
Reynkově básni Blázen. Marce-
la Burdová se zase v pastelech 
odkazuje k rozlehlé zahradě 
kolem zámečku v Petrkově na 
Havlíčkobrodsku.  

Jak uvedla ČTK, je výstava 
výsledkem přibližně dva roky 
staré dohody s Davidem Vávrou 
a třemi scénografy, sdružují-
cími se kolem Divadla Sklep a 
jeho domovské scény Dobeška. 
Marcela Burdová a Jitka Hilská 
vystavují společně s Vávrou od 
roku 1997, scénograf Vítězslav 
Fejlek se k nim přidal v roce 
2005. 

Dnes v zahradě 
druhý Letní Petrkov

Zámeček v obci Lípa – Petr-
kov, kde žil Reynek se svojí paní 
a syny Danielem a Jiřím, zakou-
pil od dědiců stát. Předal jej do 
správy Památníku národního 
písemnictví, který zde aktuálně 
začíná budovat česko-francouz-
ské kulturní centrum.

Od letošního 24. června se zde 
také konají kulturní setkání Let-
ní Petrkov, kdy se zahrada i část 
zámečku otevírá veřejnosti. Jak 
sdělila vedoucí budovaného 
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Kapela Kabát odložila 
své původní Turné 360° 
2020/2021 až na pod-
zim roku 2022. Přes-
to letos v létě vyjede 
a s cirkusovým šapitó 
dorazí v srpnu i do Jih-
lavy a Třebíče. 
� Jiří Varhaník

 Region 

S odkazem na riziko, že by letos 
na podzim mohla vláda opět 
zakázat pořádání velkých kultur-
ních akcí, odložila rocková kape-
la Kabát o další rok své původní 
Turné 360° 2020/2021. 

Plánované turné koncipu-
je Kabát doprostřed stadionů. 
Umístění pódia pojali rockeři 
opět ve variantě „center stage“. 
Ta podle muzikantů eliminuje 
možnost vydechnout si o pau-
ze u aparátu a všem návštěvní-
kům umožňuje být blíže k jevišti. 
Na turné se mají hrát nové věci z 
chystaného CD. 

Turné ale kapela opět přeložila, 
a to až na podzim roku 2022. 
„Jaro jsme zavrhli, protože nevě-
říme vládním opatřením, je tam 
play off extraligy a zároveň se 
pořadatelé dalších akcí zoufale 
snaží na jaro přeložit své již něko-
likrát zrušené koncerty,“ argu-
mentuje management kapely.  

Turné 360° totiž předpokládá 
uspořádání 21 koncertů v kuse 
bez velkých pauz a s šesti ceno-
vými úrovněmi, což podle kape-
ly za současných podmínek nelze 
realizovat. 

„Úřady nám na úrovni minis-
terstev a hlavní hygieny slibují na 
podzim maximálně 80 % zkolau-
dované kapacity na sezení. Nezbý-
vá než Turné 360° posunout opět 
o rok,“ argumentuje Kabát. 

Turné chce ale zachovat i 
s ohledem na připravený design, 

Bígbít U Lípy
ZBORNÁ – Letní bigbít se bude 
hrát 17. 7. ve Zborné u Jihla-
vy.  V tamním Hostinci U Lípy 
vystoupí osazenstvo čtyř jihlav-
ských kapel, pivo vytočí Jarda 
Pulicar. Akci pořádá Olda Vlček. 
Zahrají Loud Laboratory, App-
le Spokesman, Pozor Mamut a 
Vlastík Pipl.

Dílnička v galerii
JIHLAVA - Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě chystá na 
sobotu 17. července víkendo-
vou dílničku. Koná se od 15 
hodin v galerii v Komenského 
ulici 10. Inspirována bude právě 
probíhající výstavou děl Dani-
ela Balabána. Dílna má omeze-
nou kapacitu, je proto nutné se 
na ni přihlásit předem, nejlépe 
na emailu ogv@ogv.cz.  Je tře-
ba uvést počet dětí i dospělých, 
kteří se dílny zúčastní.  Dopro-
vod má vstup zdarma.

Yamato až příští rok 
JIHLAVA - Produkce DKO ozná-
mila nový domluvený termín 
bubenické show Yamato, která 
se měla uskutečnit 17. 11. 2021. 
V Jihlavě by se měla odehrát 18. 
11. 2022.  –jv- 

HAVLÍČKŮV BROD (jv) - Gale-
rie výtvarného umění v Havlíč-
kově Brodě věnuje celé letošní 
léto osobnostem petrkovského 
překladatele, křesťanského bás-
níka a grafika Bohuslava Reyn-
ka (1892-1971) a jeho ženy, 
francouzské básnířky Suzanne 
Renaudové.

Výstava Petrkov v nás aneb 
Pocta Bohuslavu Reynkovi potr-
vá v brodské galerii do 12. září. 
Připomíná letošní 50. výročí 
Reynkova úmrtí. 

Výtvarníci Marcela Burdová, 
Jitka Hilská, Vítězslav Fejlek a 
David Vávra se nechali inspi-
rovat petrkovskými osobnost-
mi. Výstavu doplňuje galerie 
Reynkovými grafikami ze svého 
depozitáře. 

Reynek se přes olejomalbu a 
expresionistické linoryty, kres-
by, pastely a lepty dopracoval 

ve 30. letech ke grafické techni-
ce suché jehly. Věnoval se téma-
tům petrkovské přírody a bib-
lickým motivům. Od roku 1948 
mu však komunisté zakázali 
vydávat i vystavovat. 

Architekt, divadelník a 
výtvarník David Vávra vytvořil 
pro výstavu soubor ilustrací k 

Hradišťan, Redl a 
swing v maštali

RANTÍŘOV (jv) – Příští týden 
bude hostit maštal U Šašků 
v Rantířově dvojici koncertů. 

Prvním bude v pátek 23. 7. od 
18 hodin společný dvojkoncert 
Hradišťanu s Jiřím Pavlicou a 
Vlasty Redla s kapelou. Násle-
duje hned v sobotu od 18 hodin 
swingový koncert třešťského 
Zatrestbandu s kapelníkem Pet-
rem Píšou. Předprodej vstupe-
nek je na goout.net nebo v Hos-
podě u Tomáše v Rantířově.

Výstavou provede 
autor D. Balabán

JIHLAVA (jv) - Oblastní gale-
rie Vysočiny v Jihlavě připra-
vuje komentovanou prohlídku 
výstavy děl Daniela Balabána 
Na počátku bylo slovo, která je 
instalována v sálech domu OGV - 
Komenského 10. Koná se v pátek 
23. července v 17 hodin, výsta-
vou provede návštěvníky autor 
Daniel Balabán. Nutné je přihlá-
šení předem na ogv@ogv.cz.

Už v sobotu 17. července od 15 
hodin proběhne v galerii výtvar-
ná dílnička pro děti inspirovaná 
právě výstavou Daniela Balabá-
na. Také zde je třeba se přihlásit 
předem. Doprovod má vstupné 
zdarma.

HORNÍ EDUBENKY (jv) - Pěta-
dvacátý festival slova a divadla 
Parrésia bude v neděli pokra-
čovat při faře Českobratrské 
církve evangelické v Horních 
Dubenkách na Telčsku.

Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout výstavu Dvacet 
pět let slova a divadla, kterou 
přiopravili výtvarníci z umě-
lecké školy Allegro. Po ran-
ní bohoslužbě v kostele (9) 
následuje od 10 hodin na lou-
ce představení Kabinet léta-
jících úžasností Vojty Vrtka, 
které propojuje kejklířské 

kousky. 
Další zastávka festivalu je na 

programu hned 25. červen-
ce, kdy budou na programu 
Komediantská mystéria Miste-
ro Buffo.  Láry Hauser Divadlo 
nabídne scénické čtení z dílny 
Daria Fo.

Festival Parrésia vznikl ve 
spolupráci s osobností brněn-
ské experimentální divadelní 
scény Petrem Oslzlým. Letos 
bude pokračovat do 27. srpna, 
jeho součástí bude i tradiční 
bohoslužba u Studánky Páně 
na Javořici.

16.7. Koncert Letní Petrkov 
� Zámeček Bohuslava Reynka – Památník národního písemnictví, Petr-

kov (14-19). 
� 15.00 čtení a přednáška o Francii v díle Bohuslava Reynka.
� 16.00 Koncert: Marie Kocián Mátlová (housle), Martin Škampa (vio-

loncello), Jakub Škampa (klavír).
� Program: A. Dvořák - Sonatina, Op. 100 pro housle a klavír (Alleg-

ro risoluto, Larghetto, Scherzo. Molto vivace, Finale. Allegro), A. Dvo-
řák - Klid lesa, Op. 68/5 pro violoncello a klavír (Rondo g moll, Op. 94 
pro violoncello a klavír), J. Suk - 4 kusy pro housle a klavír, Op. 17 (Quasi 
ballata, Appassionato, Un poco triste, Burleska), B. Martinů - Variace na 
slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír, L. Janáček - Presto pro 
violoncello a klavír, A. Dvořák - Klavírní trio, Op. 90 „Dumky“ č.VI: (Lento 
maestoso. Vivace).

� 14–19 výstava U Reynků v Petrkově.
� Na místě není parkoviště, lze využít pěší naučnou stezku, vlak nebo 

autobus.

ZAHRADA u petrkovského zámečku, kde se dnes odpoledne odehraje druhé setkání s programem Letní 
Petrkov.  Foto: Jiří Varhaník 

Současní výtvarníci se nechali inspirovat 
petrkovským Bohuslavem Reynkem

centra Lucie Tučková, koná se 
další Letní Petrkov právě dnes, 
v pátek 16. července (14-19). 

V pátek 30. července (14-
19) bude potom Letní Petrkov 
tematicky věnován francouz-
skému spisovateli Henrimu 

Pourratovi, kterého přeložil Jiří 
Reynek. Akci doprovodí plené-
rová výstava fotografií od Spo-
lečnosti přátel Henriho Pourra-
ta z Francie i program pro děti.

Další zatím stanovený termín 
Letního Petrkova je 13. srpna 

(14-19). Akce nabízejí koncer-
ty, čtení i další program. Orga-
nizátoři prosí účastníky, aby 
pokud možno využili pěší nauč-
nou stezku, vlak nebo autobus. 
Mnozí také na setkání zajíždějí 
v rámci cyklistických vyjížděk.

Začala výstava 
Petrkov v nás

Nebudeme čekat, s čím přijde vláda 
na podzim, argumentuje Kabát

světelnou show atd. Navíc chtě-
la kapela na podzim 2022 za 
fanoušky i původně vyjet s no-
vým albem, které má být hotové 
do konce roku. 

„Geniální ministři“
Kapela se na webu turné netají 

rozčarováním z přístupu vedení 
státu ke kultuře.

„Jsme stejně jako vy odkázáni na 
rozhodnutí našich vysoce sofisti-
kovaných a geniálních ministrů 
a jejich ještě geniálnějších nikoliv 
odborných poradců, ale marke-
térů, kteří mají zamotanou hlavu 
z blížících se voleb do sněmovny. 
Kultura a sport jsou prostě jed-
noduchý terč na vytváření dojmu, 

hlavně pro potencionální voliče 
vyšších ročníků narození, že vláda 
něco koná (opomeneme-li lukra-
tivní nákupy ochranných pomů-
cek a testů) pro ochranu zdraví. 
Konec konců, co jsme si zvolili, to 
máme…,“ píše Kabát fanouškům. 

Kapela podle svých slov odmí-
tá čekat do konce září s rizikem, 
že se případně s ohledem na par-
lamentní volby kultura na pár 
týdnů uvolní a ihned po volbách 
se s odkazem na doporučení 
„odborných kapacit“ (uprostřed 
turné) opět vše zavře. Zveřejně-
ní nových termínů Turné 360° 
2022 předpokládá Kabát do kon-
ce června.

Vyjede Cirkus Kabát 
V situaci, kdy letos není mož-

né Turné 360° realizovat, oživil 
Kabát dřívější myšlenku vydat 
se na kapacitně omezené turné i 
mimo osvědčená místa a města. 
Pro letošní rok tedy vyjede do 27 

měst s komorněji pojatým open 
air turné Cirkus Kabát 2021.

Hrát se při něm má pod cirkuso-
vým šapitó bez bočních plachet, 
které i v případě nepříznivého 
počasí umožní divákům nestát 
na dešti. Protože při přípravě tur-
né nejsou k dispozici přesná pra-
vidla pro letošní léto, je kapacita 
šapitó organizačně rozdělena na 
levou a pravou polovinu. Bude-li 
to možné, hlediště a publikum se 
„sleje“ do jednoho kotle. 

Do Jihlavy Cirkus Kabát zavítá 
v polovině turné 24. srpna 2021, 
půjde o 14. zastávku. Hned z Jih-
lavy zamíří na 26. srpna do Tře-
bíče.  Připravuje se i speciální 
„merč“ (trika atd.), vyrobený k 
tomuto projektu.

Kapacita jednotlivých koncertů 
je omezena celkově na tisíc osob 
(500 + 500). Kapela si od akce 
slibuje atmosféru klubového tur-
né. Vstupenky se začaly prodávat 
1. června, vstupné je v každém 
městě jednotné. 

Kapela Kabát dál
odkládá Turné 360° 

a v srpnu přijede 
s cirkusovým šapitó

V neděli pokračuje Parrésia 


