestovatelské promítání Mexiko – studentská expedice poloostrovem Yucatán.
O svých zážitcích z cesty
budou vyprávět Martina Drašarová a Nikol Ludvíková. Beseda se koná v novém výukovém
centru vysoké školy (vchod od
autobusového nádraží). Vstup
je zdarma.

Artová premiéra: Až zařve lev
za účasti režiséra Svatoše
POLNÁ (jv) – Pro milovníky historie a středověku připravuje
polenský spolek Fajro artovou premiéru dokumentárního filmu Až
zařve lev za účasti režiséra Jana E. Svatoše.
Film je příběhem z doby českého krále Přemysla Otakara II. a
zapomenutého poutníka Odorika, který jako první Evropan spatřil Tibet.
„V příběhu se budete moci ponořit do jiného světa, ale najít v něm
i celou řadu paralel se současností. Přestože se mění doba, principy
humanity zůstávají stejné,“ oslovili publikum autoři snímku.
Hrát se bude 19. dubna od 18.30 hodin v kině Polná. Podle informace organizátorů půjde kompletní výtěžek ze vstupného na
pomoc Ukrajině.

Čardášová princezna

JIHLAVA (jv) – Operetu Čardášová princezna z pera Emmericha Kálmána uvede 20. dubna
od 19 hodin v DKO Jihlava soubor Severočeského divadla Ústí
nad Labem.
Čardášová princezna historicky soupeří s Lehárovou Vese-

lou vdovou, druhou nejhranější
operetou v historii žánru. Kálmán v ní spojil maďarský folklor s elegancí salonního valčíku.
Opereta přináší např. roztančená čísla „Vy, líbezná děvčátka, s
tváří anděla“ či „To všechno láska, bláznivá láska“.

Jedině Tereza – český film
(19), 17.4. Myši patří do nebe - animovaný film (16), 20.4.
Krtek a hodiny - animované
pásmo (9.30).
KINO PANORAMA LUKA NAD
JIHLAVOU: 13.4. Cyrano – britský film (19), 15.4. Zlouni –
komedie (18), 16.4. Morbius –
lék na smrtelnou chorobu (19),
20.4. Seveřan – akční historický (19).
KINO POLNÁ: 14.4. Vyšehrad:
Fylm (17.30), 14.4. Seveřan
(20), 16.4. Zlouni (15.30), 16.4.
bude upřesněno (17.30), 16.4.
Seveřan (20), 17.4. Zlouni
(15.30), 17.4. Známí neznámí

(17.30), 17.4. Stínohra (20),
19.4. Až zařve lev - dokument
+ beseda s režisérem Janem E.
Svatošem (18.30), 21.4. Po čem
muži touží 2 (17.30), 21.4.
Ztracené iluze (20).
KINO MÁJ TŘEŠŤ: 16.4. Poslední závod (19.30), 17.4. Ježek
Sonic 2 (16), 22.4. MájArt: Nejhorší člověk na světě (19.30).

Kultura týdne
Divadla

HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA: 12.4. 30 minut o... Třech
bratrech v nesnázích – beseda, Divadelní kavárna, vstup
zdarma (18), 12.4. Tři bratři
v nesnázích – sk. H (19), 12.4.
Swing Heil! – pohybová česko-slovenská inscenace, Malá
scéna (19.30), 14.4. Čtyři vraždy stačí, drahoušku! – sk. F
(19), 16.4. Postřižiny – sk. G
(19), 19.4. Scapinova šibalství
(19), 20.4. Postřižiny – sk. KV
(19), 21.4. Čtyři vraždy stačí, drahoušku! – sk. L (19),
22.4. Poklekni před duší – sk.
C (19).
DKO JIHLAVA: 14.4. Štístko a
Poupěnka: Bylo nebylo - dětské (17), 20.4. Čardášová princezna – Severočeské divadlo
Ústí nad Labem (19).

Koncerty

14.4. Hop-Trop – Divadlo Na
Kopečku Ji (19).

Výstavy

20.4. Výstava prací seniorů
- Městská knihovna Ji, zahájení v 9, zahraje duo PoLaus (do
22.4.).
František Havelka - vzpomínka na telčského malíře,
Muzeum Vysočiny, pobočka
Telč, Univerzitní centrum MU
Telč (do 10.6.).
Nepřekonatelný neklid – 70
let Pavla Bezděčky
� Trojvýstava k výročí narození, Muzeum Vysočiny Jihlava (do 30.6.)
� Život je sen aneb Pavel Bezděčka sedmdesátiletý - shrnutí života a díla zoologa,
malíře, fotografa, spisovatele,
pábitele a cestovatele.
� Všechno je jinak! - výstava
veselých až pábitelských fotografií, fotomontáží a kreseb
Pavla Bezděčky, mázhaus.
� PAPAHU - obrazy Pavla Bezděčky, dřevěné sochy Pavla
Tomana a ocelové sochy Huga
(Davida) Habermanna.

Dlouhá cesta k samostatnosti – výstava Ústavu pro
studium totalitních režimů o
dějinách Ukrajiny od začátku
minulého století, parku Gustava Mahlera Ji (do 29.4.).
Omnia crystallographica malby a kresby Josefa Bubeníka, arkády Muzea Vysočiny Ji,
zahájení v 17 (do 30.6.).
Vladislava Dayaramá: Čest
a cit – obrazy, Café Etage Ji
(do 18.5.).
Energie a udržitelný život –
Městská knihovna Ji (do 2.5.).
Umění okamžiku: fotografie Luboše Pavlíčka - Galerie
Smrčná.
Obyčejné obličeje - fotografie Aleše Buličky, galerie Bez
obav, Husova 16, Ji.
Asi vítr: Pavel Matyska,
Martin Skalický, Michal
Šmeral – Dům Gustava Mahlera Ji (do 24.4.).
Pocity v krajině - Eva Rodová, obrazy, Kavárna Muzeum Ji
(do 18.4.).
Jakub Tomáš: Na kopci u laviček – malba, OGV Ji,
Komenského 10, zahájení v 17
(do 29.5.).
Adam Hejduk: Křehký případ - audiovizuální instalace,
OGV Ji, Komenského 10, zahájení v 18 (do 29.5.).
Sbírka I - obrazy a grafiky
devíti kmenových autorů, MK
Galerie Ji, Hany Kvapilové 24
(do 30.4.)
Skrze tebe vidím sebe:
Dialogy o portrétu – Zóna
pro umění 8smička Humpolec
(dernisáž 15.5. v 15 hodin).
Nekázanka?
Královská
ulička? – výstava Jakuba
Minářů, Galerie Nonstrop,
Malá Lazebnická, Ji (do poloviny dubna).
Galerie příšerky: Petr
Kubíček - figurkální keramika + brankářské masky, pasáž
Benešova 8, Ji.

Přednášky, besedy

12.4. Martin Loew: Japonsko
– země vycházejícího slunce Divadlo Na Kopečku Ji (18).
13.4. Přírodní zahrady - Iva

Musilová, Městská knihovna
Ji (17).
15.4. Velkopáteční bohoslužba se čtením pašijí
- Evangelická církev metodistická, kostel sv. Ducha,
Smetanovy Sady, Ji (16 h).
20.4. Mexico – studentská
expedice poloostrovem Yucatán, Martina Drašarová a Nikol
Ludvíková, výukové centrum
VŠ polytechnické Ji (18).

Zábavné programy

14.4. Velikonoce a jarmark
na Zelený čtvrtek – Smetanovy sady Ji.
15.-16.4. Ježek Vysočiny +
31. Zahájení jarní turistické sezóny v KČT Vysočina
- pěší trasy 10-100 km, cyklotrasy 30-80 km, KČT Bedřichov Jihlava, start 7-12.
16.4. Procházka na trase
Velikonoční putování - individuálně, kdykoli během dne
od Domu dětí a mládeže Ji,
pořádá Brána Jihlavy.
17.4. Velkonoční košt vín –
cimbálová muzika Jožky Imricha, orlovna Kamenice, výnos
na opravy orlovny (14-19).

20.4. Senior klub – společenský večer, Zezulkárna TJ
Sokol Bedřichov, Ji, hraje Triomix, moderuje Eva Ullmannová
(17.30).

Projekce

KINO DUKLA JIHLAVA: kinodukla.cz.
CINESTAR JIHLAVA: do 13.4.
hraje: Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství,
Ježek Sonic 2, Proměna,
Vyšehrad: Fylm, Ježek Sonic
2, Morbius, Známí neznámí,
Stínohra, Morbius, Zlouni
(Dětská neděle).
KINO DOLNÍ CEREKEV: 16.4.

Z rozhodnutí vlády ČR podléhá
konání kulturních akcí protiepidemickým nařízením. Konání
akcí a případná bezpečnostní
opatření ověřujte prosím přímo
u pořadatele).

Sedmdesátku slaví trojvýstavou

20.4. Den Země, Muzeum
Vysočiny Jihlava
� zábavné určování přírodnin.
� Ekologické a přírodovědné kvízy, pokusy, mikroskopování, výtvarná tvorba, hrací koutek, prohlídka
expozic.
� Zemětřesení: symbol
zkázy i nástroj poznání –
přednáška Jana Zedníka
(17)
23.4. 32. pochod k oslavě
Dne Země - odjezd autobusu
v 9.00 Motorpal Ji, 9.15 Větrný
Jeníkov, vzdálenost 10 verst,
buřty s sebou.

Tanec

12.4. Krajské kolo soutěžní
přehlídky tanečního oboru
ZUŠ Vysočiny - DKO Ji (13-16,
vyhlášení výsledků v 17).

MUZEUM PŘIPOMÍNÁ JUBILEUM PAVLA BEZDĚČKY. Trojvýstava se souhrnným názvem Nepřekonatelný neklid začala 5. dubna v Muzeu Vysočiny Jihlava. Připomíná nadcházející červencové sedmdesátiny
muzejníka, výtvarníka, publicisty, spisovatele, cestovatele a zoologa Pavla Bezděčky. Do konce června
jeho široký umělecký záběr ilustrují tři výstavy. V malém sálu je to „životopisná“ výstava Život je sen aneb
Pavel Bezděčka sedmdesátiletý (viz snímek). Mázhaus je věnován malé výstavě Bezděčkových fotografií,
fotomontáží a kreseb pod názvem Všechno je jinak! Výstava s názvem Papahu ve velkém výstavním sále
spojuje obrazy Pavla Bezděčky s díly kolegů ze Spolku výtvarných umělců Vysočiny, sochaře Pavla Tomana a uměleckého kováře Huga (Davida) Habermanna. Profesní a tvůrčí záběr nadcházejícího sedmdesátníka Pavla Bezděčky představíme podrobněji v některém dalším vydání JL. 
Foto: Jiří Varhaník

