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Rozhovor s jedním z pořa-
datelů Flaming Nights, ohni-
vé show, Michalem Halačkou, 
se konal ještě před samotnou 
akcí. Dotkl se nejen festivalu, 
ale i další činnosti třebíčské 
žonglérské skupiny Magnis. 

 Antonín Zvěřina

Kdy vás napadlo pořádat něco 
takového jako ohnivou show v Tře-
bíči?

Od první chvíle, co existuje v Třebíči 
žonglérská skupina Magnis, jsme měli 
v šuplíku projekt, že bychom chtě-
li uspořádat vlastní velký festival. Na 
něj jsme chtěli pozvat kamarády z celé 
Evropy. 

Jak dlouho byl projekt v šuplíku?
Čtyři roky. Pak jsme měli nějak dost 

času a tak jsme si řekli, že to zkusíme. 
Sešel se pořadatelský štáb a brzy jsme 
si uvědomili, že to bude opravdu velká 
akce. Vše vzniklo díky několika nad-
šencům, žádný komerční plán jsme 
neměli a ani nemáme. Prostě my se 
neumíme nudit. 

Kde se konal první ročník?
Na sokolském stadionu, stejně jako 

letos. Vlastně se tedy vracíme po roč-
níku v Borovině na původní místo a 
chceme lidem ukázat, jakým vývojem 
Flaming Nights prošel. 

Kolik přišlo na první ročník lidí?
Opravdu jen pár a proto chceme 

ukázat, že si festival našel svoje místo i 
diváky. Na to jsme opravdu hrdí, že se 
nám to podařilo.

Pozvali jste také řadu špičkových 
kapel, měli jste s tím nějaké problé-
my?

Termíny jsou vždycky problém, 
protože ty špičkové kapely mají čas-
to obsazený po celý rok. Máme ale 
šikovného manažera, který se v těchto 
kruzích pohybuje. Musím jen říct, že 
se všemi kapelami byla fajn domluva. 
Měli jsme trochu obavu, aby neměly 
nepřiměřené požadavky, ale ukázalo 
se, že nám jsou ochotni vyjít vstříc.

Pokud jde o termín museli jste se 
domlouvat s ostatními pořadate-
li ve městě, aby dvě nebo více akcí 
nešlo proti sobě?

Třebíč je poměrně dost kulturní 
město a přes léto se tady pořádá mno-
ho akcí. Loni jsme předpokládali, že 
najdeme volný termín na konci srpna. 
Letos nám to ale nevyšlo, koná se jiná 
akce a nechceme s nikým soupeřit. 
Jen chci upozornit, že komunikujeme 
se všemi pořadateli, ať už se jedná o 
městské kulturní středisko či soukro-
mé subjekty. 

Můžete zhodnotit spolupráci s 
městským kulturním střediskem?

Tak to nám vychází vstříc a pomáhá 
nám. Bez spolupráce bychom festival 
nemohli pořádat. 

Podpořilo festival třeba město 
fi nančně?

Získali jsme grant Zdravého měs-
ta na podporu kultury, což kvitujeme 
s povděkem, protože se nám ty peníze 

V Ománu žijí příjemní lidé, říká Halačka
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opravdu hodí. Ale není to jen o peně-
zích, ale i o dalších věcech. Je to o pro-
storách, je to o propagaci. Díky měst-
skému kulturnímu středisku jsme se 
stali součástí Třebíčského kulturní-
ho léta. To je pro nás velká podpora. 
Dává nám to pocit, že jsme součást 
umělecké scény v Třebíči. To pro nás 
znamená sebevědomí a jistotu.

Kolik lidí se na přípravě podílí?
Ten hlavní štáb tvoří sedm lidí. Na 

festivalu pomáhá asi 30 lidí, nejstarší-
mu je 26 let. Hlavní program připra-
vuje štáb, ale zajistit celou akci přímo 
na místě, to už vyžaduje víc lidí. Letos 
se na něm bude podílet zhruba 60 
osob a všechno to jsou mladí lidé. 

Požadují za to nějakou odměnu?
Tak to ne, všichni to děláme bez 

nároku na jakýkoli honorář. Považuje-
me to za velkou podporu žonglování, 
což je hlavní smysl skupiny Magnis. 
Ukazujeme, že žonglování je krásné a 
má na umělecké scéně svoje místo. 

Jak jste se vlastně všichni k žong-
lování dostali?

Skupina vznikla před šesti lety v roce 
2008. Dohromady se dalo pár lidí, kte-
ré žonglování bavilo. Musím přiznat, 
že na začátku jsme byli jen tři, pak se 
skupina rozrůstala.

Kdy vy osobně jste začal s žonglo-
váním?

V patnácti letech a vždy jsem měl 
představu, že je potřeba sdružit 
všechny lidi, kteří o to mají zájem. A 
vytvořit skupinu, která bude známá i 
v zahraničí. 

Můžete prozradit, kde všude 
vystupujete?

Docela se nám daří v Asii a v Afri-
ce. Tam jezdíme nejčastěji, v Evropě 
moc nevystupujeme. Moc se nám líbí 
třeba v Dubaji, v Ománu jsme byli, 
Bahrajn je úžasný. V Africe jsme třeba 
vystupovali v Maroku. Z evropských 
zemí jsme navštívili Rakousko či Slo-
vensko, předvedli jsme se ve Francii. 
Letos míříme do Řecka či Německa a 
příští rok na Ukrajinu. Což znamená, 
že se rozjíždí i Evropa. 

Jak se na tato vystoupení dostane-
te?

Naštěstí nemusíme tyto festivaly obe-
sílat, protože by s tím byla spousta prá-
ce. Ty největší akce si nás hledají samy. 
Buď nám přijde pozvánka od pořada-
telů a konkrétně v Asii máme agenta, 
který nás tam zve v návaznosti na jeho 
zakázky. Tam se jedná o komerční akce. 

Liší se tyto akce od té, kterou pořá-
dáte v Třebíči?

Liší, je to úplně něco jiného. V Asii, 
v zemích, kde vystupujeme, jsou lidé 
velice bohatí. Ty festivaly se konají 
v obchodních centrech, kde se pořádají 
velké průvody a každá účinkující země 
tam má svoje malé zázemí. Sjedou se 
tam skupiny z celého světa a průvod 
tvoří až 500 lidí. Jedná se o velkou mul-
tikulturní akci. Má to velkou výhodu, 
že se seznámí s lidmi z celého světa. 
V Ománu festival pořádá místní sul-
tán pro obyvatele. Ten v tamním parku 
trvá měsíc. V něm se pohybují miliony 
lidí. Měli jsme tam svoje pódium, kde 
jsme každý den prováděli svoji ohni-
vou show. Za měsíc jsme tam měli asi 
sto show. 

Jací jsou tam lidé?
Úžasní, milí, vřelí, jsou rádi, že tam js-

me.

Jak vás vnímá publikum?
Musím přiznat, že jsme se toho báli, 

protože jsme přece jen  z  jiného kon-
tinentu.    Stávalo   se  nám  běžně,  že 
jsme šli po ulici a lidé nás znali. Tam se 
objevujeme ve všech médiích, v novi-
nách, v televizi. Obyvatelé nás třeba 
zastaví na ulici a podají nám ruku. Lidé 
tam jsou daleko přívětivější než v Evro-
pě. 

Co dorozumívání?
Když to jde, tak anglicky, ale oni čas-

to tamní lidé anglicky neznají. Máme 
tam ale překladatele a tlumočníky, kteří 
nám pomáhají. 

Bavili jsme se o tom, Flaming 
Nights jsou tři roky. Plánujete 
pokračování?

Festival má dlouhou vizi a musím 
přiznat, že já jsem velký megaloman.  
Mám představu, že by v Třebíči vznik-

lo velké centrum této zábavy evropské-
ho významu. Chci sem přivést nejlepší 
světové umělce, něco nového, co třeba 
ani nikdy v Česku nebylo. Postupně 
bych do toho chtěl zapojit i další mís-
ta v Třebíči, divadla, židovskou čtvrť, 
náměstí. Oživit celou Třebíč, aby z toho 
byla obrovská mezinárodní akce.

Myslíte už v příštím roce?
To rozhodně ne, ale třeba při tako-

vém sedmém, osmém ročníku. To by 
samozřejmě do Třebíče přilákalo i řadu 
zahraničních turistů. 

Co na vaše aktivity říkají obyvatelé 
Třebíče?

Většina lidí nás vnímá pozitivně, pro-
tože přinášíme něco nového. A my to 
opravdu neděláme pro peníze, ale pro 
ně. Ale určitě se najdou osoby, které 
nás nemusí, například kvůli nočnímu 
hluku. A tak je vždycky prosím, aby to 
ten jeden víkend vydrželi. 

Naznačil jste, že větší festival by 
trval celý týden.

Spoustu programů bychom přesunu-
li do uzavřených prostor a venku by se 
pochopitelně končilo dřív. Vše záleží 
na domluvě. Jen bych chtěl upozornit, 
že diváci i ostatní obyvatelé jsou sou-
částí festivalu a my to tak bereme. Bez 
nich bychom nic pořádat nemohli. 

Co nejprestižnějšího si představu-
jete, že byste do Třebíče pozval?

Zbožňuji kanadský cirkus Cirque du 
Soleil, který má ve svých řadách špič-
kové umělce. Ale tady jsem trochu 
skeptik, to se nám asi hlavně z fi nanč-
ního hlediska nepodaří, ale i z hle-
diska termínů. Loni tady vystupovali 
týden a vyprodávali O2 arénu.  

Kolik je vlastně ve světě žonglér-
ských skupin podobných té vaší?

I v Česku je jich poměrně hodně. 
Nikdy jsem to nepočítal, může jich 
být klidně až 50. Ale na druhou stra-
nu mají různou kvalitu. Některé se 
naučí dva triky a už si představují vel-
ká vystoupení za velké peníze. Tak to 
není. Musí se především tvrdě makat 
a snažit se být čím dál lepší. Těch top 
skupin je u nás několik a patří k nej-
lepším v Evropě. Ve světě má každá 
země několik skupin, protože se jedná 
o rozšířené umění. Znám hlavně lidi 
z Evropy, protože jsem zástupce Čes-
ké republiky v Mezinárodní žonglér-
ské asociaci.

Když jste narazil na tréninky, musí 
se žonglovat každý den?

Dřív jsem trénoval denně, když jsem 
studoval střední školu a měl víc ča-
su. Musím přiznat, že naše skupina se 
rozrostla, jsem jeden z vedoucích, což 
obnáší i spoustu papírování. A taky se 
musím něčím živit. V Třebíči máme 
tréninky třikrát týdně a v Brně jsou týd-
ně. 

To není jen o nás, ale o dětech, které 
se snažíme v rámci našeho uskupení 
žonglování naučit. Učíme je všechno, 
co k žonglování patří, ale naše specia-
lizace je ohnivá a světelná show. Tomu 
se věnujeme nejvíc a to nám z našich 
vystoupení přináší také peníze do 
kasy, abychom měli na provoz. Náš 
rozpočet se blíží k milionu korun.    


