Pořad "Máme hosty" v pondělí 30. května 2022 – Český rozhlas Pardubice

Tři dny s Komenským. V Brandýse ho chtějí polidštit
30. květen 2022
Máme hosty
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Letos je to přesně 400 let, kdy Jan Amos Komenský přišel do Brandýsa nad Orlicí

Učitel národů. Tohle vypadne skoro z každého, když se řekne Jan Amos Komenský. Kdo
si chce o zmíněném pánovi rozšířit obzory, může od 3. do 5. června zajet na Amosův
Brandýs.
„Je tomu letos přesně 400 let, kdy Jan Amos Komenský přišel do Brandýsa nad Orlicí.
Pobýval na panství Karla staršího ze Žerotína. Napsal tam Labyrint světa a ráj srdce.
Navíc se v Brandýse i oženil,“ připomíná ředitel místní základní školy a organizátor
festivalu Miloslav Dušek.

Známější v cizině
Letos uplynulo 430 let od Komenského narození. „Jeho osobnost u nás není doceněna.
Bavil jsem se o tom s komeniology i s panem Alfredem Strejčkem, který mi říkal, že za
hranicemi o Komenském vědí daleko víc než u nás. Je to ostuda. I proto jsme se pustili
do tohoto festivalu.“

Na páteční program pozval ředitel Dušek školy z Chocně, Ústí nad Orlicí, Holic anebo
Přerova. Hlavní program pro veřejnost následuje v sobotu. „Dopoledne tam budeme
mít Jana Amose Komenského osobně a jeho žáčka při vyučování. Připravili jsme velké
panely z ilustrované učebnice Orbis Pictus. Oba z ní budou číst. Možná budou účastníci
překvapení, o čem Komenský přemýšlel a která témata tam zařadil.“
Co se bude dít dál? „Herec Víťa Marčík přijede s představením Labyrint světa.
Následně Zdeněk Ležák povypráví o komiksovém zpracování známého díla. Odpoledne
vystoupí skupina Tempus, která hraje takový středověký rock. Představí se taky
kytarista Štěpán Rak. Do programu se zapojí i místní umělci a skupiny. Třešničkou na
dortu bude scénické hudební oratorium Labyrint. Připravil ho spolek Chermon.“

Konec v pohybu
Pořadatelé podle Duška nechtěli, aby byl Amosův Brandýs jenom o kultuře. „Na neděli
jsme proto vypsali Běh údolím J. A. Komenského nejenom pro školy, ale i pro širokou
veřejnost. Účastníci budou moci absolvovat tratě od 300 do 2 400 metrů. Přijede i
patronka běhu Lída Formanová, atletická mistryně světa a svěřenkyně Jarmily
Kratochvílové.“
Jan Amos Komenský: „Celý svět je totiž velký labyrint s bezpočtem menších, které jsou
v něm, takže není smrtelníka, který by v nějakém nezabloudil – spíše jeden a týž člověk
bloudí v mnoha labyrintech“.
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