
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

V Brandýse nad Orlicí se konal od 3. do 5. června 2022 třídenní festival Amosův Brandýs. 

     O prvním červnovém víkendu si přišli na své všichni příznivci a obdivovatelé Jana 

Amose Komenského. V Brandýse nad Orlicí se u příležitosti 430. výročí narození J. A. 

Komenského konala přehlídka dětských vystoupení, divadelních představení, koncertů  

a výstav, jejichž společným jmenovatelem byla právě osobnost Jana Amose. Hlavním 

cílem organizátorů bylo přiblížit veřejnosti dílo Komenského, jeho myšlenky, které jsou 

živé a aktuální dnes stejně jako před 400 lety. 

   Pořadateli Amosova Brandýsa byly Město Brandýs nad Orlicí a Základní škola a mateřská 

škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí. Celou akcí provázeli moderátoři Jana Trojanová 

a Filip Tomášek.  

     Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského udělilo hlavnímu 

organizátorovi akce, Mgr. Miloslavu Duškovi, řediteli ZŠ a MŠ J. A. Komenského Brandýs 

nad Orlicí, medaili za významné šíření odkazu J. A. Komenského ve světě. 

      Návštěvníci festivalu si mohli vybrat z celkem 35 možností kulturního vyžití. Na několika 

místech v Brandýse nad Orlicí byly instalovány výstavy zabývající se životem, dílem i 

odkazem Jana Amose.   

     Páteční dopoledne bylo určeno především dětem základních škol.  

    Žáci absolvovali lektorované programy v městské knihovně pod vedením Edity Vaníčkové. 

     Před budovou základní školy byly k vidění živé obrazy z knihy Orbis Pictus. Společně 

s Janem Amosem a jeho žákem se návštěvníci od přítomného včelaře, knihaře, hrnčíře, 

lesníka, truhláře, brašnáře, malíře, rybáře a hospodáře dozvěděli mnoho zajímavých informací 

z jejich oborů.  

     V místní sokolovně se konalo nevšední představení Víti Marčíka Labyrint světa. Tato 

inscenace vznikla podle slov autora po několikaletém hledání odvahy a drzosti zpracovat a 

zdramatizovat knihu Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.  



     Kniha Labyrint světa a ráj srdce se dočkala i komiksového zpracování. O tom, jak toto dílo 

vznikalo, vyprávěl při besedě jeho autor Zdeněk Ležák. 

     Ve vestibulu základní školy se konala vernisáž výstavy, na které Tomáš Havelka, předseda 

poroty, představil vítězné výtvarné práce z nultého až dvacátého ročníku celostátní soutěže 

Komenský a my.    

     Před přírodním Labyrintem se představili žáci brandýské základní školy četbou z knihy 

Labyrint světa a ráj srdce. Jejich dramatizaci předcházel hudebník Slávek Klecandr 

s kancionálem sestaveným samotným Komenským. 

     Sobotní odpoledne oživila a roztančila hudební skupina Tempus. Tempus hraje rockovou 

hudbu inspirovanou dobou středověku. Svým nezaměnitelným zvukem a pestrým výběrem 

skladeb zaujala kapela snad všechny generace diváků. 

    Pro zpříjemnění atmosféry mohli diváci ochutnat vína z nabídky Vinařství Blatel. 

     V podvečerních hodinách vystoupila hudební formace Barokteto pod vedením Josefa 

Šplíchala.  

     Skutečným zážitkem byl sólový pořad Vivat Comenius kytarového virtuosa Štěpána Raka. 

V tomto hudebně literárním projektu zazněly stěžejní myšlenky z Komenského díla Obecná 

porada o nápravě věcí lidských. 

     O další hudební vystoupení v průběhu celého festivalu se starali žáci ZUŠ Choceň 

společně se svými učiteli. 

     Hlavní referát o poselství Jana Amose Komenského přednesla ředitelka Národního 

pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze Markéta Pánková. 

     Zlatým hřebem sobotního večera se stalo scénické oratorium Labyrint. Hudebně scénické 

představení v provedení sólistů Městského divadla Brno, symfonického orchestru a 

pěveckého sboru Chermon pod taktovkou dirigenta Joela Hány nabídlo výjimečný kulturní 

zážitek. 

     Nedělní dopoledne patřilo poněkud nečekaně sportu. Na místním fotbalovém hřišti se 

konal Běh údolím J. A. Komenského. Jednotlivé trasy startovala úspěšná česká atletka Lída 

Formanová. Závodníků nebylo mnoho, díky jejich nadšení a zápalu se ale celý závod konal 

v přátelské, téměř rodinné atmosféře. 



     V rehabilitačním ústavu se v neděli promítaly filmy spojené s osobností J. A. K., 

v odpoledních hodinách pak diváci mohli zhlédnout společně s režisérem Lubomírem 

Hlavsou film Jako letní sníh. 

     Celý festival byl zakončen vystoupením pěveckého sboru Žerotín a jejich hostů v místní 

sokolovně. 

     Po celou dobu festivalu zajišťovala občerstvení cateringová společnost Moniky Padrtkové.   

     Pořadatelé vyhodnotili festival Amosův Brandýs jako zdařilou událost, která obohatila 

diváky o nové zážitky i poznatky zejména z děl Orbis pictus a Labyrint světa a ráj srdce.      
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