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Milí přátelé, přijměte naše srdečné pozvání na společná 

setkání v sobotu 11.2.2023, nejdříve  na poutní mši 

svaté a pak večer na Fašankovém plese. 

Srdečně vás zveme 
2/2023 

Strážnická komunita Řádu 

piaristů, Charita Strážnice a 

strážnické farní společenství vás 

srdečně zvou na 

Pouť nemocných 
k Panně Marii Strážnické a 

k ostatkům sv. Jana Pavla II. 

Pouť se koná v jubilejním roce 

390. výročí příchodu Řádu 

piaristů do Strážnice a 10. 

výročí uvedení ostatků sv. Jana 

Pavla II. do kostela Panny 

Marie 

sobota 11.2.2023 

památka P. Marie Lurdské a 

Světový den nemocných 

Našim hostem a kazatelem bude 

P. Pavel Pacner, mikulovský 

farář a probošt mikulovské 

kapituly. Pomozte nemocným 

z vašich rodin a z vašeho okolí 

zúčastnit se této poutní 

bohoslužby. Těšíme se na vás! 

Program v kostele Panny Marie: 

9:20 – 10:20 příležitost ke svátosti 

smíření, 

9:45 modlitba růžence a pobožnost k sv. 

Janu Pavlu II. a k bl. Petru Casanimu, 

10:30 slavnostní mše sv. s udělováním 

svátosti pomazání nemocných. 
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6. února si připomeneme 390. výročí příchodu piaristů do 

Strážnice.  
6. 2. 1633 přicestovala do Strážnice skupina piaristů z Mikulova, kde od 2. 6. 1631 působila 

první komunita našeho řádu na Moravě. Mikulov a pak Strážnice byla první města, kde 

piaristé začali působit mimo území Itálie.  Podrobněji je historie popsána v níže uvedeném 

textu „390 důvodů k vděčnosti“ a – jak sám název napovídá – je v něm  vyslovena i naše 

vděčnost Bohu a poděkování dobrým lidem kolem nás.  

Strážnice je v současné době sídlem jediné piaristické komunity na území ČR. A my 

s patřičnou hrdostí a vděčností chceme spolu s našimi farníky letos oslavit naše piaristické 

výročí. Hlavní část oslav jsme z praktických důvodů přesunuli na jaro a o plánovaném 

průběhu se dočtete v  závěru níže uvedeného článku.  

Už dnes vás chceme poprosit o modlitbu za zdárný průběh příprav a oslav 390. výročí.  

Také slibujeme modlitbu jako projev naší vděčnosti za všechno dobro, které během těch 

390 let bylo společným údělem strážnických piaristů, místních a okolních farníků. 

Jménem strážnické komunity – otec Lukáš st. 

390 důvodů k vděčnosti 
Letošní rok je pro naši strážnickou komunitu Řádu piaristů 

příležitostí k poděkování. 6. února 1633 na pozvání Františka 

Magnise se do Strážnice nastěhovali první členové piaristického řádu 

a zahájili své působení ve městě a v jeho okolí. Letos 6. února si 

připomeneme 390. výročí této události. Naše strážnická komunita je jedinou komunitou 

piaristického řádu, která působí na území ČR. Jsme zodpovědní nejenom za chod 

strážnické, petrovské, radějovské, sudoměřické a rohatecké farnosti, ale také za odkaz 

minulosti, za dědictví našeho řádu, a to nejenom ve Strážnici, ale také v českých zemích. 

Do roku 1950, kdy komunistický režim násilným způsobem zlikvidoval všechny řeholní 

komunity na území tehdejšího Československa – včetně těch piaristických, piaristé působili 

ve 30 městech Čech, Moravy a Slezska. A my – piaristé, chceme dnes poděkovat Bohu a 

lidem za dar a možnost působení ve Strážnici.  

Bohu za to, že tak vedl kroky a rozhodnutí zakladatele našeho řádu sv. Josefa 

Kalasanského, že po krátké době od založení řádu piaristé mohli začít působit na Moravě. 

Jižní Morava byla prvním místem mimo Itálii, kde začaly působit piaristické komunity: od 

1631 v Mikulově a od 1633 tady u nás, ve Strážnici.   

Děkujeme a vzpomínáme na všechny, kteří pomohli založit piaristickou kolej a 

komunitu ve Strážnici. Myslíme na rodinu Magnis a všechny obyvatele města, kteří se 

zapojili do života piaristů. Pamatujeme na všechny dobrodince a spolupracovníky, kteří 

pomáhali během příprav a stavby piaristické koleje a klášterního kostela Panny Marie.  

Duchovní slovo 
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Jsme vděčni všem, kteří nám byli v průběhu století nablízku a svou obětavostí a 

ochotou podporovali činnost našich spolubratrů. Zvlášť chceme vyjádřit vděčnost těm, kteří 

podporovali strážnické piaristy – otce Tichého, Poláčka a Vomáčku v okamžiku likvidace 

komunity komunistickým režimem a byli nablízku všem piaristům během období 

komunistického teroru.  

Děkujeme našemu rodákovi O. arcibiskupu Janu Graubnerovi, který v roce 1994 

opět pozval náš řád do Strážnice a svěřil nám duchovní správu ve městě a v okolních 

obcích. 

Naši vděčnost chceme vyjádřit zástupcům města Strážnice za velmi úzkou a 

dobrou spolupráci. Myslíme na pana starostu Jaromíra Šašinku, paní starostku Renatu 

Smutnou a pana starostu Rista Ljasovského a na všechny jejich spolupracovníky. Zvláštní 

poděkovaní patří panu Šašinkovi, který nešetřil síly a měl mnoho nápadů při pomoci 

s obnovením našeho působení ve Strážnici a ochotně nám pomáhal do posledních dnů 

starostování. Vřelý dík patří paní starostce Smutné, která během 12 let starostování nám 

vždy byla nablízku a ochotně se zapojovala do různých piaristických projektů a plánů, které 

obohacovaly farnost a město. Tady bychom zejména chtěli poděkovat za vynikající 

spolupráci během příprav dvou ročníků Mezinárodních setkání piaristické mládeže, které se 

konaly ve Strážnici (2012 a 2017). Ale nejenom to. Paní starostka a pan místostarosta 

Walter Bartoš svou přítomností, dobrým slovem a radou nám vždy dávali najevo, že 

Strážnice je také naším městem a jak mohli, tak se snažili podporovat činnost naší 

komunity. Dobrá spolupráce také charakterizovala první starostování současného starosty 

města pana Rista Ljasovského a pevně věříme a doufáme, že dobrý vztah mezi 

samosprávou a piaristy bude mít své pokračování. Děkujeme zaměstnancům Městského 

úřadu a technických služeb města Strážnice. A to vše pro dobro města, farnosti a komunity. 

Samozřejmě vřelý dík patří také všem starostům a zástupcům okolních obcí, které se 

postupem času stávaly součástí práce a života strážnických piaristů. Děkujeme za důvěru a 

pomoc obcím Petrov, Radějov, Sudoměřice a Rohatec. Vážíme si veškerých aktivit, které 

můžeme spoluorganizovat a podporovat pro okolní obce. Děkujeme, že jste nám na blízku!  

Nesmíme zapomenout na školy (strážnické a okolní), ve kterých učíme 

náboženství. I když ve Strážnici už není piaristická škola, nadále můžeme pokračovat ve 

školské činnosti našeho řádu skrze křesťanskou výchovu žáků v místních školách. 

Děkujeme za ochotnou spolupráci všem vedoucím, učitelům a zaměstnancům škol. Jsme 

velmi rádi, že náboženství má své pevné místo ve školském systému města Strážnice a 

okolí. Děkujeme za možnost návštěv a setkávání s nejmenšími dětmi v mateřských 

školkách.  

Velmi si vážíme spolupráce s ostatními státními a regionálními institucemi a 

sdruženími města a okolních obcí. Myslíme na všechny spolky a organizace, které s námi 

spolupracují a podporují veškerou činnost řádu: KD Strážničan, NÚLK, Orel, Městské 

muzeum, folklorní soubory a muziky, zahrádkáři a vinaři, strážnická ZUŠka, MAS 

Strážnicko a všechny ostatní organizace. Děkujeme všem firmám a podnikatelům, kteří 

nám pomáhají realizovat aktivity piaristické komunity a pomáhají našim farnostem.  
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V neposlední řadě myslíme na všechny naše spolupracovníky, farníky, rodiny a 

jednotlivce, kteří svou otevřeností, obětavostí a solidaritou podporují naši činnost. 

Děkujeme za každé dobré slovo a podporu (jak modlitební, tak materiální). Myslíme na 

všechny, díky kterým víme, že Strážnice je našim domovem. Děkujeme za všechny 

společné akce, kterými se snažíme obohatit život našich farností a obcí. Děkujeme za váš 

čas a ochotu. Děkujeme za vstřícnost a také za veškeré přátelské napomenutí a společné 

řešení případných chyb nebo nedorozumění. Děkujeme za to, že nás přijímáte takové, jací 

jsme a pomáháte nám v našem každodenním životě a v řeholním poslání. Myslíme na naše 

nemocné a nemohoucí farníky a touto cestou jim posíláme srdečný pozdrav.  

Zároveň se chceme omluvit za chyby nebo nedorozumění, které mohly vzniknout 

na základě nepochopení nebo lidské slabosti. Za všechna taková slova nebo chování se 

omlouváme a prosíme za odpuštění. Slavit se může pouze s čistým svědomím, tedy vás 

prosíme za odpuštění a také my odpouštíme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem křivdili 

nebo ublížili.    

Končím svůj text a nevím, jestli bylo dost těchto 390 slov vděčnosti. Určitě jich 

může být mnohem víc. Ale chceme, aby alespoň tyto odstavce byly projevem naší 

vděčnosti za 390 roků života a působení piaristů ve Strážnici. Bohu a vám všem díky! 

Na závěr pozvánka. Protože zimní měsíc únor není moc vhodným časem na nějaké 

oslavy, přesouváme hlavní oslavy na poslední dubnový týden. Od 26. do 30. 4. vás budeme 

zvát na bohoslužby, přednášky, koncerty a besedy, které obohatí život města a farnosti a 

budou příležitostí k veřejné oslavě 390. výročí. Hlavním bodem oslav bude mše sv., kterou 

budeme slavit v pondělí 1. 5. od 10:30 v kostele Panny Marie. Živě ji bude vysílat TV Noe. 

Podrobný program oslav zveřejníme v průběhu března a dubna a už dnes se těšíme na 

společné oslavy 390. výročí příchodu piaristů do Strážnice.    

Jménem strážnické komunity Řádu piaristů Lukasz Karpinski, strážnický farář 

FARNOST STRÁŽNICE  

 Farní informace Strážnice + Petrov. 
1) Únorové akce jsou rozepsány v tabulce v tomto čísle Studánky – 

pozorně si je přečtěte. 

2) Veřejné hodiny v kanceláři: úterý, středa a čtvrtek v dopoledních 

hodinách (od 9:00 do 11:00) v kanceláři je farní asistentka Marie Janíková, 

otec Lukáš st. vás bude čekat v kanceláři v pátek od 17:00 do 18:00.  

3) Ještě jednou děkujeme všem, kteří se zapojili do veškerých adventních a 

vánočních akcí ve farnosti; vážíme si vaší spolupráce a obětavosti. Děkujeme 

panu Jaroslavu Michnovi a rodině Letákové za vánoční stromky do kostela 

Panny Marie – Pán Bůh zaplať! 

4) V polovině ledna byla zahájená výměna elektroinstalace v kostele sv. Martina. 

Po ukončení těchto práci chceme zrealizovat poslední etapu a tou bude výmalba 

interiéru kostela, instalace nového kamenného obětního stolu (oltáře), ambonu a 
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výměna některých částí kostelního mobiliáře. Děkujeme za všechny vaše 

příspěvky na tento účel. 

5) V sobotu 11. února budeme slavit Světový den nemocných a u nás se bude 

konat Pouť nemocných; program je na plakátě; pomozte nemocným a starším 

z vašich rodin a z vašeho okolí zúčastnit se poutní bohoslužby, během které 

budeme udělovat svátost pomazání nemocných.  

6) Chceme vás poprosit o hodnotné dary do tomboly na Orelsko farní ples. Vaše 

dary můžete nosit po mších sv. na faru. Osoby, které se chtějí zapojit do 

organizace tomboly, ať se přihlásí u Marie Janíkové. Ples se bude konat v sobotu 

11. února. Prodej vstupenek bude od pondělí 30. ledna (pondělí 17:00 – 18:00 na 

faře).  

7) Členům farní rady připomínám, že setkání rady se bude konat v pátek 3. 

března.     

8) Rezervujte si prosím čas na postní farní duchovní obnovu, která se bude 

konat od 5. do 7. března (2. postní týden); program zveřejníme v příštím čísle 

Studánky; našim hostem, který povede farní duchovní obnovu bude otec Dominik 

Poláček, bývalý skalický kaplan a teď kaplan farnosti Bratislava – Podunajské 

Biskupice.  

9) Osoby, které se chtějí zapojit do vedení nedělních pobožností Křížové cesty, 

ať se přihlásí v sakristiích kostelů (nedělní Křížové cesty, budou jak ve 

Strážnici, tak v Petrově, ve 14:00). 

10) Návštěvy nemocných nahlašujte takto: Strážnice (město) otec Lukáš st., Strážnice 

(Domov pro seniory) otec Robert, Petrov otec Lukáš ml.  

11) Aktuální informace sledujte na piaristestraznice.cz 

Vánoce v Petrově 
Myšlenka, že by petrovští farníci mohli mít v kostelním 

dřevěném betlémě trvalou vzpomínku na otce Jacka, byla 

uskutečněna.  

Do betléma jim přibyla 

klečící postavička, ve 

které na první pohled 

poznáte otce Jacka. Je vyřezána ve stylu původního 

Gajdova betlému. 

Figurku farníci s láskou postavili přímo k jesličkám – 

jako by tím vyslovili modlitbu, ať sám Bůh dopřeje otci 

Jackovi věčnou radost v jeho blízkosti.  

Tímto milým způsobem si ho všichni můžeme  

každoročně připomenout a  povzbudit  se ke službě lásky 

– k modlitbě. Děkujeme!        -hc- 

Děkujeme panu Klímovi za vánoční stromečky na 

výzdobu kostela a ženám za pomoc při zdobení a úklidu. 

    Kostelnice M. Krůtilová 
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Koledování po dědině 25. 12. 2022  
Na Hod Boží Vánoční se opět 

vydaly tři skupinky koledníků po 

celé vesnici a vinšovaly šťastné a 

veselé svátky vánoční. Děkujeme 

všem dárcům i koledníkům.  

 

 
 

 

 

Jesličky 26. 12. 2022 
Po covidové pauze jsme se na svátek sv. Štěpána 

sešli odpoledne v kostele sv. Cyrila a Metoděje 

na vánoční pásmo, které připravily děti 

z Radějova. Představení bylo na motiv Karafiátových Broučků a účinkovaly zejména děti, 

které vánoční představení z důvodu covidu hrály poprvé. Pásmo se jim velmi povedlo a 

vysloužily si velký potlesk.  

 

 

 
 

FARNOST RADĚJOV 
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Tříkrálová sbírka 7. 1. 2023 
V sobotu 7. 1. 2023 bylo v radějovské 

faře živo. Šest skupinek koledníků a 

jejich vedoucích se připravovalo na 

koledu. Po živých diskuzích, který 

z králů bude ten černý vzadu, jsme 

po požehnání otce Davida a s písní na 

rtech „My tři králové jdeme k vám…“ 

vyrazili koledovat. V Radějově jsme 

vybrali 35.968,-Kč. Všem koledníkům 

i dárcům moc děkujeme. 

 

 

         FARNOST SUDOMĚŘICE 

Vánoční pásmo u jesliček 
Na první svátek vánoční 25.12. se v našem kostele již tradičně 

hrálo vánoční divadelní představení o narození Ježíška. Po 

vytvoření scénáře a rozdání rolí jsme začali nacvičovat, a to asi 

dva měsíce před Vánocemi. Musím přiznat, že na zkouškách to 

nebylo vždy jednoduché, neboť ukočírovat dav třiceti dětí nebylo 

vždy jen tak, ale myslím si, že jsme to zvládli dobře. Chtěla bych 

proto  touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 

zapojili do tohoto velkého farního díla. Děkuji hlavně všem  

herečkám a hercům, a to od těch nejmenších, až po ty největší, neboť byli opravdu úžasní a 

svých rolí se zhostili znamenitě. Velký dík patří Míši Janečkové za nácvik koled s dětmi a 
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hudební doprovod. Velmi důležitým človíčkem na zkouškách byla  Lucka Hrachovská, 

které tímto děkuji za pomoc při vedení dětí. Děkuji také zvukařům a to Mirečkovi 

Mikéskovi a Martinu Miklovi a všem, kteří nám pomáhali s organizací (Peťu Kotrlovi, 

Jendu Pytlovi, Tomu Křižanovi,…). Děkuji též rodičům, kteří posílali děti na zkoušky, 

podporovali je a připravili jim kostým. V neposlední řadě chci poděkovat také všem 

divákům, kteří si udělali čas a přišli nás podpořit svou účastí a nasát vánoční atmosféru. 

Ještě jednou VELKÉ DÍKY vám všem a těším se na další spolupráci.            Jana Miklová 

 

Koncert skupiny Good Work 
Během vánoční doby se v naší farnosti uskutečnil koncert skupiny Good Work, který byl 

moc hezký. Děkujeme tímto všem organizátorům za zprostředkování krásného hudebního 

zážitku.            JM 

    

Tříkrálová sbírka 
Děkujeme všem koledníkům, kteří obětovali svůj volný čas  a šli koledovat, a také všem 

lidem dobré vůle, kteří jim otevřeli nejen dveře, ale i  srdce a přispěli na dobrou věc. 
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Jít na film, který vytvořily Obrázky ze Strážnice, se již stalo zárukou 

příjemného zážitku.  Za prvé uvidíte na filmovém plátně spoustu svých 

známých, protože v něm hrají pouze Strážničané a lidé z nejbližšího okolí. 

Za druhé se vnoříte do příběhu, který je vám blízký nejen našim místním 

prostředím, ale i moudrostí, co se u nás uchovává po generace.  Své by o 

tom mohli říct diváci, kteří v zaplněném sále strážnického kulturáku 

zhlédli před Vánocemi nový film s názvem Kšeft. Jeho tvůrce - skupinu 

Obrázky ze Strážnice - jsme poprosili o rozhovor a oni tímto úkolem 

pověřili jednoho z nich, Vojtu Berčíka. 

 

Vojto, gratulujeme celému vašemu týmu Obrázků ze Strážnice k novému filmu. Jaká byla 

premiéra? 

Myslím, že lidi to bavilo, nikdo nechtěl vrátit vstupné :-). Je to už náš čtvrtý film, tak lidé 

tušili, na co asi jdou. Potěšilo nás, že premiéra byla už dva týdny dopředu vyprodaná a 

ohlasy po ní nám také udělaly radost. 

 

O čem film Kšeft je a v jaké době se odehrává? 

Všechny naše filmy jsou z doby začátku 20. století, tedy z doby před 1. světovou válkou. 

Odehrávají se ve vesnici na našem moravském Slovácku. Hlavním hrdinou Kšeftu je Bert 

Ledig (přesvědčivě jej hraje Jirka Kaluža), vypočítavý chamtivec, kterému není nic svaté, 

snad kromě peněz. Bohatým bere a chudé přehlíží. Další postavou je maminka 

rozmazleného synka - tu famózně ztvárnila Jana Slezáková. Vychytralému Bertovi sice 

podstrojuje křupavé pečínky, 

hlavně se však zajímá sama o sebe 

a o svého dospělého synáčka 

Jaromírka, který má jedinou starost 

- jak se vyhnout vojně.  

Výborně se role ujal Peťa Sochor. 

 

Odkud jste vzali ten příběh? 

Inspirovali jste se opět v povídkách 

patera Zýbala, jako tomu bylo v 

předchozích filmech? 

 

Tentokrát ne. Je to zcela smyšlený 

příběh. Na začátku jsme měli 

myšlenku, že to bude o asentýrce - 

tedy o odvodu kluků na vojnu. 

Pojali jsme to jako  příběh kluka, který se chce vojně vyhnout.. No, ale příběh je potřeba 

vymyslet dál - jak naložit s tou vojnou, zda ho vykoupit, kdo by mu mohl pomoct. Tak do 

něj přibývají další postavy, vazby mezi nimi… 

Rozhovor s Vojtou Berčíkem:  

Nový film Kšeft od Obrázků ze Strážnice 
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Ve všech vašich filmech Kača, Vdovec, Nezvedený syn a Kšeft jste ukazovali  na určité 

jednání, které nevede hrdinu správným směrem. Vyústění příběhu divákovi přináší poučení. 

Je to záměr?  

Ano, dá se to tak říct. Chceme tam mít i to, že špatný skutek se nevyplácí, že dělat zlo není 

jednoduché řešení problému, byť se to na první pohled zdá. A každé zlo stejně jednou bude 

potrestané, i když to někdy může docela dlouho trvat.  

Kde a jak hledáte herce?  

 Všichni, kdo u nás hrají, 

jsou lidé ze Strážnice a 

nejbližšího okolí. Prostě ti, 

kteří se nám jeví, že by se na 

tu roli hodili. Nemají na to 

žádné vzdělání - stejně jako 

my. Jsme amatéři. To bývá 

častý rozhovor na začátku. 

Oslovíme vytipované lidi a 

oni: “Ale já nejsu žádný 

herec!” A my na to: “A my 

nejsme žádní filmaři.” 🙂 

 

Kdo stojí u zrodu filmu 

Kšeft? 

Je to společné dílo nás 

všech, tedy týmu Obrázků ze 

Strážnice. Každý ale už 

máme svou oblast, kde se 

uplatňujeme. Nejprve je 

potřeba napsat příběh, 

námět. Toho jsem se ujal já 

a Mira Burzla ze Skalice. Každý jsme měli svou část – on hudce a já povídku o asentýrce. 

Pak jsme spolu několikrát dlouho do noci seděli a sestavili jsme kostru scénáře - to se z té 

povídky, krátké na pár stránek, ubírá a přidává tak, aby byl příběh plný, zajímavý, yymyslí 

se základní fórky. Mira  to potom zpracoval na scénář. Pomáhala mu s tím i Jana 

Vaďurová, rozená Bělochová. Ta má zase nejlepší ruku na vytipování lidí, kteří by mohli 

hrát.  

Barča Adamcová a já jsme se ujali režie, Michal Adamec a Mira Král natáčení na kameru. 

Tentokrát jim pomáhal Martin Hořák. Kuba Tomšej - zvukař a hlavní střihač, odvedl 

obrovský kus práce. Jemu zase pomáhal jeho brácha Peťa Tomšej. Lukáš Tomšej dělal 

světla a Tadeáš Pavlík a Viktor Vaďura byli ti, kteří dělali úplně vše, co zrovna bylo 

potřeba. Sednout do auta, přivézt, odvézt, zařídit, sehnat kozu nebo koně, postavit šenk 

nebo obchod a během natáčení jinde je zase rozebrat. Obrovský kus práce má za sebou  

Filip Stanislav jako produkční, který řídil všechny organizační věci kolem natáčení.  
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Jak dlouho jste na tom pracovali? 

Celkově asi 4 roky. Dva roky jsme to připravovali, v roce 2021 jsme natáčeli, loni jsme to 

stříhali. Pak bylo potřeba napsat a natočit hudbu. To dopředu nejde. Než skladatel začne 

skládat, musí mít k dispozici aspoň hrubý střih, ve kterém si řekneme, kde je potřeba hudba 

a jakou má mít atmosféru. Jaké charaktery mají podpořit hudební motivy jednotlivých 

postav. Od toho se pak odráží jeho kreativní činnost.  

 

Jakou hudbu jste použili? 

Máme originál hudbu od Tomáše Janošky, kterou složil přímo pro Kšeft. Oslovili jsme ho 

už při předchozích filmech a byl to velice dobrý krok. Hudba tvoří atmosféru. Je opravdu 

zásadní rozdíl mezi  filmem, ve kterém ještě chybí hudba a filmem s ní.  

 

Je zřejmé, že čas natáčení s herci je jen zlomkem celkového času práce na filmu. Kolik 

natáčení zabralo dní?  

Samotné natáčení trvalo asi 20 dní. Ale to jsou opravdu celé dny na place. Protože jsme 

většinu scén natáčeli ve skanzenu, bylo potřeba to sladit s jeho provozem. Někdy jsme 

natáčeli až po zavírací době, některou neděli jsme tam naopak byli hned ráno před 

otevíračkou. Když jsme nemohli být ve skanzenu, byli jsme na jiných lokalitách ve městě a 

v okolí. Naštěstí nám počasí vždycky vyšlo, Pán Bůh pomohl.  

 

 
Zkoušíte před natáčením? 

To je nutné. Herec si musí zapamatovat nejen text, ale i intonaci a gesta. Každá scéna se 

totiž záměrně točí několikrát. Na jednu kameru a točíme z různých úhlů. Tak například 

když natáčíme rozhovor dvou lidí, tak ho jednou natočíme z jedné strany, pak znova 

z druhé a pak třeba ještě z dálky, abychom jej pak mohli dobře sestříhat.  Herci si to musí 

dopředu nazkoušet, aby věděli například: teď si mám sem sednout, podat si rekvizitu 

pravou rukou, po tomto slově se poškrábat na bradě, při tomto zamračit, ... Když to není 

nazkoušené, natočené záběry se různí. Pak nám to ve střižně nesedí a jsou z toho chyby ve 

filmu. To se stává, ale dá se to eliminovat právě tím zkoušením.  

 

Měli jste při natáčení i nějaké problémy nebo naopak veselé příhody? 

Pěkných situací je při tom vždycky hodně. A zajímavých také. Například tentokrát bylo 

těžké sehnat vojáky a uniformy pro policajty, které patří do doby začátku první světové 
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války. Neděláme sice dokument, ale přece jen bychom to chtěli mít v určité míře 

odpovídající. Co jde, snažíme se udělat. Nakonec jsme sehnali historickou skupinu, která se 

věnuje období, které jsme potřebovali. I s uniformami a velitelem, dle jehož rozkazů v 

němčině se dokázali šikovat i pochodovat. Problém byl i s helmami pro policaty. Byl na 

nich znak, který jsme sehnali jen jeden poslední, ale policajti byli tři. Zaradil si Filip 

Stanislav coby modelář. Vytvořil novou formu a odlil další dva znaky.   

 

A co kostýmy pro herce?  

Některé oblečení jsme šili nebo upravovali, aby vypadalo historicky. Kroje si dokázal 

sehnat každý sám. Kněžské oblečení jsme měli půjčené do otce Davida, piaristé náš 

vždycky rádi podpořili. Městské oblečení pro hlavní postavy jsme půjčili v půjčovně 

kostýmů Městského divadla v Brně. S některými úpravami nám pomohla paní Kočišová. 

Herci, kteří byli oblečení v teplém, zvláště právě ti vojáci, si docela vytrpěli, protože jsme 

natáčeli v den ukrutného horka. Bylo snad 40 stupňů ve stínu.  

 

Tak to muselo být náročné. 

Oni  tam v tom vlněném stáli, kapalo z nich. 

Než jsme točili, museli jsme je poutírat, aby se 

neleskli. A to ještě mezi všemi čile pobíhala 

Jana Vaďurová s klapkou. Bylo to už ke konci 

jejího těhotenství. Večer jsme se ještě společně 

podívali na natočené záběry, pak jeli všichni 

domů - a ona v noci do porodnice. A tam přišel 

na svět nový Obrázek ze Strážnice - Viktor :-). 

 

Tak to je hezká historka. Ale ještě jednu zajímavost mohl pozorný divák vytušit: jednoho z 

hudců hraje Lukáš Tomšej. V titulcích je ale uvedený nejen on, ale i jeho dvojče Jakub. 

Využili jste jejich podoby? 

To je takový náš interní vtípek, jsou tam skutečně oba. Roli hrál normálně Lukáš, ale 

jednou nemohl na natáčení. Tak si Kuba oblékl jeho věci a problém byl vyřešen. Poznal 

divák, ve které scéně se dva bratři prohodili? 

 

Z celého rozhovoru je cítit, že natáčení Kšeftu byla radost. Ale také neuvěřitelné množství 

času a práce. Co je motorem, který vás do toho žene? 

Jsme parta kamarádů, baví nás trávit spolu čas. Že u toho něco vytvoříme, nás spojuje. A je 

to takový bonus. Občas se u toho i pohádáme, ale nikdy to není vážné. Vždycky se to 

nakonec uklidní a máme chuť dál spolu tvořit.  

 

Jaké máte plány dál?  

Chceme se přihlásit do filmařské soutěže. S předchozími filmy se nám podařilo umístit na 

předních příčkách, tak snad se bude zase líbit. Samozřejmě chceme tvořit dál. Nápady jsou, 

chce to zase je nějak zpracovat. Těší nás, že jsme zajímaví nejen pro místní lidi, kteří nás a 
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herce znají, ale i pro diváky třeba v Brně, kteří herce neznají, ale baví je folklor, který je 

tam taky.  

 

Možná si teď někdo říká: rád bych ten film Kšeft viděl. I Kaču, Vdovce a Nezvedného syna. 

Má možnost? 

Samozřejmě. Máme novou online filmotéku na našich stránkách 

www.obrazkyzestraznice.cz. Je tam i návod, jak se do ní dostat. Kromě všech našich filmů 

tam můžete najít také bonusový materiál – části soundtracku, které můžete využít nejen 

k poslechu, ale třeba také jako vyzvánění na mobil. Filmotéka je funkční na všech 

zařízeních s internetovým prohlížečem.  

Pokud by se to přece jen někomu nedařilo, tak se nám ozvěte, nebo prostě někoho z nás 

zastavte a přeptejte se. Rádi si s vámi povykládáme.  

 

Milí Obrázci ze Strážnice, děkujeme za rozhovor a přejeme Vám do budoucna hodně 

dobrých nápadů! Ať vám nikdy nezkazí práci žádná kača, v osobním životě ať se vám daří a 

jste velkorysí (neboť prý jediný muž, který nevidí na své ženě chyby, je vdovec) a každý váš 

syn ať je vám pro radost, i kdyby byl občas nezvedený. A i když svou práci neděláte pro 

kšeft, ať občas najdete i finance na novou tvorbu!  

Díky za rozhovor.    -hc- (foto  archiv Obrázky ze Strážnice) 

                                                                           

Informace 

Členské příspěvky členů Matice svatohostýnské  v roce 2023 
Informujeme členy a důvěrníky MSH o výši příspěvků na rok 2023. Podle platných 

dokumentů to bude minimálně Kč 100,-- pro seniory a nevýdělečně činné a Kč 250,-- pro 

výdělečně činné. Dobročinnosti se samozřejmě nebráníme, s povděkem přijmeme jakoukoli 

částku. Děkujeme.     Matice svatohostýnská 

 

Knihovna křesťanské literatury 
Spolkový dům, Masarykova 370, Strážnice vám nabízí z nových knih: 

V tichu – Jan Graubner 

Poslední kniha pana arcibiskupa je zaměřená na ticho. V úvodu píše: „Člověk nemůže stále 

přijímat informace, tak jako nemůže stále jíst. Potřebujeme ticho, abychom mohli být sami 

sebou, abychom se mohli s odstupem vracet k tomu, co jsme prožili či slyšeli, abychom si 

utříbili myšlenky, vytěžili poučení – abychom to všechno probrali s Bohem, přijali jeho 

výzvy a nakonec mu všechno odevzdali.“ 

Mrazík s pendrekem v ruce – Alexandr Mitrofanov 

Podtitul – Proč je současné Rusko takové a proč nemůže být jiné 

Alexandr Mitrofanov (1957) je český novinář a publicista s ruskými kořeny. Autor ve své 

knize vysvětluje, proč je prakticky nemožné, aby v Rusku fungovala demokracie, z jakého 

důvodu v této zemi dochází k policejním represím nebo odkud pramení expanzivní ruská 

mentalita. Kniha byla napsána ještě před invazí Ruska na Ukrajinu. 

Těšíme se na vaši návštěvu,  pondělí a středa 9,30 – 11,00, úterý 16,00-17,00 
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Okénko do strážnické charity 
 

Milí čtenáři Studánky, 

ráda bych Vás informovala o výsledcích Tříkrálové sbírky (TKS) v roce 2023. Fyzické 

koledování i umístění statických kasiček je již ukončeno a celkový výtěžek činí 

rekordních 558.185, - Kč. Chtěla bych tedy touto cestou moc poděkovat Vám všem, kteří 

jste otevřeli svá srdce a do Tříkrálové sbírky přispěli finančním darem. Také velice 

děkujeme za nezištnou pomoc v průběhu Tříkrálové sbírky všem koordinátorům a 

dobrovolníkům, kteří přispěli svým úsilím na dobrou věc. Jen s vaší ochotou a pomocí lze 

sbírku realizovat, proto jsme všem, kdo se na průběhu sbírky podíleli velmi vděční. 

Výsledek sbírky nás opravdu moc potěšil, protože se nám právě díky němu podaří 

zrealizovat spousta dobrých věcí. 

 

Výsledky tříkrálového koledování 2023 

Obec skupinek Vybráno v Kč Ostatní měny  
Celkem v 

Kč  

 Strážnice  47 256.918            + 34,1 € (= 814 Kč) 257.732 

 Petrov  14 72.187  + 53,03 € (= 1 264 Kč) 73.451  

 Radějov  6  35.968  0 35.968 

 Rohatec  22 118.070  0 118.070 

 Sudoměřice  14  68.548  + 105,41 € (= 2.516 Kč) 71.064 

Online kasička ---- 1.900 0 1.900 

 CELKEM  103 553 591  + 192,54 € (= 4 594 Kč) 558.185 

 

Celkový výtěžek sbírky je nejvyšší, jakého Charita Strážnice za celou dobu konání TKS 

dosáhla, proto je na místě, abych Vám všem, kteří jste do sbírky přispěli, moc poděkovala 

za důvěru, kterou jste v naši organizaci vložili. Také Vám mohu zaručit, že finanční 

prostředky, které nám budou přiděleny ve výši 58 % z celkového výtěžku, použijeme 

účelně a hospodárně na pomoc potřebným a podporu našich služeb.  

Z výtěžku plánujeme v co nejvyšší míře pomoci lidem v nepříznivých sociálních situacích, 

kteří se nacházejí v našem regionu působnosti. Jedná se především o podporu sociálně 

slabých rodin i jednotlivých osob, maminek samoživitelek a lidí bez přístřeší.  
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Dále bychom chtěli 

finančně podpořit naši 

terénní službu Sociální 

rehabilitace TERES, 

kterou se nám zatím 

nepodařilo zařadit do 

Základní sítě sociálních 

služeb, a nemáme tedy 

na její provoz 

dostatečné finanční 

prostředky, přestože 

služba je v našem 

regionu jediná, která 

pracuje s osobami 

s duševním onemocněním v domácím prostředí. V letošním roce jsme dokonce museli 

provoz této služby z důvodu zvýšeného zájmu a velké potřebnosti rozšířit. 

 

Také Sociálně terapeutická dílna Kotva, která je naší ambulantní službou pracující 

s osobami s duševním onemocněním, by se bez podpory z TKS neobešla. S nedostatečným 

financováním tohoto projektu se potýkáme již několik let. Do roku 2018 byla činnost 

terapeutické dílny plně hrazena z Evropského sociálního fondu, ale po přechodu na model 

financování s příspěvkem obcí našeho regionu, se finanční podpora průběžně snižuje. 

Protože vidíme stálou potřebu tuto službu udržet se stávající kapacitou, musíme její provoz 

dofinancovávat, což je v této době velmi obtížné.     

Pokud nám to finanční situace umožní, chtěli bychom také prostřednictvím TKS sjednat 

podporu pro naše Chráněné dílny. V současné době jsme rádi, že se nám provozně daří, 

udržet si naše stávající pracovníky bez nutnosti snižování jejich stavu. Pro mnohé z nich by 

takové opatření bylo velkým ohrožením, hlavně z důvodu, že se ve všech případech jedná o 

osoby se zdravotním postižením, pro které je chráněný trh práce mnohdy jedinou možností, 

jak najít své uplatnění. Scházejí nám tak finanční prostředky na obnovu zařízení 

Chráněných dílen. Jedná se především o technické vybavení šicí a dřevařské dílny, které 

zastarává a je potřeba jej vyměnit za funkční a pro zaměstnance bezpečné pracovní 

nástroje. 

Závěrem bych chtěla ještě jednou všem velmi poděkovat za dosavadní přízeň a podporu.                                                

Za Charitu Strážnice, Marie Štípská, ředitelka 

  

Úmysly apoštolátu modlitby na únor 2023 
Úmysl papeže - Za farní společenství 

Modleme se, aby se farnosti, žijící v opravdovém společenství, stávaly stále více 

komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším. 

Národní úmysl - Za kontinentální synodální setkání 

Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro 

místní církve v Evropě. 
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Nejen pro děti 
 

Milé děti, 

40 dní po Vánocích slavíme Hromnice. V tento den si připomínáme událost, 

kdy Maria a Josef přinesli malého Ježíše do chrámu v Jeruzalémě, aby ho 

svěřili Bohu. Zbožný stařec Simeon vzal Ježíška do náručí a řekl, že Ježíš je 

Světlem pro všechny 

národy. V tento den 

se také žehnají svíčky 

hromničky, které lidé 

dříve zapalovali v 

těžkých chvílích a 

prosili Boha o 

ochranu (například při 

bouřkách). 

  

Úkol: 

Nakreslete na A4 

zapálenou hromničku 

(anebo třeba i sebe v 

nějaké těžké chvíli). 

Nezapomeňte obrázek 

podepsat a přineste ho 

na první únorovou 

dětskou mši svatou do 

sakristie a my vaše 

obrázky oceníme a 

vystavíme v kostele. 
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