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Právû místo konání má zásadní podíl na
neopakovatelné atmosféfie festivalu.
Koncerty, pfiedstavení, promítání i ãtení
proplétají celé mûsto. Na ãtyfii dny tak 
oÏívají v‰echny jeho unikátní památky: Ïi-
dovská ãtvrÈ a synagoga, hrad, zámek, zá-
meck˘ skleník, farská zahrada, amfiteátr
letního kina nebo pansk˘ dvÛr.

I letos festival pfiedstaví desítky hudeb-
ních a divadelních projektÛ z âeska i za-
hraniãí. Svébytnou souãást festivalu tvofií
také autorská ãtení pfiedních tuzemsk˘ch
autorÛ a filmové projekce. Zvlá‰tní filmov˘
blok se tradiãnû vûnuje profilu slavn˘ch
ãeskoslovensk˘ch reÏisérÛ a reÏisérek. To
v‰echno se rozeznívá a rozehrává v kuli-
sách mûsta: na hradû se hrají divadla, v
zámeckém skleníku vzniká jazzová a blue-
sová scéna, hlavní kapely se pfiedstavují
v amfiteátru letního kina s nejvût‰í promíta-
cí plochou v republice, dûtská pfiedstavení
oÏivují farskou zahradu, komornûj‰í pro-
dukce se odehrávají v synagoze.

Právû neutû‰en˘ stav Ïidovské ãtvrti
Boskovic zavdal na poãátku devadesát˘ch
let pfiíãinu ke konání festivalu. Její existen-
ce jako urbanistického celku, byla váÏnû

a Ïidovsk˘ obecní dÛm byly v rámci pro-
jektu revitalizace Ïidovsk˘ch památek 10
hvûzd opraveny a dnes slouÏí vefiejnosti.
Jsou zde instalovány tematické expozice
seznamující náv‰tûvníky s historií a památ-
kami Ïidovské obce v Boskovicích a o Ïi-
dovsk˘ch ghettech v âR.

A kdo letos festival nav‰tíví? Iva Bittová
& âikori, Günter Baby Sommer (D), UÏ
jsme doma, Shoenfelt / Babka, Mucha,
Meridian Brothers (CO), ·vihadlo,
Longital (SK), Tvrd˘ / Havelka, Dirty Deep
(FR), Kalle, Five Seconds to Leave,
Bujdosó Trio (HU), Manon meurt, Our
Favourite Things (D), Johannes Benz,
Katarzia (SK), The Weathermakers, Lena
Yellow, Luká‰ Martinek & Private
Earthquake, BraAgas, Rope of Sand (D),
MUFF, Jana Vébrová, Ghost of You, Îofie
Kabelková, Oldfiich Janota a Ora Pro
Nobis, Biorchestr, Johannes Benz, Hameln,
Archivny chlapec, Bumfrang3, La Paloma
(D),  Freellusion (D), Milo‰ Dvofiáãek
DRUM-in, Pod âern˘ vrch, Hroznû, Dûti
kapitána Morgana …a mnoho dal‰ích.

Text: Adéla Procházková
Foto: Jifií Volek 

ohroÏena. Festival Boskovice pro za-
chování a obnovu Ïidovské ãtvrti se
poprvé konal v roce 1993 a také díky
kaÏdoroãní pfiítomnosti náv‰tûvníkÛ

z celé republiky i odborné vefiejnosti
a novináfiÛ se postupnû podafiilo její 
osud zvrátit. Je napfiíklad potû‰itelné,
Ïe dva z objektÛ ghetta – synagoga

O druhém ãervencovém víkendu se v jihomoravsk˘ch Boskovicích odehraje jiÏ 23. roãník festivalu s podtitulem „pro
Ïidovskou ãtvrÈ”. UÏ pfies dvacet let se mûsto na zaãátku léta mûní v kulturní oázu, do které se sjíÏdûjí tisíce lidí.

Hosty ãekají divadla, hudba, filmy i spousta dal‰ího.

Bittová, Longital, Mucha. 
Festival Boskovice 2015 opût otevfie léto

9. – 12. 7. 
2015

Podrobné informace najdete na www.boskovice-festival.cz
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V Boskovicích je Aikido spjato
s Karlem Trefn˘m (2. dan), kter˘ se tomu-
to umûní vûnuje jiÏ od roku 1994.
Nav‰tívit trénink, kter˘ Karel Trefn˘ vede,
je pouãné; dospûlí obou pohlaví doslova
létají vzduchem, pfiesto dopady na tatami
(Ïínûnky) jsou podivuhodnû mûkké...

Pane Trefn˘, jak jste se dostal k tomu-
to japonskému bojovému umûní?

Bojové sporty mû vÏdy pfiitahovaly;
v Letovicích jsem v roce 1994 zaãínal
s uãitelem Janem Süssem (1. dan). Od roku
2002 pÛsobím v Boskovicích, kde pod
Domem dûtí a mládeÏe funguje ná‰ vlastní
oddíl Aikida, kter˘ vedu jako sensei - uãitel. 

Co v‰e se Ïáci Aikida nauãí?
Název Aikido je sloÏen ze tfií znakÛ,

Harmonie, Energie a Cesta. Je to cesta
k nalezení vnitfiní du‰evní rovnováhy, ale
souãasnû se jedná o neuvûfiitelnû úãinnou
formu sebeobrany. Pohyby pfii nácviku
mohou pfiipomínat balet ãi tanec, ale právû
zvládnutí techniky správn˘ch pohybÛ 
umoÏÀuje vyuÏít energii útoãníka a obrátit
ji proti nûmu. Díky tomu dokáÏe b˘t reak-
ce na útok velmi úãinná a tvrdá. âím 
intenzívnûji je veden útok, tím úãinnûj‰í
mÛÏe b˘t obrana.

Uãíme se protivníkovy akce ru‰it horizon-
tálními i vertikálními pohyby v jeho tûsné
blízkosti (tai-sabaki), nacviãujeme pády (uke-
mi), techniky v postoji (taãi-waza). Trénujeme
práci s tradiãními zbranûmi; nÛÏ - tantó, meã -

bokken, hÛl – dÏó. Já osobnû mám velice rád
práci s meãem, protoÏe vystihuje moÏnost ve-
lice rychlé a úãinné sebeobrany.

Pfii zahájení cviãení se zdravíme „one-
geashimas”, coÏ znamená „prosím uãte
mne” - tak zdraví nejen Ïáci uãitele, ale
i naopak uãitel Ïáky. Právû toto vystihuje
princip Aikida, kter˘ spoãívá ve stálém
zdokonalování se navzájem. 

V Aikidu se nesoutûÏí, nezávodí; kde se
tedy setkáváte s dal‰ími oddíly?

Pofiádají se semináfie, pfii kter˘ch nav‰tû-
vujeme dal‰í osobnosti  - uãitele, a spoleã-
nû cviãíme. Do Boskovic pravidelnû 
zveme Ondfieje Malinu (5. dan), Martina
Mlynára (5. dan) a vrcholem b˘vá meziná-
rodní semináfi s Frankem Noelem (7. dan)
z Francie. Tyto akce by se daly daleko lépe

realizovat, kdyby bylo k dispozici vhod-
nûj‰í zázemí.

Kolik máte v souãasnosti ÏákÛ a kde
cviãíte?

KaÏdoroãnû se poãet dûtí v oddílu pohybu-
je kolem 50 a dospûl˘ch cca 25. Cviãíme v tû-
locviãnû Z· Su‰ilova. Dûti v pondûlí a pátek
od 17 do 18:30, dospûlí pondûlí, stfieda a pátek
od 18:30 do 20 hodin. Zde nás pfiípadní zá-
jemci o Aikido najdou; informace jsou také na
na‰ich stránkách www.aikidoboskovice.cz,
pfiípadnû lze volat 737 580 844.

Va‰e sympatie k japonské kultufie ne-
konãí u Aikida...

To je pravda, napfiíklad bonsajím se vûnuji
uÏ od roku 1988. V Letovicích mám ateliér
a keramickou dílnu; rád se nechávám inspiro-
vat asijsk˘mi mistry a z hrnãífisk˘ch produk-
tÛ jsou oblíbené, kromû jin˘ch, také moje
bonsaj misky. UÏ pfied lety jsme s paní Vûrou
Opatfiilovou zrealizovali „Japonská zastave-
ní” – dny japonské kultury v Zámeckém skle-
níku v Boskovicích. Tato akce se opakovanû
setkala s velk˘m zájmem; také letos se díky
pochopení a pomoci Ivo Legnera z KZMB 
uskuteãnil dal‰í roãník. Náv‰tûvníci se sezná-
mili s japonskou poezií Haiku, tradiãními ãa-
jov˘mi obfiady, mohli nav‰tívit v˘stavu bon-
sají, sledovat jejich tvarování a samozfiejmû
nechybûly ani ukázky Aikida.

Pane Trefn˘, dûkuji za rozhovor.
Text a foto: Petr Hanáãek 

O AIKIDU V BOSKOVICÍCH S KARLEM TREFN¯M

Karel Trefn˘ pfii tréninku.

Podle Wikipedie je Aikido japonské umûní sebeobrany zaloÏené na my‰lence neagresivity. Postupnû se vyvíjelo do dne‰ní podoby, ve
které rozvíjí nejen fyzické, ale pfiedev‰ím psychické schopnosti jednotlivcÛ. Základní my‰lenkou Aikida je hledání harmonie, ve které ri-
valita a soutûÏivost nemají své místo; proto se nekonají Ïádné soutûÏe. Vyspûlost a schopnosti ÏákÛ i uãitelÛ se urãují 6 stupni kjú (bíl˘
pásek) a 10 stupni dan (ãern˘ pásek). V západním svûtû Aikido asi nejvíc zpopularizoval americk˘ herec Steven Seagal, nositel 7. danu.


