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Dvoudílný historický fi lm s 
názvem Jan Hus, který podle 
předlohy spisovatelky Evy Kan-
tůrkové režíruje pro Českou tele-
vizi režisér Jiří Svoboda, se natáčel 
po dva dny na sklonku července 
v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. 

Městské kulturní středisko (MKS), 
které provozuje poblíž objekt Před-
zámčí,  zajistilo fi lmařům zázemí ve 
výstavních prostorách přímo naproti 
bazilice. 

„Museli jsme na tři dny uzavřít pro-
bíhající výstavu, ale chtěli jsme fi lmo-
vému štábu vyjít maximálně vstříc,“ 
konstatovala ředitelka MKS Jaromí-
ra Hanáčková.

„Bereme natáčení fi lmu o Mistru 
Janu Husovi jako další skvělou propa-
gační příležitost a jsme rádi, že si fi l-
maři vybrali právě prostory v Třebíči,“ 
doplnila.

Historický fi lm Jan Hus se natá-
čel v prostorách krypty baziliky, kde 
kulisáři připravili prostory, kde byl 
Jan Hus vězněn. Správce farnosti 
Bazilika – Třebíč P. Jakub Holík kon-
statoval, že natáčení nijak neovlivni-
lo chod baziliky. „Pouze se nekonaly 
prohlídky v kryptě,“ poznamenal. 

Netajil, že za pronájem Římskoka-
tolická církev obdrží určitou peněž-
ní částku, výši neprozradil. „Jen chci 
upozornit, že povolení vydává brněn-
ské biskupství. O tom sám nerozhodu-
ji,“ zdůraznil.

Symbolickou peněžní částku 
obdrží i MKS.   „Nic jsme nepožado-
vali, jak už  jsem  zmínila,   natáčení 
jsme především považovali za propa-
gaci města,“ zdůraznila Hanáčková. 
Přiznala, že se jedná za doby jejího 
ředitelování za nejzajímavější fi lmo-
vání.   

P. Holík uvedl, že za jeho působení 
ve farnosti se jednalo o druhé natá-
čení. Zhruba před dvěma roky tam 
režisér Jiří Strach natáčel záběry pro 
seriál Ztracená brána. 

Ve fi lmu Jan Hus hlavní roli ztvární 
Matěj Hádek. Dále se v něm objeví 
Tomáš Dastlík, Jan Dolanský, Pavel 
Gajdoš, Petr Klimeš, Milan Kňažko, 
Marika Šoposká, Petra Špalková, 
Michal Dlouhý, Vladimír Javorský a 
další. 

Film získal záštitu prezidenta 
republiky a navíc je natáčen speciál-
ní odlehčenou kamerou pro záznam 
„z ruky“ jako vůbec první hraný sní-
mek na světě. 

„V případě tohoto projektu jsme 
pochopitelně hledali pokud možno 
původní gotické i starší prostory, ode-
hrává se v 15. století,  a krypta baziliky 
je samozřejmě prostorem pro nás velmi 

cenným. Není jich v České republice 
zase tak mnoho. Děkujeme za vstříc-
nost jak vlastníku baziliky, tak mož-
nostem města Třebíče, kde jsme našli 
vhodné zázemí pro štáb a techniku,“ 
sdělila produkční fi lmu Eliška Saka-
vová.

„Prostor krypty představuje někte-
ré místnosti Dominikánského klášte-
ra v Kostnici, právě pro svou neobvyk-
lost a odlišnost od běžné české gotiky,“ 
pokračovala. 

Natáčené scény se objeví ve 2. díle 
tohoto televizního fi lmu. Premiéra 
snímku je naplánovaná na červenec 
příštího roku, kdy uplyne 600 let od 
upálení Jana Husa. 

Baziliku sv. Prokopa si vyhlédli pro 
svoje záběry fi lmaři i v dávné minu-
losti. Točily se tam například sek-
venty pro pohádku Pyšná princezna 
či fi lm Markéta Lazarová. -zt-

Svoboda v bazilice uvěznil Jana Husa

Slavnosti Tří kápí patří k tra-
dičním akcím v Třebíči a mají za 
cíl připomenout zapsání baziliky 
sv. Prokopa a Židovského města 
s hřbitovem na seznam světového 
kulturního dědictví UNESCO. 

Letos začaly v pátek 22. srpna od 
patnácti hodin a prostranství na Pod-
zámecké nově se okamžitě plnilo náv-
štěvníky. Hlavní odpolední program 
se odehrával v západní části lokality, 
cestu až tam lemovaly stánky s nej-
různějším zbožím, nechyběly soutěže 
pro děti.

Slavnosti bez šermířů si už nikdo 
nedovede představit a také letos před-
vádějí v ohrazeném prostoru svo-
je umění. Zasluhují obdiv nejen pro 
své dovednosti, ale že se v plné zbroji 
dokáží pohybovat po celé odpoledne. 
Svlažit se oroseným pivem? Ani náho-
dou! Po dobu řinčení zbraní přísný 
zákaz konzumace alkoholu. 

Při procházce typickým stanovým 
městečkem se dáváme do řeči s jed-
ním z nich. „Skupinu jsme založili 
z recese na vysoké škole a nyní sdružuje-
me lidi z celé republiky. Někdy to není 
lehké dát se dohromady, ale pořád nás 
to baví,“ říká. 

Oceňuje třebíčskou akci, která se 
koná v nádherném prostředí pod 
zámkem a bazilikou sv. Prokopa a 
vlastně i v sousedství židovské čtvrti. 
„Jednou jsme stanovali i na parkovací 
ploše před supermarketem,“ usmívá se 
rytíř.

Vzpomíná na vystoupení v zahrani-
čí, v Rakousku, v Německu či v Itálii. 
„Ale to už nás vzhledem k pokročilému 
věku opustilo. Cestování a následné šer-
mování je velice únavné,“ přiznává. 

Tamhleten obličej je nám velice 
povědomý, ale kam ho zařadit? Ale 
jistě, je to Patrik Eliáš, hokejová hvěz-
da vzešlá z třebíčské líhně. „Prosím 
vás, hlavně mě nefoťte! Vážně nechci,“ 
říká v úvodu a pohupuje kočárkem. A 
protože nejsme paparazzi, jeho přání 
respektujeme.

Minirozhovoru se ale hvězda nebrá-
ní. „Už příliš dlouho v České republice a 
v rodné Třebíči nepobudu. Přijel jsem se 
vlastně rozloučit s rodiči,“ vysvětluje. 

Na Slavnosti Tří kápí nikdy nebyl, 

Slavnosti navštívil i Patrik Eliáš

BITVA k Slavnosti Tří kápí neodmyslitelně patří.  Foto: Antonín Zvěřina

ale zmínili se mu o ní kamarádi a 
vzhledem ke dvěma dětem se ji roz-
hodl navštívit. Přiznává, že se na nad-
cházející hokejovou sezonu v zámoří 
velice těší. „Věřím, že si s týmem New 
Jersey Devils po posledních dvou neú-
spěšných sezonách spravíme chuť,“ pře-
mítá. 

Pokud jde o reprezentaci v přípa-
dě nabídky a možnosti se jí rozhod-
ně nezříká. „Je to čest, ale vše záleží na 
trenérovi Vláďovi Růžičkovi,“ nastiňu-
je. Letní přípravu za posledních dva-
cet let nemění. Kolo, běhání, cviče-
ní, posilování a také tréninky na ledě 
s hokejisty třebíčské Horácké Slávie. 

O akci v Jihlavě, kde se utkají zlatí 
olympionici z Nagana 1998 a trojná-
sobní mistři světa z let 1999 až 2001, 
nic neví. „Podívat se určitě nepojedu, 
přenechám to těm, kteří byli pozvaní,“ 
neztrácí nadhled. 

Zdůrazňuje, že raději půjde zhléd-
nout třebíčské hokejisty, kterým neu-
stále fandí. „Výsledky během sezony sle-
duji  a mám radost, že se jim v minulé 
sezoně v první lize dařilo. Je tady spous-
ta mladých nadějných kluků a pochopi-
telně mě těší, že v poměrně malém městě 
se vždy nějaké talenty vychovají,“ říká 
na rozloučenou. 

A ještě jeden páteční zážitek. Doslo-

NOSIT celý den takový oblek, to není 
žádná legrace.
 Foto: Antonín Zvěřina
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va davové nadšení mezi dětmi způso-
bila ukázka hadů u jednoho ze stanů. 
Dáváme se do řeči jednou z „hadích“ 
žen a ptáme se, zda se dá had ochočit 
či zda vnímá svého majitele. 

„Myslím si, že to tak není. Ale had se 

dá odradit od útočení,“ vysvětluje. Dal-
ší otázka míří k tomu, zda je pravda, 
že hadi jsou dobří ochránci dětí. „To 
nemohu zcela posoudit, ale podle zpráv 
je to zřejmě možné,“ dozvídáme se 
v mumraji dětí a hadů. 

„Spočítejte děti zda nějaké nechybí. 
Případně hlídejte, kdyby ten největší 
žlutý had podezřele ztloustnul,“ způso-
buje veselí jeden z tatínků.

 Antonín Zvěřina


