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Naše pozvánka míří do města Kun-
štátu na Blanensku, jehož vznik se 
pojí s rokem 1279 a pány z Kunštátu. 
Také zdejší hrnčířství není o mnoho 
mladší.

O víkendu 17. a 18. září se tu koná 
již 24. ročník Hrnčířského jarmarku 
v režii města, které srdečně zve. 

Na 170 keramiků ze všech koutů 
vlasti vytvoří na náměstí Krále Jiřího 
rozmanitou přehlídku hrnčířského 
řemesla. Určitě neodoláte a z výletu 
si přivezete nějaký ten kafáček. 

„Hrnčířství patří ke Kunštátu od 
nepaměti a jarmark není uměle vytvo-
řenou tradicí,“ říká za pořadatele Rad-
mila Banyaová z městské knihovny. 
Vysvětluje, že v okolí byl dostatek 
tvárné hlíny a tak se v Kunštátu vyrá-
bělo první nádobí pro denní potřebu. 
Když pak ve městě bylo asi deset hrn-
čířských mistrů, sdružili se s dovole-
ním vrchnosti v cech, neboli bratr-
stvo. Jeho artikule schválil roku 1620 
tehdejší držitel kunštátského panství 
Štěpán Schmidt z Freihofu.

A z téhož roku pochází i cechovní 
pečeť s vyobrazením prvního „kera-
mického výrobku“, Adama s Evou a 
hada na jabloni. „Dříve se hrnčířské 
jarmarky na náměstí konávaly i něko-
likrát do roka. Na těch současných si 
každoročně prohlédne, a může nakou-
pit keramické zboží od výrobců z celé 

republiky i ze zahraničí, na 16 tisíc 
návštěvníků,“ dodává naše průvodky-
ně. Novodobý jarmark má svoji výsa-
du, koná se vždy třetí víkend v září.

I letos mají návštěvníci možnost 
vyzkoušet si práci na hrnčířském 
kruhu a obdivovat pálení RA KU 
keramiky, původem z Japonska. „Má 
tu zvláštnost, že nádoby jsou páleny v 
přímém ohni na 1100°C, rozžhavené 
se vyjmou a prudce ochladí v pilinách 
a ve vodě. Každý kus je pak originál,“ 
vysvětluje pořadatelka.

Svým hlasováním také můžeme 
rozhodnout o vítězi 4. ročníku kera-
mické soutěže. Letošním tématem 
je „váza“ a soutěžní výrobky od stov-
ky keramiků uvidíme v informačním 
centru.

Na děti čeká divadelní představení 
i výtvarné dílničky, kde si vyzkouší 
např. malování na keramiku. Během 
víkendu se na pódiu vystřídají kon-
certy kapel, za všechny např. Spiritu-
ál kvintet, Zrní…

„Pokud zavítáte do Kunštátu, dopo-
ručujeme navštívit Památník hrnčíř-
ských domů a dílen v Kunštátě. Je dílem 
sdružení Řemesla Kunštát a bývala 
zde nejstarší keramická dílna ve městě 
z roku 1599,“ zve Radmila Banyao-
vá s tím, že za vidění zde stojí i malá 
expozice historie hrnčířství v Kunštá-
tě. Více na www.kunstat.eu. (PIku9-L)

Kunštát ožije hrnčířským 
řemeslným jarmarkem Za jasné bezměsíčné noci se 

můžeme vydat dokonce na meziga-
laktickou vycházku a v rámci Míst-
ní skupiny galaxií navštívit spirální 
galaxii v Andromedě. 

Zve amatérský astronom Karel Da-
něk:

…Naší domovské Mléčné dráze je 
docela podobná, přestože je o pozná-
ní větší. Podlouhlý mlhavý obláček se 
středovým zjasněním, které vytušíme 
i neozbrojeným okem, zaznamená-
me jasně i v kompaktním turistickém 
binokuláru. Tento objekt hluboké-

ho vesmíru možná nevypadá na prv-
ní pohled atraktivně, ale jeho světlo 
je zhruba dva a půl miliónu let staré! 
Mapu pro vyhledání galaxie v Andro-
medě s katalogovým označením M31 
nalezne zájemce o vesmírnou turistiku 
na internetu. 

Začátkem září ji kolem půlnoci spat-
říme vysoko nad východním obzorem. 
Stačí pohodlně se usadit v zahrad-
ním lehátku, nasměrovat svůj pohled 
patřičným směrem a vydat se do neu-
věřitelných dálav nás obklopujícího 
prostoru... -red-

Co na Žďársku nabízí
hvězdná obloha v září

Bývalý Brdíčkův mlýn Šlakhamr 
na Žďársku obsadili začátkem 
srpna fi lmaři. Štáb režiséra Jiřího 
Chlumského tu natáčel scény pro 
rozvernou letní komedii s názvem 
Špunti na vodě. Film vstoupí do 
kin v dubnu 2017.

Kulturní památka ve správě Tech-
nického muzea Brno (TMB) se tak 
na týden změnila na rodinné hnízdo, 
kde se chystá zlatá svatba babičky 
Lady (Dana Syslová) a dědy Václava 
(Arnošt Goldfl am). 

Jak JL informuje Hana Bartošo-
vá z TMB, první dny fi lmaři natáče-
li v interiéru a tak v expozici bydle-
ní došlo ke změnám. „Část expozice 
jsme museli vystěhovat a pro účely fi l-
mu zde vznikl pokoj. Kuchyň již nedo-

znala tolik změn, fi lmaři ji pouze 
doupravili, aby jim interiér vyhovoval,“ 
dodává Bartošová. 

Práce celého realizačního týmu 
prý byla velmi intenzivní, od brzké-
ho rána do pozdního večera. V exte-
riéru Šlakhamru se točily např. scény 
ze svatební hostiny. „Všichni byli vel-
mi milí a při natáčení vládla příjemná 
atmosféra,“ líčí mluvčí Technického 
muzea.

Původně středověký hamr, který je 
nyní kulturní památkou, se nachází v 
údolí řeky Sázavy, nedaleko přírod-
ního útvaru Rozštípená skála.

Je také součástí Hamerského 
vycházkového okruhu. Při zpáteční 
cestě se můžeme podívat i na mís-
to s názvem Na Konci světa, což je 

MOMENTKA  z natáčení letní komedie Špunti na vodě. Na pozadí fi lmové sva-
tební hostiny je Šlakhamr na Žďársku, vpravo můžeme poznat Annu Polívkovou 
a Janu Kvantikovou v rolích partnerek hlavních hrdinů.

 Foto: Hana Bartošová, TMB

Šlakhamr si „zahrál“ ve fi lmu

bývalá zemská hranice Čech a Mora-
vy. Od Rozštípené skály nás sem 
dovede červená turistická značka. 
V prosklené budce opatřené hamer-
ským znakem tu hranici střeží fi gurí-
na historického celníka vyzbrojené-
ho holí.

A o čem nový fi lm bude? 
Bratři ( Jiří Langmajer, Hynek Čer-

mák) a jejich bratranec (Pavel Liška) 
dostanou geniální nápad: na zlatou 
svatbu rodičů vyrazí na kánoích po 
řece, tak jako za starých časů. Jenže 
zapomněli, že už jsou ženatí. A tak 
zatímco jejich manželky a přítelky-

ně (Tatiana Vilhelmová, Anna Polív-
ková a Jana Kvantiková) vyrážejí na 
dámskou jízdu, tátové se musí posta-
rat rovnou o sedm ratolestí. Useda-
jí s nimi neohroženě do kánoí a do 
raft u… V dětských rolích se objeví 
Filip Antonio, jeho bratr Viktor nebo 
Nelly Řehořová. 

První klapka budoucí rodinné 
komedie padla 15. června na Stvo-
řidlech a natáčelo se i na několika 
místech po proudu řeky Sázavy, kdy 
však práci fi lmařů komplikovaly sil-
né bouřky… Scénář napsal Marcel 
Bystroň, za kamerou stál Pavel Ber-
kovič. -lko-


