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O grafi kovi Ranném nato-
čil režisér Mojžíš dokument, 
malíř povečeřel s prezidentem 
Zemanem.

 Antonín Zvěřina

Vznikl dokument o třebíčském 
malíři a grafi kovi Emanuelu Ran-
ném, který měl premiéru v Jihlavě. 
Půlhodinový fi lm Th eodora Mojžíše 
podpořil Kraj Vysočina. 

Scénář byl postaven záměrně tak, 
aby představil třebíčského malíře a 
grafi ka Emanuela Ranného nejen 
jako originálního umělce pracující-
ho s takzvanou suchou jehlou, ale 
zároveň jako spoluautora – ilustrá-
tora básnických sbírek Ivana Diviše, 
Ludvíka Kundery nebo Jana Skácela. 

„Dílo Emanuela Ranného je zastou-
peno ve sbírkách Národní galerie v 
Praze, jeho díla zdobí odborné institu-
ce a galerie v Mnichově, Lodži nebo v 
japonské Kanagawě. Je naší povinnos-
tí představit ho doma. Zvláště, má-li 
tak jasný rukopis Vysočiny,“ uvedl při 
premiéře dokumentu hejtman Kraje 
Vysočina Jiří Běhounek.

S obrazy souzní
„Čím častěji se vracím k jeho obra-

zům, tím více s nimi souzním. Jinak 
vypadají obrazy za poledního a jinak 
za podvečerního světla. Nabízí tajem-
ství, něco nedořešeného. V případě děl 
Emanuela Ranného je důležitější to, 
co je zamlčeno, než to, co je zřejmé na 
první pohled,“ popsal tvorbu Ema-
nuela Ranného jeho přítel profesor 
Martin Hilský.

EMANUEL RA NNÝ v debatě s hejtmanem Jiřím Běhounkem a Martinem Hil-
ským s manželkou. Foto: Ondřej Rázl

Dokument mapuje grafi ka Ranného

Dokument samotný zachycuje 
zrod díla – mistrovo skicování, jeho 
krajinné  inspirace, nechá diváka 
nahlédnout do ateliéru, kde absolvu-
je přípravu na samotný tisk, kterému 
předchází dlouhá rytecká příprava, 
barvení a následně porovnávání kva-
lity děl zásadně tisknutých na ruční 
papír. 

Velká část dokumentu je věnována 
spolupráci Emanuela Ranného s lite-
ráty – básníky, Ranného rodině, ale i 
jeho vášni pro cestování po Dalmá-
cii. Hloubku dokumentu podtrhá-
vají i verše Jana Skácela, které velice 
procítěně načetl Viktor Preiss.

„Byla to krásná a neobvyklá práce. 
Emanuel Ranný je silná osobnost, kte-
rá svou tvorbu zasvětila Vysočině. Sám 
Emanuel Ranný byl patrně překva-
pen, co všechno se podařilo do stopáže 

dokumentu sestříhat, co s námi všech-
no zažil,“ netajil režisér Th eodor 
Mojžíš. Další promítání dokumentu 
Emanuel Ranný se připravuje pro 
veřejnost v Muzeu Vysočiny Třebíč.

Nebyl zvyklý
„Byla to iniciativa krajského úřadu, 

který mě v mé práci dlouhodobě pod-
poruje,“ naznačil Ranný. Připomněl, 
že v rámci kraje získal i nejvyšší oce-
nění. Natáčení začalo před rokem 
a půl. Ranný připustil, že na něco 
takového rozhodně zvyklý nebyl. 

Netajil, že se natočilo mnoho zábě-
rů, z nichž mnohé se v dokumentu 
neobjevily. Pracovalo se samozřejmě 
v ateliéru, ale i na zahradě u Ptáčova 
či v ulici, kde Ranný bydlí. Režisér 
s kameramanem přijeli fi lmovat i 

do Dalmácie. „To, že se některé zábě-
ry v dokumentu neobjevily, mě nemrzí. 
Asi to tak musí být, natočit toho hodně, 
a pak si vybírat,“ přemítal. 

Má radost, že v dokumentu mluví 
Martin Hilský, překladatel  Shake-
speara, který dostal od královny 
Alžběty Řád britského impéria. Veli-
ce ho potěšilo, že verše Jana Skáce-
la a úryvek z básně Havran Edgara 
Allana Poe ve fi lmu recituje herec 
Viktor Preiss.        

Pokud jde o kamarádství s básní-
kem Skácelem Ranný vysvětlil, že 
byli  příbuzní. „Skácelova matka byla 
Ranná,“ upozornil. Tatínek Skáce-
la vodil maličkého Ranného v Brně 
dívat se na vláčky. 

A střípek na závěr. Ačkoliv prezi-
dent při své návštěvě Kraje Vysoči-
na Třebíč nenavštívil, přesto měs-
to mělo svého reprezentanta. Ve 
středu 24. června v hotelu Rytířsko 
byla slavnostní večeře s prezidentem 
Milošem Zemanem, které se účast-
nilo pět osobností. Třebíč zastupoval 
právě Ranný. 

Ve středu 3. června odstartoval v 
Aši šestý ročník veřejné charitativní 
cyklotour Na kole dětem. Skupinu 
cyklistů vede na historickém vyso-
kém kole, známém také jako veloci-
ped, jezdec Josef Zimovčák, který je 
patronem celé akce. 

Cyklotour po více než 860 kilome-
trech zavítala v úterý 9. června také 
do Třebíče. Tuto etapu z Humpol-
ce společně s účastníky absolvoval 
i místostarosta města Pavel Pacal. 
Peleton ukončil šestou etapu na Kar-
lově náměstí, kde na účastníky čeka-
ly stovky přihlížejících. 

„Klobouk dolů před Pepou Zimovčá-
kem a celým jeho týmem. Za to, jak to 
zvládají a jak dobrou věc dělají,“ při-
vítal cyklisty ve své domovině Pavel 
Pacal. „Je to skutečně výborný cyklista. 
Kdybyste viděli, jak krásně a lehounce 
jede, jaký má u toho výraz. No, skuteč-
ně profesionál, takže je nejenom mís-
tostarosta, ale také sportovec,“ ocenil 
výkony Pacala Josef Zimovčák.

Místostarosta Vladimír Malý spo-
lečně s Pavlem Pacalem předali za 
město Třebíč šek v hodnotě 10 tisíc 
korun. 

Peníze půjdou na podporu onko-
logicky nemocných dětí. „Chtěl bych 
poděkovat všem podporovatelům a 
jezdcům,“ děkoval Zimovčák a pře-
dal zástupcům města již druhý certi-

Třebíč přivítala charitativní cyklotour

fi kát potvrzující partnerství Třebíče 
s nadací.

Ve středu 10. června v 8 hodin 
odstartoval sedmou etapu staros-
ta města Pavel Janata. Ta vedla přes 
Moravské Budějovice, Náměšť nad 

Oslavou a Velkou Bíteš do Brna.
Kulturní program na Karlově 

náměstí obstarali tanečníci ze základ-
ní umělecké školy. Přes nerovný 
povrch sklízeli za jednotlivá vystou-
pení zasloužený potlesk.

Cíl etapy měl ještě jedno zpestře-
ní. Zimovčák nabídl možnost jízdy 
na svém velocipedu místostarostovi 
Malému. Ten rozvážně sundal sako a 
hotovil se usednou v sedlo. Ještě před 
tím Zimovčák přítomné seznámil, že 
Malý vydrží ve vaně pod vodou dvě 
minuty a sedmatřicet vteřin. 

„Což je pořádný výkon,“ zdůraznil. 
Vzápětí se ukázalo, že udržet se na 
Zimovčákově kole není jednoduché. 
Malého nejprve podpíral sám maji-
tel, pak musel přivolat na pomoc 
místostarostu Pacal. Teprve pak sta-
nul Malý ve svislé místo vodorovné 
poloze.

„Je to ve stejné výšce jako na hřbetu 
koně, ale tam je to pohodlnější,“ pravil 
ze sedla dobře se bavícímu publiku 
Malý. 

„Klidně bych se i projel,“ kasal se 
později Malý, ale v očích mu blýs-
kaly plamínky, že to nemyslí vážně. 
Vyvrátil i výdrž pod vodou. „Snad 
těch sedmatřicet vteřin,“ usmíval se. 

Velice pěkný pohled byl na účast-
níky etapy po dojezdu, jak si všichni 
vzájemně blahopřáli, že etapu zvlád-
li. Také se přítomní dozvěděli, že 
akce má velkou podporu odborníků 
v otázce onkologických onemocně-
ní, kteří se akce pravidelně účastní. 
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MÍSTOSTAROSTA Malý se přesvědčil, že udržet se na Zimovčákově kole není 
jednoduché. Foto: Antonín Zvěřina


