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PŘEHLED KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
-BŘEZEN 2010-

1. – 31.3. TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK V ŽIDLOCHOVICÍCH

17.3. – 30.4. BÍLÉAČERNÉ ZLATO

7.3., 9.00 HODNOCENÍ VÍN PRO VÝSTAVU

13.3., 9.00 TRADIČNÍ VÝSTAVAVÍN MÍSTNÍCHAREGIONÁLNÍCH VINAŘŮ S PREZENTACÍ VÍN ČESKÝCHA
MORAVSKÝCH VÝROBCŮ VÍN

19.3., 18.00 Cyklus POVÍDÁNÍ O VÍNĚ: Sauvignon a Domina

20.3. KURZ PRVNÍ POMOCI DĚTEM

21.3., 18.00 JARNÍ PROBOUZENÍ BROUČKŮ

21.3. UNIVERZÁLNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI

26.3. PREZENTACE EKOLOGICKÝCH PLENADĚTSKÉHO ZBOŽÍ

27.3., 9.00 PŘEDNÁŠKA- OCHRANAROSTLINAVINNÉ RÉVY

27.3. PRVNÍ JARNÍ VÝLET DO HOSTĚRADIC

27.3., 9.00 FLORBALPRO DĚTI

Jedinečný soubor fotografií z pobytu TGM na židlochovickém zámku.
Výstava se koná při příležitosti 160. výročí narození TGM.

místo: Malá galerie RTIC

Výstava v rámci projektu přeshraniční spolupráce "Setkávání v duchu tradic – Židlochovice, Gbely".
Zahájení výstavy proběhne v sobotu 13. března v 11.00 hodin v Masarykově kulturním domě.

místo: Městský kulturní klub
pořádá: město Židlochovice

místo: spolková budova ZO ČZS Židlochovice
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

místo: Masarykův kulturní dům
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

místo: vinotéka RTIC
pořádá: vinotéka RTIC, tel.: 547 426 024, vinařství Flajšinger

místo: Městský kulturní klub
pořádá: MC Robátko Židlochovice, www.mcrobatko.cz, tel.: 774 156 424

tradiční akce zejména pro předškolní děti
místo: sraz u zámeckého parku
pořádá: Junák Židlochovice, M. Remundová, tel.: 736 109 699

místo: Městský kulturní klub
pořádá: MC Robátko Židlochovice, www.mcrobatko.cz, tel.: 774 156 424

místo: Robertova vila
pořádá: MC Robátko Židlochovice, www.mcrobatko.cz

místo: spolková budova ZO ČZS Židlochovice
pořádá: ZO ČZS Židlochovice

místo: autobusové nádraží
pořádá: Klub turistů Židlochovice, Mgr. Cvrk, tel.: 604 290 303

místo: sokolovna
pořádá: KSM RM Židlochovice
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VÝHON JE PRO MNE NAPROSTO NESKUTEČNÝ KUS ZEMĚ…
rozhovor s fotografem a režisérem Petrem Francánem

Před více než deseti lety jsme se spolu setkali na Slovácku
a naše první slova nebyla o fotografii nebo hudbě, ale o
víně. Teď jsme se potkali zde v Židlochovicích, přivedlo tě
sem také víno?

V hudebních kruzích se docela často vedou nekonečné
diskuse analog versus digital. Existují podobné debaty
mezi fotografy – čemu osobně dáváš přednost? Digitální
fotografii, nebo té „klasické“ analogové?

Věnuješ se několika činnostem. Kromě toho, že jsi
pedagogem na JAMU v Brně, jsi aktivním fotografem,
kameramanem i režisérem. I když se tyto obory v
mnohém propojují, myslíš, že se dají všechny
plnohodnotně stíhat. Máš pocit, že jsi schopen je všechny
ke své spokojenosti obsáhnout?

Tedy víno mne nepřivedlo, ale již se začínám s místními
chutěmi seznamovat, to nepopírám. Já jsem rodilý Brňan,
který celý život bydlel v centru města. Když jsme se s ženou
rozhodli z centra odejít, bylo to především kvůli dětem.
Ačkoli jsme žili přímo pod Špilberkem, zeleně a možnosti
volného pohybu bylo zoufale málo. Původně jsem měl
představu lesnatější krajiny někde na severním okraji Brna,
ale nakonec nás realitní inzerát přivedl do Židlochovic a
zatím toho nelitujeme. Za ty tři roky co tu žijeme jsme se
ani zdaleka nenasytili vycházek do okolí. Například Výhon je
pro mne naprosto neskutečný kus země. Od staletími
vyježděných úvozových cest, přes prastaré meruňkové sady,
zplaněné višně a švestky, zahrady prorostlé jedna do druhé -
a pak se vyhoupneš nad Nosislavské vinice na horizont a
Pálavu máš jak na dlani... Líbí se mi tu.

Pro mne je klasická, a to především černobílá, fotografie
nepřekonatelná. Má hloubku, grafickou strukturu a ohromě
bohatou barevnost-škálu šedi. Výtvarně je pro mne těžko
nahraditelná. Současná užitá fotografie je ovšem až na
výjimky (například při extrémních podmínkách), téměř
výhradně záležitostí digitálních technologií a bránit se tomu
je nesmyslné. Proto se digitální fotografií živím a klasickou
fotografii si dělám sám sobě pro radost nebo pro výstavní
účely.

Já jsem takovým tím typickým roztěkaným člověkem, který
nemá jeden silný talent, ale více menších různorodých
schopností. Podstatné pro mne je, že jak stárnu nebo chceš-
li „dospívám“, vidím, jak všechny moje činnosti fungují na
stejných principech. Jinými slovy, liší se technologie, přes
kterou sdělení přichází, ale obsah a jeho zdroj, zůstávají
stejné. Ale abych odpověděl: Nejsem se sebou úplně
spokojen, nicméně snažím se...
V obecné rovině mám někdy pocit, že těch technologií je na
nás trošku moc. Neustále se otvírají nějaké nové možnosti a
jenom vyzkoušet je bývá nesmírně časově náročné. Vede to
taky k tomu, že člověk umí spoustu věcí trošku, ale nic
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pořádně. Proto u studentů kladu důraz zvládnutí řemeslných
základů fotografie, filmového střihu a kamery. Jelikož to
všechno aktivně dělám, je pro mne potěšení, že vidím ony
společné prvky i jejich prolínání a mohu tak studenty
například upozornit při tvorbě fotografických cyklů na
typické filmové postupy, jichž se právě dopouštějí... Vidět
souvislosti je velmi zábavné a obohacující.

Nemohu dělat věci, kterým nevěřím. Asi bych těžko mohl
dobře nastříhat film, jehož existence by mi byla lhostejná.
Dotaženo do absurdna: neumím pracovat pro peníze (za
peníze ano, ale pro peníze ne). V přípravě dokumentu ať už
filmového nebo fotografického je tedy pro mne podstatné
přesvědčení, že ono konkrétní téma je nutno zaznamenat-
předat dalším lidem. Že je to věc životně důležitá, jíž čas
nastal a i já jsem na to připraven. Většinou zpracovávám
témata z oblasti sociálního dokumentu, tedy pracuji s lidmi
a tam těch emocí bývá tolik, že se musím vědomě ukáznit a
nepřekážet jejich výpovědi nějakým experimentálním
přístupem. V dokumentu není prostor pro násilnou stylizaci.
Vytvořím tedy co nejčistší obrázky, a teprve následně jejich
řazením a výběrem vyprávím příběh o tom, co jsem viděl,
čeho jsem byl účasten.

Dokument Dědictví otců, který zmiňuješ, již Česká televize
vysílala a nyní připravujeme další, který budeme natáčet na
jaře v Makedonii. Pravda je, že často jezdím na východ od
naší republiky a výstavní cykly či filmy se v tomto prostředí
prostě duchovního světa týkat musí. Buď se jedná o etnika,
pro které je kostelní život přirozenou součástí
každodennosti nebo jsou to kraje, které se potýkají s velkou
duchovní krizí, a ten rozpor mezi jejich historií a současností
je do očí bijící.
Asi bych se nepasoval do role „duchovního dokumentaristy“,
spíše je pro mne důležité vědět kam směřovaly životy mých
předků a kdo jsem já. Proto rád cestuji a dívám se, jak tuto
otázku řeší jinde. Je pro mne nepříjemná představa, jen
tak nezávisle si odžít svůj život. To bych pak klidně mohl říci
svým dětem: dělejte si co chcete, o mně se taky nikdo
nestaral...

Za rozhovor děkuje
Tomáš Šenkyřík (senkyrik@zidlochovice.cz)

Doporučený odkaz: www.petrfrancan.cz

Na co při přípravě dokumentu kladeš největší důraz?

Když si prohlížím tvé fotografie například cyklus Bílé
moře (Rusko 2002), Tváří tvář (Kosovo 2006) nebo čtu
t v o u z m í n k u o c h y s t a n é m d o k u m e n t u o
cyrilometodějských památkách, za vším je cítit inklinace
k duchovním tématům, křesťanství… Jakou roli hrají tyto
hodnoty v tvém životě?

Naše město mělo v minulosti štěstí na zajímavé osobnosti, které s ním spojily svůj život. Tato tradice pokračuje doposud.
Rádi bychom vám tedy postupně představovali osobnosti, které v našem městě žijí v současné době. V posledních letech se
do Židlochovic přistěhovalo nemálo mladých rodin. A tak v rámci hlubšího vzájemného poznávání začněme v jejich okruhu.
V minulém vydání jsem hovořil s Martinem Hladkým, pedagogem a spisovatelem. Tentokrát jsem k rozhovoru přizval Petra
Francána, režiséra, fotografa a pedagoga brněnské JAMU. Z Francánovy filmové tvorby můžeme připomenout například
dokumenty Moc a víra (2008), Krajiny světla (2008), z fotografických projektů výstavu v Belgii (Galerii Českého centra
Brusel, leden 2010) či Rakousku (Galerie auf der Pawlatsche, leden 2010).


