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Hrabalova chata má být zpřístupněna
Radek Plavecký
Kančí se šípkovou nebo se
zelím v restauraci Hájenka, na
podzim opadávající listnaté lesy obklopující dlouhé rovné asfaltové cesty. Přesně tak vypadá i dlouho po natáčení filmu
Slavnosti sněženek osada Kersko vykreslená v příběhu spisovatele Bohumila Hrabala.

Objekt v Libni, kde
Hrabal žil, neexistuje.
Takže jediné, co
zbylo, je areál
v Kersku
Lubomír Zaorálek
Jeho chata, která stojí na
okraji osady, je na prodej a zájem o ni projevil Středočeský
kraj spolu s ministerstvem kultury. Obě instituce včera podepsaly memorandum o spolupráci na zpřístupnění chaty Bohumila Hrabala veřejnosti.

Objekt patří
sousedům
Majiteli chaty jsou sousedé,
kteří se tady o spisovatele starali a jimž bezdětní Hrabalovi
chatu odkázali. V létě se majitelé rozhodli domek s prostornou
zahradou prodat za necelých
12 milionů korun a nabídli ho
v inzerci. Kraj a ministerstvo
hned začaly jednat, aby chatu
nezískal jiný zájemce.
„Chceme, aby se místo, kde
žil a tvořil Bohumil Hrabal,
stalo veřejně přístupným, aby

Chata po Bohumilu Hrabalovi v osadě Kersko.
lidé mohli vidět, kde vznikala
jeho stěžejní díla,“ uvedla středočeská hejtmanka Petra Pecková (za STAN). K tomu se
přidal i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). „Je to
poslední místo, kde žil Hrabal,
figurovalo v jeho textech. Může
to být centrum pro vzpomínku,

ale i pro život literatury do budoucna,“ uvedl podle ČTK Zaorálek.
Podle něj česká literatura nemá tolik hvězd, které se prosadily ve světě. „V Lipnici máme
objekt, který připomíná Jaroslava Haška. Kundera žije v Paříži. Objekt v Libni, kde Hrabal
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žil, neexistuje. Takže jediné, co jekt koupit. „Jedna část říká
zbylo, je areál v Kersku,“ upo- bezpodmínečně koupit, druhá,
zornil Zaorálek.
že pozemek je předražený
a stavba již není ve stavu, v jakém byla za Bohumila Hrabala,
Rozhodnou
a raději chtějí opravit silnice,“
29. listopadu
uvedla hejtmanka. Připustila,
V krajském zastupitelstvu že situace není jednoduchá, ale
však není úplně shoda, zda ob- podobná příležitost by se podle

ní už nemusela naskytnout
a kraj by ji měl využít.
O záměru by měli definitivně
rozhodnout krajští zastupitelé na
jednání 29. listopadu. Pak by měl
kraj chatu koupit a stát by měl
přispívat na provoz a na vytvoření expozice. Bohumila Hrabala
zatím připomínají i dvě dřevěné
kočky na zdejší autobusové zastávce, v Hájence v televizi běží
Slavnosti sněženek a osadou putují turisté po jeho stopách.
„Nějaké menší muzeum nebo připomínka by tady měly
určitě být. Přece jen to byl jeden z našich nejznámějších spisovatelů a lidí by sem určitě
přišlo dost. V létě i teď je tady
celkem dost turistů,“ přitakal
cyklista brzdící u Hájenky.
Hrabal v chatě žil a tvořil
v letech 1966 až 1996 a právě
tady nejspíš vznikla celá řada
jeho knih, od Postřižin, Něžného barbara až po Obsluhoval
jsem anglického krále. Teď je
objekt opuštěný a podle informační cedule v něm nejsou ani
žádné předměty související se
životem Bohumila Hrabala. To
by se mohlo po vytvoření krajské expozice změnit.
„Naším záměrem je vybudovat v Kersku expozici věnovanou Bohumilu Hrabalovi, která
bude živá, inspirující a srozumitelná i pro mladou generaci.
Chceme zdůraznit důležitý kontext mezi dobou, ve které Hrabal
tvořil, a jeho knihami,“ dodal
krajský radní pro kulturu Václav
Švenda (Spojenci). V případě, že
plány kraje vyjdou, expozice by
mohla vzniknout v roce 2024 či
2025, ale zpřístupnit by se chata
mohla už v příštím roce.

Ve Žďáru chystají tisk školní budovy

(Inzerce)

CENA ZA STATEČNOST PAFKOVI. Cenu Arnošta Lustiga, kterou její laureáti dostávají za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost, obdržel chirurg Pavel Pafko. Cena se
udílí každoročně českému občanovi, který se podobně jako
spisovatel Arnošt Lustig příkladně zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot.
(ČTK, zr)

Do dvou let by měla stát ve
Žďáru nad Sázavou základní
škola „vytištěná z betonu“. Byla
by tak první školní budovou na
severní polokouli postavenou
formou 3D tisku. Takovou ambici má největší farma na tento
perspektivní způsob výstavby
v Česku ICE Coral – společný
projekt žďárské ICE Industrial
Services s experty z tuzemských univerzit.
Ryze česká výrobní společnost dodává klientům z celého
světa tzv. na klíč automatizované stroje a linky. Jak přiznal
zakladatel firmy Tomáš Vránek, koronavirové problémy
automobilového průmyslu, který je jedním z významných zákazníků ICE Industrial Services, je přivedly před několika
měsíci na myšlenku hledání Robot přesně podle zadání počítače přidává vrstvu po vrstvě.
nových cest. Analýza je nasměrovala do oblasti staveb- vách nejrůznějšího materiálu jí pomocí hadic vrstvu po vrstvě
nictví.
něco jako betonové šňůry.
k výrobě stavebnin.
Pomalu a bez kapky odpadu
V těchto dnech začali žďárští
Nejméně
inovátoři testovat čtyři robotic- roste blok, který je možná soumodernizovaný obor ká pracoviště. Rodí se tu tištěné částí budoucí zdi anebo čistým
kusy městského mobiliáře solitérem, parkovou lavičkou. To
„Je to nejméně modernizova- a moduly domů v první průmys- záleží na počítačovém zadání.
ný obor lidského snažení,“ při- lové 3D tiskové farmě v Česku.
„Slibujeme si od toho snížení
pomněl Tomáš Vránek nejen V hale na jihovýchodním konci nákladů na stavbu i snížení
vysoký podíl fyzicky namáha- města tak tiše předou jakási ekologické náročnosti. Jeden
vé práce, ale i třeba značnou chapadla, která na pevný pod- z výzkumů udává, že přesná
ekologickou zátěž při přepra- klad s největší přesností nanáše- aplikace betonu přináší až 70%
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úsporu betonu,“ popisuje Tomáš Vránek.
Technologie 3D tisku betonu
umožní vytvořit hrubé stavby
až pětkrát rychleji. „Myslíme,
že hrubou stavbu menšího
domku bychom dokázali vytisknout za tři dny,“ uvedl Vránek. Vytištěné díly jsou duté,
mohou mít rozmanitější tvary.
„Nemyslíme, že teď budeme
tisknout luxusní vily,“ řekl
s tím, že jejich dalším cílem je
vyvinout zařízení, které bude
tisknout dům přímo na místě
a z místních materiálů.

Nový svět pro
architekty
„Pro architekty se tu objevuje
nový svět,“ liboval si architekt
Michal Postránecký, který zosobňuje propojení projektu
s pražským ČVUT. Jeho projektový kolega, univerzitní profesor
z brněnského VUT Rudolf Hela
připomněl, jak stavební řemesla
vymírají. „V Brně jsou v prvním
ročníku na učební obor zedník
čtyři lidé,“ upozornil.
Prvním testem rychle vyvíjeného inovativního způsobu stavění by měl být „zelený“ objekt
kavárny na žďárských Farských
humnech. Podle plánu by měla
stát už v roce 2022. Škola má
začít sloužit o rok později.

