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Setkání, výstavy, 
přednášky, koncerty i 
divadlo nabídne nad-
cházející podzim na 
někdejším Reynkově 
statku a zámečku v Lípě 
– Petrkově na Havlíč-
kobrodsku. Areál evi-
duje po svém loňském 
zpřístupnění veřejnos-
ti velkou návštěvnost i 
mezinárodní zájem. 
� Jiří Varhaník

 Petrkov

Na 180 diváků měl nedávný 
srpnový koncert Lenky Dusilo-
vé na zámečku v Petrkově, kde 
před lety žili a tvořili grafik, 
básník a překladatel Bohuslav 
Reynek (1892-1971), básníř-
ka Suzanne Renaudová (1889-
1964) a jejich synové Jiří a 
Daniel (oba zemřeli v roce 
2014).

Od loňského roku areál pro-
vozuje Památník národního 
písemnictví (PNP), postupnou 
rekonstrukcí zde buduje čes-
ko-francouzské kulturní cent-
rum. Opravy začaly vyklízením 
objektu a katalogizací původ-
ního mobiliáře, sanací parko-
vé zahrady a jejího oplocení. 
Pokračovat mají v další fázi 
postupným odstraňováním 
zemní vlhkosti či rekonstrukcí 
střech. 

Během léta se v areálu záro-
veň uskutečnila řada kultur-
ních akcí. Jak řekla JL vedoucí 
petrkovského centra, historič-
ka Lucie Tučková (PNP), před-
čí letošní návštěvnost a zájem 
veřejnosti původní očekávání. 

„Návštěvnost je úplně úžasná. 
Nechci to zakřiknout, ale ať je to 
promítání dokumentů, koncert 
klasické hudby nebo výtvarné 
dílny pro děti, tak ta návštěvnost 
je úplně konstantní a někdy se 
samozřejmě vyšvihne obrovsky, 
jako tomu bylo třeba při koncer-
tu Lenky Dusilové,“ kvituje Tuč-
ková. 

Oceňuje, že se podařilo 
zaujmout i mladší publikum, 
které začalo akce navštěvo-
vat: „To je oproti loňskému roku 
obrovská změna. Je to i díky 
dětským ateliérům, dospělí se 
potom vrací.“ 

Velkou radost mají provozo-
vatelé areálu z faktu, že se už 
objevuje i česko-francouzské 
publikum. „Takže nám do Petr-
kova jezdí česko-francouzské 
rodiny, nebo třeba bývalí emi-
granti, kteří se na dovolenou 
vrací do České republiky, anebo 
tu opět žijí a Petrkov je láká. To 
je pro nás novinka, že se publi-
kum omladilo a je pestřejší,“ shr-
nula Tučková.

POHLED na petrkovský zámeček z parkové zahrady letos na jaře.  

Petrkovský zámeček už táhne návštěvníky 
z Francie, rodiny, ale třeba i hledače kovů

Petrkov bude i na veletrhu
Památník národního písemnictví připravuje řadu akcí v souvis-

losti s provozem petrkovského česko-francouzského centra na 
nadcházející Knižní veletrh v Havlíčkově Brodu. 

V pořadí 32. ročník veletrhu se má podle informace organizátorů 
letos vrátit do svého řádného termínu 14. a 15. října 2022 v Kultur-
ním domě Ostrov. 

„Dřívější rezervní termín (23. a 24. září) sice ještě úplně nerušíme, ale 
zdá se, že pandemie opravdu ustupuje a na podzim se snad už nevrátí. 
Tržní místa, prostory pro doprovodné programy i hotely v Havlíčkově 
Brodě se rychle zaplňují…,“ uvedli organizátoři veletrhu.  –jv- 

Letošní zájem o Petrkov orga-
nizátory z PNP pobídl, aby akcí 
na zámečku organizovali ješ-
tě více než v loňském úvodním 
roce projektu. Pokračovat mají i 
po celý letošní podzim a zimu.    

� Podzimní program otevře-
li v sobotu 3. září herci spol-
ku Jedl Saša Rašilov a Miroslav 
König. Uvedli představení hry 
Francise Jammese Román zají-
cův. 

� Sobota 17. září bude na 
zámečku věnována osobnos-
ti skladatele a dirigenta Gus-
tava Mahlera, rodáka z Kališť 
u Humpolce, který rané mlá-
dí prožil v Jihlavě. V 15 hodin 
začne přednáška českého 
muzikologa a profesora na 
Hudební a taneční fakultě Aka-
demie múzických umění v Pra-
ze, vedoucího katedry hudeb-
ní produkce prof. Jiřího Štilce. 
Ředitel festivalu Hudba tisíců 
- Mahler Jihlava bude hovořit 
na téma Gustav Mahler a jeho 
vztah k českým tvůrcům a čes-
kému prostředí. 

Areál se v tento den otevře už 
ve 14 hodin. V 16 hodin naváže 
na přednášku prof. Štilce slav-
nostní koncert k poctě písňové 
tvorby Gustava Mahlera, který 
také završí cyklus Letní Petrkov 
2022. Zazní Mahlerovy skladby 
Rückert Lieder (Písně na verše 
F. Rückerta) a Des Knaben Wun-
dernhorn (Chlapcův kouzelný 
roh). Zpívat budou německý 
basbarytonista Franz Hawlata 
a německá sopranistka Yvonne 
Steiner, na klavír je doprovodí 
Robert Pechanec. 

� Hned v neděli 18. září od 
10 do 14 hodin bude násle-
dovat Pěvecký Master Class 
pod vedením operního pěvce 
a pedagoga Franze Hawlaty za 
klavírní spolupráce Roberta 
Pechance. Jak sdělila Alžběta 
Kerberová z PNP, mají zájemci 
možnost účastnit se v publiku 
Master Class hodin zpěvu.

Ovce se na Petrkov časem jistě vrátí

CHLÉVY pod hospodářskou částí zámečku a statku. Boj se vzlínají-
cí zemní vlhkostí je jedním z prvních a zásadních úkolů rekonstruk-
ce. Prosvětlení a provzdušnění parku bylo jeho součástí. Dílčí práce 
rekonstrukce se mají rozjet na podzim.   

TYPICKÉ zákoutí zahrady po loňském převzetí areálu Památníkem národního písemnictví. Vpravo letošní letní práce na opravě plotů.  Foto na stránce: Jiří Varhaník

S kulturním provozem souvisí 
také oprava a nedávné zprovoz-
nění salonu – Modrého pokoje 
v patře, který byl už za Reynků 
centrem života v zámečku. 

„Zpátky už máme i zrestauro-
vané piáno, historický nástroj 

a velmi cenný kus, na který hrá-
la Suzanne Renaudová. On tu 
byl už před jejím příchodem do 
Petrkova. My na tento nástroj 
dokonce budeme dělat koncert 
barokní hudby ještě v předvá-
nočním čase,“ avizuje Tučková. 

Podzim bude stavební
Dostávání Petrkova do pově-

domí kulturní veřejnosti 
vyvažují provozovatelé areálu 
s průběžnou stavební činností 
na zámečku a v jeho areálu. 

„Letos bylo poměrně dlouho 
rozpočtové provizorium, takže 
nás opravy dílčích částí budovy 
čekají hlavně na podzim. Bude-

me proto potřebovat se přes 
týden věnovat především těmto 
pracem, a proto akce pro veřej-
nost budeme organizovat hlav-
ně o sobotách,“ argumentuje 
Tučková. 

Na jaře a v létě byla pozornost 
věnována zejména prosvětle-
ní a údržbě zahrady, která se 
má časem vrátit do původního 
stavu z časů Suzanne Renaudo-

vé. „Ale ještě se v zahradě zase 
zjistilo, že jsou některé stromy 
popraskané, takže i tam ještě 
bude muset proběhnout nějaké 
prořezávání,“ dodává aktuálně 
vedoucí petrkovského centra. 

Zkušenosti provozovatelů are-
álu s lidmi ale nejsou jen pozi-
tivní. Ze zahrady např. museli 
vykázat hledače kovů, kteří sem 
prolezli dírou v plotě.  

Začne nová fotovýstava
� Všechny tři zářijové akce 

doprovodí instalované výstavy 
U Reynků… Petrkov / Grenoble 
(autor František Nárovec), Fran-
couzští autoři a Petrkov a Pohled 
do výtvarné tvorby Terezy Loch-
mannové. 

Na ně naváže ještě uvedení 
nové fotovýstavy Ovce / Mou-
tons, kterou připravuje PNP 
ve spolupráci s francouzským 
Musée des Alpilles, Saint Rémy 
de Provence. 

Tato nová výstava bude uvede-
na ve středu 28. září, kdy se areál 

zámečku otevře veřejnosti od 14 
do 18 hodin. Vernisáž a přednáš-
ka s komentovaným čtením bás-
ní Bohuslava Reynka a Suzanne 
Renaudové začnou v 15 hodin.

„Ovce byly veliké téma Bohu-
slava Reynka, ať už v poezii 
nebo v praktickém životě. Ovce 
se proháněly po prvním patře 
petrkovského domu, v Modrém 
pokoji bylo dokonce dříve schra-
ňováno ostříhané rouno, které se 
tam načechrávalo. To si dnes neu-
míme představit, ale ještě Dana 
Němcová (* 1934, psycholožka, 
kritička a disidentka komunistic-

kého režimu, signatářka Charty 
77, pozn. red.) na to vzpomíná,“ 
vysvětluje historička Lucie Tuč-
ková. 

Ovce, tento velký symbol, ale i 
praktická součást života v Petr-
kově se proto mají do areálu vrá-
tit. Zatím to bude ve formě foto-
grafické výstavy.

„Francouzský partner výstavy 
nám poskytl nádherné fotogra-
fie ovcí, po kterých Bohuslav Rey-
nek toužil, a když si představo-
val, že emigruje do Francie, tak si 
myslel, že by tam pásl ovce. Také 
já toužím po tom, že do Petrko-
va vrátíme živé ovce do ohrady. 
Teď nám to ale zatím rozmlou-
vali s tím, že ve chvíli, kdy tam ješ-
tě musíme dělat nějaké opravy 
kolem zahradního altánku, tak 
máme ještě počkat. To je mi tro-
chu líto, už bych je tam ráda vidě-
la,“ usmívá se Lucie Tučková.  

� Na vernisáž výstavy s temati-
kou ovcí naváže 28. září odpoled-
ní recitál Kláry Gabryšové, nej-
úspěšnější české violoncellistky 
15. ročníku Mezinárodní violon-
cellové soutěže Jana Vychytila. 
Od 16 hodin provede skladby 
J. S. Bacha, A. Dvořáka, J. Suka, 
J. Halvorsena. Spoluúčinkovat 
budou houslista Matěj Pčolinský 
a pianistka Hana Louženská.

V okolí zámečku není vel-
ká parkovací kapacita, proto je 
vhodné na akce využít hlavně 
vlakové a autobusové spojení 
nebo pěší naučnou stezku z Hav-
líčkova Brodu. 

Petrkovské kulturní 
léto uzavře mahlerovské 

téma s vystoupením 
německých pěvců


