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Kam za kulturou 

TŘEBÍČ (ap) – Pozapomenu-
tý příběh české přemyslovské 
princezny Markéty Drahomíry, 
známé v  Dánsku pod názvem 
královna Dagmar, připomíná 
současná výstava v  klubovně 
dospělého oddělení Městské 
knihovny Třebíč. Markéta byla 
dcera Přemysla I. Otakara, kte-
rá se v roce 1205 provdala za 
dánského krále Valdemara II. 
Vítězného a v Dánsku je vše- 
obecně známá jako dobrá krá-
lovna Dagmar. O jejím půvabu a 
dobrém srdci dodnes vyprávějí 
dánské pověsti a balady. Právě 
v letošním roce si připomínáme 
810. výročí jejího úmrtí.

Doba 13. století byla dobou 
zmatenou a divokou, a tak není 
divu, že v  záplavě těch bojů a 
intrik zanikla jedna maličkost: 
r. 1205 přijelo do Prahy poselství 
dánského krále Valdemara II. Ví-
tězného, požádat pro svého krá-
le o ruku Markéty, nejstarší dce-
ry Přemysla a Adléty. Její otec 
dosedl na český trůn roku 1197: 
jeho rodina mohla proto přesíd-
lit do Prahy. Asi po dvou letech 
se Přemysl s první manželkou 
rozvedl a vzal si dceru uher-
ského krále Bély III. Konstancii 
Uherskou (z dynastie Arpádov-
ců). Tím upevnil svou moc. Mar-
kétě nebylo v době rozvodu ani 
deset let, a proto byla poslána 

na vychování do kláštera. I přes 
všechny peripetie v rodině se 
král snažil pro své dcery, tedy i 
Markétu, zajistit vhodné ženi-
chy. Svatba Markéty s Valdema-
rem se uskutečnila roku 1205 v 
Lubecku - jí bylo patnáct, jemu 
třicet pět let. Jejich svatba spa-
dala do sňatkové politiky, po-
mocí níž si Přemysl I. vytvářel 

vlivné evropské spojence. Roku 
1209 se královskému páru naro-
dil jediný syn Valdemar Mladý. 
Markéta-Dagmar zemřela (zřej-
mě při porodu druhého dítěte) 
v  Ribe, na přelomu 1212/1213. 
Pochována byla v kostele Sv. 
Bendta (Benedikta) v Ringstedu. 

„Za pouhých osm roků na trů-
nu v Dánsku se hluboce v dob-

rém zapsala do srdcí lidí a  zís-
kala podíl v  Božím království,“ 
napsal o jejím životě Václav 
Beneš Třebízský, český katolic-
ký vlastenecký kněz a  buditel. 
Spisovatel Peterson praví, že při 
zvuku jejího jména se rozraduje 
srdce každého věrného Dána.

V Dánsku dodnes kolují bala-
dy o královně Dagmar, velebící 
její dobrotu a půvab. Nejzná-
mější popisuje její chvíle před 
smrtí - když se Valdemar zdale-
ka doslova přiřítil k jejímu smr-
telnému lůžku -  požádala ho, 
aby se podruhé neženil s Beren-
garií Portugalskou (jednou z je-
jích dvorních dam). Král ji nepo- 
slechl: roku 1214 si tuto šlechtič-
nu vzal a ta se stala Dagmařiným 
protipólem, v lidové slovesnosti 
záporným.

Putovní výstava, kterou nyní 
můžeme vidět v  Třebíči, zahá-
jila svou pouť v dánském Ribe 
už před deseti lety. Připravilo ji 
ve spolupráci s českými a dán-
skými historiky české velvysla-
nectví v Kodani. Výstava je pro 
zájemce o historii dobrou pří-
pravou na přednášku bývalého 
českého velvyslance v  Dánsku 
Zdeňka Lyčky o milované české 
princezně a dánské královně, 
která se v  třebíčské městské 
knihovně uskuteční ve středu 
30. listopadu.

 Foto HoN: Arnošt Pacola

Královna Dagmar – česká princezna Z Dolních Vilémovic 
do Pákistánu

TŘEBÍČ (ap) - Křest knihy 
„Ve stínu duhy: Příběh o životě 
v  Pákistánu“ autorky Marce-
ly Mülerové se uskuteční  ve 
čtvrtek 10. listopadu v 17 hod. 
v  přednáškovém sále hlav-
ní budovy městské knihovny 
v Třebíči.

Marcela Müllerová (1974) 
pochází z Dolních Vilémovic. 
Vystudovala tlumočnictví a 
překladatelství na Univerzitě 
Karlově a v letech 2007 - 2010 
žila s rodinou v Pákistánu. 
V  současnosti žije a  pracuje 
v Německu. 

A co můžete od její knihy s ná-
zvem „Ve stínu duhy“ očeká-
vat?

Představte si, že  jste se 
s manželem právě přestěhova-
li do  nového domu a  každým 
dnem očekáváte příchod první-
ho dítěte. Ještě v porodnici pak 
od manžela dostanete zvláštní 
dárek  — letenku do  pákistán-

ského Pešávaru  — a  zároveň 
se od něj dozvíte, že tam bude 
pracovat v  projektu zaměře-
ném na  prevenci přírodních 
katastrof. Rázem stojíte před 
vidinou dvou let strávených 
v  zemi, kterou byste možná 
ještě zvládli najít na mapě, víc 
nic.

Jak čerstvá matka reaguje 
na nové prostředí a nezvyklou 
kulturu? Co  pro ni znamená 
ztráta svobody a pocitu bezpečí 
v  neznámém světě? Jak se vy-
rovnává se strachem z bombo-
vých útoků a hrozících únosů? 

Autorka ve  svých vzpomín-
kách prokládaných deníkovými 
zápisky zachycuje své mnohdy 
těžko uvěřitelné zážitky na po-
zadí toho, co se v letech 2007 
a  2008 v  Pákistánu skutečně 
událo. Marcela Müllerová zkrát-
ka čtenářům nabízí svižné vy-
právění o  zemi s  bohatou kul-
turní tradicí a jejích tak trochu 
svérázných obyvatelích.

TŘEBÍČ (ap)  – „Bůh své bit-
vy neprohrává“, tak zní název 
nejnovější knihy oblíbeného 
kněze Vojtěcha Kodeta. Setká-
ní nad touto novinkou i  bese-
da nad jeho staršími knihami se 
uskuteční po mši svaté, která 
začne 15. listopadu v 16.30 ho-
din v kostele Proměnění Páně 
na Jejkově v Třebíči.

Vojtěch Kodet (* 1956) je 
kněz, karmelitán, známý kaza-
tel a autor knih s duchovní té-
matikou. Přednáší a dává exer-
cicie, věnuje se duchovnímu 
doprovázení a službě uzdravo-
vání a osvobozování.

V  obsáhlém knižním rozho-
voru líčí svůj životní příběh. 
Postupně poznáváme jeho 
předky, dědečka, který prošel 
ruským zajetím, otce, bývalého 
politického vězně, a  další čle-
ny rodiny. P. Kodet vzpomíná 
na dětství na venkově, hledání 
životní cesty, poměry v litomě-

řickém semináři, kněžské štace 
i sledování ze strany StB, obno-
vu kláštera v  Kostelním Vydří 
nebo na svou službu exorcisty.

V  otevřeném dialogu líčí 
i nelehká období života a ote-
vírá témata, která jsou pro něj 
důležitá: víra jako osobní vztah, 
odpuštění, uzdravení, umění 
rozlišování nebo život s Božím 
slovem. Své životní ohlédnutí 
rámuje také bohatou fotopřílo-
hou a krátkými úvahami – mo-
nology.

Kodet: Bůh své 
bitvy neprohrává

TŘEBÍČ
KINO - BLACK PANTHER: 

WAKANDA NECHŤ ŽIJE (dobro-
družný, akční USA), kino Pasáž, 
od 10. 11. do 14. 11. , čt 10. 11. 
v  19.30 hodin - 2D titulky, pá 
11. 11. a so 12. 11. v 19.30 ho-
din - 2D dabing, ne 13. 11. v 18 
hodin - 3D dabing a po 14. 11. 
v 18 hodin - 2D dabing

KINO - PRINC MAMÁNEK 
(Pohádka ČR), kino Pasáž, od 
11. 11. do 12. 11. v 17 hodin

KINO  – OBĚŤ (Drama SR, 
ČR, Německa v českém znění), 
kino Pasáž, od 15. 11. do 16. 11. 
v 19:30 hodin

KINO - PRINCEZNA ZAKLE-
TÁ V ČASE 2 (Fantasy pohádka 
ČR), kino Pasáž, od 18.  11. do 

20. 11. v 17 hodin
FILMOVÝ KLUB – IL BOEMO 

(Hudební drama ČR, Itálie a SR 
v  českém znění), kino Pasáž, 
17. 11. v 19:30 hodin

DIVADLO - MLČETI ZLATO 
(Agentura Harlekýn Praha - III. 
představní sk. B), divadlo Pa-
sáž, 21. 11. v 19 hodin

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI - 
ŠTÍSTKO A  POUPĚNKA, diva-
dlo Pasáž, 12. 11. v 15:30 hodin

VÝSTAVA  – ANDĚLÉ NA ZA-
HRADĚ (kresby Juliany Jirouso-
vé a obrazy Otty Strizka), gale-
rie Tympanon, od 21. 10. 2022 
do 8. 1. 2023

VÝSTAVA - JAKUB NOHA 
Tváře, výstavní síň Předzámčí, 
od 6. 10. do 20. 11.

KŘEST  – VE STÍNU DUHY  – 

křest knihy Marcely Müllerové, 
přednáškový sál, 2. patro, měst-
ská knihovna, Hasskova ul., 
10. 11. v 17 hodin

LISTOVÁNÍ - LiStOVáNí.cz: 
Třešně v  rumu / Michaela Ja-
nečková, Přednáškový sál, 2. 
patro městské knihovny, Hass-
kova ul., 12. 11. v 16 hodin

MOR. BUDĚJOVICE
VÝSTAVA  – FOTO FANDŮ  – 

16. ROČNÍK VÝSTAVY, zámecké 
konírny, 11. – 20. 11. , po-pá 10-
12 a 14-16, so a ne 14-16

VÝSTAVA – 100 LET OD UZA-
VŘENÍ MĚŠŤANSKÉHO PIVO-
VARU, zámecké konírny, 11.  – 
20. 11. , po-pá 10-12 a 14-16, so 
a ne 14-16

NÁMĚŠŤ N. OSL.
VÝSTAVA  – AKVARELOVÉ 

OBRAZY DAGMARY JAROŠO-
VÉ, výstavní síň Stará radnice, 
4.–18. 11. , po až pá 13-16, so 9-11 
a ne 14-16 hodin

PŘEDNÁŠKA  – DOBROVOL-
NÍKEM NA UKRAJINĚ (Vojta 
Pomikálek), Špitálek, 12.  11. 
v 19:30 hodin

POHÁDKA - PEC NÁM SPAD-
LA (Hudební loutková pohádka 
se spoustou známých dětských 
písniček), konferenční místnost 
ZŠ Husova, 13. 11. v 15 hodin

JAROMĚŘICE N. ROK.
VÝSTAVA  – REGION PRESS 

FOTO 2021 (fotografie ama-

térských a  profesionálních fo-
tografů pořádaná Syndikátem 
novinářů Vysočina), radnice, 
7. 11.–31. 12.

JEMNICE
KINO  – SPOLU (drama ČR), 

kino Jemnice, 10. 11. v 19 hodin

VELKÉ MEZIŘÍČÍ
PŘEDNÁŠKA  – TO NEJLEPŠÍ 

Z TRABANTŮ S DANEM PŘIBÁ-
NĚM, 10. 11. v 19 hodin

KINO  – BLACK PANTHER: 
WAKANDA NECHŤ ŽIJE (Akční, 
dobrodružný, sci-fi film USA, 
český dabing), kino Jupiter, 
11. 11. v 18:30 hodin

KINO  – PRINC MAMÁNEK 

(pohádka Česko 2022), kino Ju-
piter, 12. 11. v 16 hodin

KINO - IL BOEMO (Historic-
ké, životopisné, hudební drama 
Česko, Slovensko, Itálie 2022, 
české titulky), kino Jupiter, 
13. 11. v 18 hodin

KINO  – KDE ZPÍVAJÍ RACI 
(Mysteriózní, psychologický 
thriller USA 2022, české titulky), 
kino Jupiter, 16. 11. v 18:30 ho-
din

FESTIVAL – SNOW FILM FEST 
- Mezinárodní filmový festival 
zimních cestovatelských a spor-
tovních filmů, sál hasičky – Nad 
Gymnáziem, 12. 11. 18 hodin

VÝSTAVA  – KOUZLO MYSLI-
VOSTI, výstavní síň muzea Velké 
Meziříčí, od 4.  11. do 29.  12.  , 
9-12 a 13-16 hodin

František Bílek, Slepci, kolem 1901, uhel na papíře, 63×49 cm.

JAROMĚŘICE NAD/ROK. 
(ap)  – Další soubor zajímavé-
ho čtení o  životě a  díle naše-
ho největšího symbolistického 
básníka nabízí 80. číslo Bulleti-
nu Společnosti Otokara Březi-
ny, sídlící v Jaroměřicích.

Úvod Bulletinu přináší hod-
nocení Březinovy osobnosti tak, 
jak je při své poslední promlu-
vě přednesl básník Jiří Kuběna 
(1936 – 2017) u Březinova hrobu 
v březnu 2017: „Když se ohlížím 
po výjimečnosti Otokara Březi-
ny: co způsobilo, že ho lidé milo-
vali, že byl všemi, skoro všemi, 
celým národem tak milován? 
Jako člověk byl člověk nekoneč-
ně laskavý, jistě. Ale byl, musel 
být při svém geniálním intelektu 
i  česky střízlivý, racionální, ale 
před tím vším byl i  neúpros-
ně, hluboce duchovní, byl vždy 
strážcem Mystéria.“

V  následujícím článku čte-
me Březinovy myšlenky, kte-
ré u  jeho hrobu připomenul 
5.  března  1934 historik Franti-
šek Jech: „Jediná magie, jíž jest 
potřebí lidstvu a jíž byly vyko-
nány divy a všechny veliké věci 
na zemi, jest láska.“ A  z  Bře-
zinova dopisu sochaři Františ-
ku Bílkovi ze 30.  12.  1916 Jech 
cituje: „V  dobách jako dnešní, 
plných nejistoty, kdy nová utr-
pení a  snad i  nová ponížení 
se nám připravují, je duchovní 

naše práce jedinou naší silou, je-
diným naším vítězstvím a před 
ostatními národy na světě nej-
mocnějším svědectvím o  spra-
vedlnosti naší věci.“ (Františku 
Bílkovi 30. 12. 1916).

Nejnovější číslo Bulletinu také 
přetiskuje z  Horáckých novin 
rozhovor s  novým předsedou 
SOB Petrem Kopejskou. Zájemci 
se dále mohou začíst například 
do promluvy Františka Dvořáč-
ka „Jan Zahradníček a kniha“.

Aktuálním textem je článek, 
který je pozvánkou na výstavu 
„František Bílek a  Otokar Bře-
zina“, probíhající v Bílkově vile 
v Praze. Málokteré umělce totiž 
spojoval tak vyhraněný vztah na 
bázi přátelství a současně tvůrčí 
inspirace jako sochaře Františka 
Bílka (1872–1941) a básníka Oto-
kara Březinu (1868–1929). Dopis 
nadšeného Bílka z  roku 1899, 
reagujícího na Březinův cyklus 
Stavitelé chrámu, odstartoval 
tvůrčí spolupráci obou budou-
cích přátel, která trvala od oka-
mžiku seznámení v  roce 1900 
téměř třicet let až do Březino-
vy smrti v  roce 1929. Komorní 
výstava v  Bílkově vile v  Praze 
představuje stěžejní Bílkovy 
práce, inspirované Březinovými 
básněmi a prózou. Expozice ob-
sahuje i zápůjčky z Muzea Oto-
kara Březiny v Jaroměřicích.

Výstava potrvá ještě po celý 
příští rok.

Otokar Březina: Jediná magie,  
jíž jest potřebí lidstvu… jest láska

LiStOVáNí:  
Třešně v rumu 

TŘEBÍČ (ap) - Další představe-
ní z oblíbeného cyklu dramatiza-
cí obsahů knih - LiStOVáNí -  se 
koná  v  sobotu 12. listopadu od 
16 hodin v  přednáškovém sále 
Městské knihovny Třebíč. Vstup-
né 80 Kč v  předprodeji, 100 Kč 
na místě. Jedná se o One woman 
show herečky Petry Bučkové na 
téma Třešně v rumu.

Dovolená s cholerickým dědou 
(!) komunistou (!!) na Kubě (!!!). 

Třicetiletá Michaela, redaktor-
ka veřejnoprávní televize, po-
tlačila svůj pud sebezáchovy 
a rozhodla se se svým (o čtyři 
dekády starším dědou) a partou 
důchodců bezmála měsíc ces-
tovat po Kubě. Když balila kuf-
ry, ještě netušila, že za pár dní: 
stráví večer na policejní stanici 
na okraji Havany, pak se děda 
ztratí v pralese, že rum je ofici-
ální snídaní šampionů a patery 
trenky na měsíc v pohodě stačí. 


