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S blížícím se koncem léta
příznivec hudby tradičně
přemýšlí, zda se vypraví

na sever Čech. Festival Lípa Mu-
sica, jehož 16. ročník letos pro-
běhne mezi 11. srpnem a 12. lis-
topadem, jako vždy nabízí uni-
kátní kombinace skvělých sou-
borů a poslechových míst. Pro-
log začíná na zřícenině klášterní-
ho kostela saského hradu Ojví-
na (německy Oybin). Zde v pá-
tek 11. 8. houslista a koncertní
mistr České filharmonie Jiří Vo-
dička s Českým komorním or-
chestrem posluchačům přehrají
virtuózní program nazvaný Čes-
ký Paganini.

Příjemné je, že organizátoři za-
jišťují i dopravu na koncerty, tak-
že posluchači z České Lípy a oko-
lí mohou do Žitavy, Prysku, Dě-
čína, Drážďan či Lückendorfu
cestovat zvláštním busem.

Příznivci sborového zpěvu
mohou volit mezi Kühnovým
dětským sborem v Jirkově s díly
od Palestriny po Zdeňka Lukáše
a sborem Martinů Voices vede-
ným Lukášem Vasilkem, ti
v saském Grossschönau-Walter-
sdorfu provedou Allegriho,
Brahmse i Martinů. Lidskému
hlasu bude věnován i festivalo-
vý epilog: Schola Gregoriana
Pragensis zazpívá v drážďan-
ském Hofkirche za doprovodu
Jaroslava Tůmy v rámci děkov-
né bohoslužby.

Milovníci barokní hudby
mají těžkou volbu, ve Stráži pod
Ralskem zazpívá sopranistka
Hana Blažíková s doprovodem
souboru Collegium Marianum.
Na programu je pochopitelně
místní rodák Heinrich Biber
i Adam Michna či Jan Josef Ig-
nác Brentner. S díly Bibera, Sa-
muela Capricorna či Giovanni-
ho Paola Cimy vystoupí v Úště-
ku Ensemble Inégal vedený
Adamem Viktorou. Bachovský
recitál nabídne v Jezvé u Žando-
va klávesistka Barbara Maria
Willi, která doprovodí tenoristu
Markuse Brutschera. V litomě-
řickém městském kostele Všech
svatých varhaník Albrecht
Koch nechá zaznít skladby Jo-
hanna Sebastiana Bacha i man-
želů Schumannových.

Na Mozartovo requiem v Žita-
vě s Musicou Floreou a závěreč-
ný mozartovský recitál Adama
Plachetky v Drážďanech mi sko-
ro nezbylo místo. Vybírejte.

T ak nám zase začala Hra
o trůny. Zase se budeme
třásti strachy o milované

hrdiny, neboť autor rád nechává
sympaťáky nečekaně hynout. Zase
se budeme těšiti na hořce sarkas-
tické špílce Tyrionovy. Zase se bu-
deme napínati, kdo se nakonec sta-
ne králem. Téměř jisté je pouze to,
že to bude královna. A zase bude-
me snít o tom, jak navštívit celý
svět Sedmi království, který je
„kdesi“ – na jiné planetě, v jiném
čase, „za zrcadlem“.

Ale kdež! Svět Sedmi království
je u nás v Čechách. Jenom je pře-
vrácen. Království Severu je totiž
na krajním českém jihu – na Šuma-
vě. Sídelním hradem Severu je
Vimperk. V české verzi názvu je
smysl skryt, ale stačí vyslovit ně-
meckou verzi „Winterberg“, „zim-
ní hrad“ – a je jasno. Zimní hrad
– Zimohrad! Ani německé „Win-

terberg“ tedy nebylo původní.
Hrad se původně jmenoval Win-
terfell. Kdo Vimperkem důkladně
projde, Hru o trůny v ruce nebo
v mysli, najde všechna podstatná
místa. Najde průjezdní bránu, po
bocích které nechal Theon Grey-
joy pověsit dva zajaté Starky. Na-
jde odlehlou věž, z jejíhož okna
Jaime Lannister shodil malého
Brana. Najde polozapuštěnou kob-
ku, ve které Ramsay Bolton mučil
své oběti a ve které ho pak roztrha-
li vlastní psi. Jistěže na jiných hra-
dech se také nacházejí průjezdní
brány, odlehlé věže a polozapuště-
né kobky. Ale ta jedině pravá brá-
na, věž a kobka jsou zde, protože
toto je jediný pravý Vimperk-Win-
terfell ze Hry o trůny. Kdo by
o tom pochyboval…?

Kdyby byla památková správa
podnikavější, rozhlásí dosud ne-
známé tajemství do světa a zřídí

na Vimperce speciální prohlídko-
vý okruh. Tisíce, statisíce, miliony
se budou hrnout na neprávem opo-
míjený Vimperk. Hrymilovných
návštěvníků i eur a dolarů. Přehl-
cenému Krumlovu se uleví. Nebo
naopak rudá růže rožmberská ze-
zelená závistí nad vimperským tri-
umfem. Možná objeví, že Krum-
lov, hrad růže, je vlastně Vysoká
zahrada čili Highgarden, sídlo
rodu Tyrellů, kteří mají taktéž pěti-
listou růži ve znaku. Možná, že
žárlivost mezi Vimperkem a Krum-
lovem přeroste v lokální jihočes-
kou válku…

Nastínil jsem tuto velkolepou
vizi před časem vimperskému kas-
telánovi. Mohl by se stát regentem
světově proslulého turistického im-
péria! On se ale jen smál. Věří ve
Vimperk i bez „odhalení“ Winter-
fellu v jeho zdech. Spoléhá na seri-
ózní památkářské podniky. Spolé-

há na doopravdy odhalené mytolo-
gické malby v hodovní síni Novo-
hradských z Kolovrat, na opravdo-
vou rekonstrukci renesanční zahra-
dy, na opravdové drama zámku,
který se postupně vylupuje z mno-
haletého zanedbání. Spoléhá na
programy pro starší děti, které se
na Vimperce, právě pro jeho „stav
znovurození“, mohou hravě učit
o vývoji slohů, i o tom, co to je
ochrana památek. Má samozřejmě
pravdu. Nechť je Vimperk navště-
vován, jak jest. A nechť šumavský
Winterfell zůstane navěky tajem-
stvím těch, kdo se nebojí vykročit
z reality do fantazie.

PAVEL MATOCHA

T akový způsob léta zdá se
mi přešťastný, řekne kaž-
dý šachista na světě při po-

hledu na mapu a termínový kalen-
dář letních openů v České republi-
ce. Sotva byste našli zemi s větší
hustotou šachových turnajů
a s větším herním festivalem pro
amatéry, než právě probíhá v Par-
dubicích.

Již 28. ročník pardubického fes-
tivalu šachu a her, který začal mi-
nulý čtvrtek a potrvá až do konce
července, přiláká podle organizá-
torů na 3000 účastníků z více než
padesáti zemí světa. Na otevřený
velmistrovský turnaj v klasickém
šachu je přihlášena i česká dvojka
Viktor Láznička, na turnaj ve
Fischerových šachách dokonce
i česká jednička David Navara.

Chcete-li si zahrát nějaký ša-
chový turnaj nebo si zasoutěžit
v jiné deskové či karetní hře, ne-

váhejte a do Pardubic se vydejte.
Hledáte-li však něco komornější-
ho, ani to není problém. Na začát-
ku prázdnin již proběhly turnaje
v Klatovech (vyhrál Petr Neu-
man), v Praze (vyhrál Vojtěch
Plát), v Českých Budějovicích
(Tomasz Warakomski), ve Vsetí-
ně (Eneasz Wiewior), v Brně (To-
máš Fojtík), v Krásné Lípě (To-
máš Buchcar), v Karviné (Alexej
Kislinskij), v Hodonicích (Josef
Kratochvíl), v Kunovicích (Da-
vid Navara) a v Bouzově (Jan
Krejčí), ale řada dalších bude te-
prve začínat.

V Praze právě odstartoval prv-
ní ze tří turnusů Mezinárodní ša-
chové dovolené a v Bezměrově
mezinárodní šachový festival
s turnaji pro dospělé i děti. V Li-
berci o víkendu začne Open
Desko a v Prušánkách turnaj
Podluží, o týden později vypukne
Velká cena Tábora. V srpnu násle-
dují další tradiční turnaje Letní
Praha, Olomoucké šachové léto,
Jiráskův memoriál v Rakovníku,
Open Staré Město či Pohár města
Říčany.

Kompletní přehled letních ša-
chových turnajů s kontakty na or-
ganizátory najdete na webu Pra-
guechess.cz.

Nejdůležitější informaci k le-
tošnímu šachovému létu jsem si
nechal na závěr dnešní rubriky.

Kdy je Mezinárodní den žen či
Svátek práce, ví skoro každý. Ale
víte, že existuje i Mezinárodní
den šachu a že připadá na tento
čtvrtek?

Slaví se 20. července, tedy
v den, kdy v roce 1924 byla zalo-

žena Mezinárodní šachová federa-
ce, která nyní sdružuje 181 národ-
ních federací a patří mezi největší
a nejstarší mezinárodní sportovní
federace na světě. Ustavení dne
šachu navrhlo UNESCO a slaví
se již od roku 1966.

Šachový svaz České republiky
plánuje, že letos 20. 7. zapíše re-
kord v sehrání největšího počtu ša-
chových partií v jeden den na růz-
ných místech ČR. Ve čtvrtek si
díky tomu můžete přijít zahrát
šachy s kamarády či simultánku
s velmistrem na Pernštýnské ná-
městí v Pardubicích nebo Šacho-
vopivní turnaj do restaurace Ajeto
v Novém Boru (na tomto turnaji
se sčítají body za vyhrané partie a
vypitá piva). Na lázeňské koloná-
dě Lázní Libverdy se budete moci
podívat na ukázky partií šacho-
vých mistrů, ve Frýdlantu řešit ša-
chové úlohy a v Praze si můžete
přijít zahrát do Vršovic na zahrád-
ku baru Klokan na otevřený tré-
nink šachového klubu GROP.

Tak neváhejte a dejte si tento
čtvrtek taky jednu šachovou par-
tičku.

KFC přispělo
na obědy pro děti
Restaurace rychlého občerstvení
KFC podpořily u příležitosti ote-
vření osmdesáté pobočky na čes-
kém trhu projekt obecně prospěš-
né společnosti Women for wo-
men Obědy pro děti. Celkově vě-
novaly peněžní dar 80 tisíc ko-
run.

Šek na tuto částku převzala z ru-
kou Libora Hubíka, market direk-

tora KFC, Ivana Tykač, ředitelka
obecně prospěšné společnosti
Women for women a iniciátorka
projektu Obědy pro děti.

Projekt pomáhá dětem, jejichž
rodiče si nemohou dovolit finan-
cování stravy ve školních jídel-
nách, aby i ony mohly chodit na
obědy, a měly tak zajištěnou pra-
videlnou a teplou stravu.

Tipy a snímky do rubriky posílejte na
pozitivnizpravy@lidovky.cz

Lužické hory
i středohoří
plné hudby

Krávy nejhorší, jablka nejlepší. Nedostatek čisté sladké vody prý brzy bude hlavním problémem lidstva. Samolepka z Drážďan ukazuje, kolik vody je zapotřebí k vypěstování jednoho kilogramu
různých druhů zemědělských produktů. Recept na záchranu života na Zemi je jednoduchý: z jídelníčku vyřadíme maso, sýry i vajíčka a začneme jíst pouze ovoce a zeleninu! TEXT A FOTO ISTVÁN LÉKO

Politika na ulici: Chceš šetřit vodou? Staň se veganem!

Mezinárodní festival šachu a her v Pardubicích byl zahájen turnajem družstev,
kterého se zúčastnilo téměř sedm set šachistů. Nejlepším ze 131 týmů byl Zikuda
Turnov A, který tak obhájil loňské prvenství (snímek je z loňska). FOTO ČTK

REZONANCE

POZITIVNÍ ZPRÁVY

Na teplé jídlo. Ivaně Tykač, ředitelce obecně prospěšné společnosti Women for wo-
men a iniciátorce projektu Obědy pro děti, předal symbolický šek na 80 tisíc korun
Libor Hubík, market director KFC. FOTO ARCHIV
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Pondělí Neff Úterý Putna Středa Baldýnský Čtvrtek Rejžek Pátek Šustrová Sobota Hanák

Vimperk je Winterfell
POSLEDNÍ SLOVO

Přešťastné šachové léto
Ve čtvrtek 20. července, na Mezinárodní den šachu, se pokusíme o rekord, plánuje svaz
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