Z OBRAZOVKY NYNÍ V KNIŽNÍ PODOBĚ

Zpût k pramenÛm
Putování po místech, která byla odpradávna opatrována a uctívána, přináší nejen
dokumentární cyklus České televize, ale i novinková kniha z knižního nakladatelství
Mladé fronty. Obojí stojí za vaši pozornost!

SoubûÏnû se zaãátkem roku zahájila
âeská televize vysílání nového
tﬁináctidílného cyklu Zpût
k pramenÛm. První díl s názvem
Na stﬁe‰e Evropy (byl odvysílán
9. ledna) seznámil diváky
s principem celého dokumentárního
seriálu. Od toho okamÏiku pak
kaÏdou dal‰í nedûli vstupoval do
na‰ich domácností pan Ludûk
Munzar, kter˘ se – jako
v pﬁedchozích cyklech obdobného
rázu – stal jeho prÛvodcem.
Momentálnû je cyklus pﬁeru‰en
kvÛli sportovním pﬁenosÛm, ale na
obrazovky se urãitû vrátí, nezoufejte!
Pokud vám pﬁeci jen „hodnû“ chybí,
mÛÏe vám ãekání na zpûtné zaﬁazení
do programu zkrátit novinková
publikace z kniÏního nakladatelství
Mladé fronty nazvaná totoÏnû jako
cel˘ tento dokumentární cyklus
Zpût k pramenÛm.
Ani tato zdaﬁilá kniÏní novinka vás
neochudí o ono pomyslné
putování proti proudu ﬁek, coÏ je
i podtitul celého cyklu. ¤ek, podle
kter˘ch se území na‰í republiky
dûlí do takzvan˘ch tﬁí úmoﬁí: Labe,
Moravy a Odry. Jednotlivé kniÏní
kapitoly se zam˘‰lejí nad
pﬁítomností pramenÛ v lidském
Ïivotû, nad tím, jak málo vûnujeme
svoji pozornost vûcem, které by si
zaslouÏili nejenom ná‰ obdiv, ale
i patﬁiãnou pokoru a úctu. Myslím,
Ïe právem máme b˘t na rozdíl od
jin˘ch zemí stále je‰tû py‰ni na to,
Ïe je na na‰em území tolik
krásn˘ch pﬁírodních skuteãností,
bez nichÏ by ná‰ vlastní Ïivot
nemohl b˘t takﬁka niãím.
Îivotodárná voda je snad mnohem
víc neÏ pouhá „prÛhledná
tekutina“, jak na ni mnozí
nahlíÏejí. O ãemÏ velmi zasvûcenû,
a to jak prostﬁednictvím televizní
obrazovky, tak také v kniÏní
podobû, vyprávûjí a vypovídají
v‰ichni ti, kteﬁí se na tomto novém
cyklu podíleli.
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PRAMENY NAŠICH ŘEK i jejich soutoky diváci sledují i za pomoci mnoha leteckých záběrů

Tvůrčí tým u pramene Jevišovky v pauze natáčení

Dobrý herec, ale i moderátor

Pár slov pana Luďka Munzara
„Já se vám pﬁiznám, Ïe jsem rád, Ïe jsem mohl na‰e diváky provázet
po na‰ich rozhlednách, po památn˘ch stromech a nyní i po
pramenech na‰ich ﬁek a po jejich soutocích. Pﬁiznám se, Ïe vÏdycky,
kdyÏ mû lidi zastavûj – a Ïe uÏ je to hodnû let, co jsme toãili
rozhledny – a ptají se, jestli bude pokraãování rozhleden nebo
pokraãování památn˘ch stromÛ, odpovídám jim, Ïe uÏ ne. A byl bych
rád, kdyby mû tﬁeba oslovili nebo napsali a zeptali se, jestli bude
pokraãování pramenÛ na‰ich ﬁek. Odpovím – ne. ProtoÏe je to takov˘
triptych: rozhledny, památné stromy, ﬁeky. Ono v‰echno nûkdy konãí.
Jedno z nejvût‰ích umûní je vãas odejít. TakÏe já jsem rád, Ïe jsem
vás mohl provázet po rozhlednách, po památn˘ch stromech, po na‰ich
pramenech a nemusel jsem se nûkde ‰klebit po pﬁipitomûl˘ch
estrádách a dûlat hloupé vtipy. Mnû to nûkdy nepﬁipadá dÛstojné
herce, ba ani ãlovûka. TakÏe: na shledanou.“
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