POZVÁNKA DO BRANDÝSA NAD ORLICÍ
Tomáš Hubený
Vážení čtenáři, obdivovatelé Komenského a přátelé všech dobrých ctností. Byl jsem
vyzván, abych vás seznámil v tomto čísle Bulletinu Unie Comenius s činností občanského
sdružení Brandýs ve světě. A ve kterém Brandýse působíme? No přece v Komenského
Brandýse nad Orlicí.
Pro městečko na břehu Tiché Orlice byl pobyt Komenského velmi významný. V jednom
„odborném“ školním referátu jsem dokonce objevil: „Nakonec se nepřizpůsobil latinské větvi
náboženství a utekl do skal“. Avšak už dříve bylo prokázáno, že do skal neutekl. Naopak,
v Brandýse se roku 1624 oženil s Dorotou Cyrillovou a dodnes Pamětní síň Komenského
v Brandýse nad Orlicí uchovává repliku svatební smlouvy. Jak známo, během svého pobytu
na panství Karla staršího ze Žerotína napsal své životní dílo Labyrint světa a ráj srdce. Na
Komenského stopu a jeho život navazovalo mnoho spolků a osobností, které v průběhu
minulosti Brandýsem prošly. Jedním z nich je i spolek Brandýs ve světě. (Oficiální název je
Občanské sdružení Brandýs ve světě, ale my se rádi spolčujeme.)
Spolek Brandýs ve světě začal svoji činnost v dubnu roku 2001. Jeho členové jsou rodáci a
obyvatelé města Brandýs nad Orlicí, kteří mají zájem o propagaci města a provozování aktivit
obohacující ostatní občany nejen v blízkém okolí. Během první valné hromady spolku se
shodli na pořádání jednodenního kulturního festivalu u Komenského pomníku případně i na
dalších místech ve městě. (Festival se koná vždy první zářijový víkend, protože 5. září 1865
byl odhalen brandýský pomník J. A. Komenského). Název festivalu „Brandýské mámení“ je
inspirovaný brýlemi mámení, které používá poutník v Komenského díle Labyrint světa a ráj
srdce. V roce 2007 se můžete nechat omámit a navštívit jeho již šestý ročník, a to ve dnech 7.
a 8. září. Náplní festivalu je již tradičně výstava výtvarného umění, koncert kvalitních
tuzemských kapel, dětská dílna a další lákadla. Část programu se vždy odehrává ve sklípku
Komenského, nad kterým kdysi stával srub, v němž se Komenský údajně „ukrýval“. Na
festivalu spolupracujeme i s pražským galeristou Karlem Babíčkem, díky němuž jsme během
předchozích ročníků Brandýského mámení odhalili již tři výtvarné objekty inspirované
geniem loci Komenského pobytu. Prvním byla železná plastika Lukáše Rittsteina Den co den
(Stopa času), odhalená v roce 2003 na náměstí za účasti autora a argentinského velvyslance
Juana Eduarda Fleminga. Pískovcová socha Ti před námi od Michala Novotného stojí
v Klopotech za koupalištěm a můžete ji spatřit při cestování vlakem na trase Česká Třebová –
Pardubice. Při pátém Brandýském mámení v roce 2006 jsme odhalovali objekt výtvarníka
Jiřího Příhody s názvem Babylonské dělo soudného dne (dělo Saddáma Husajna) rovněž
viditelné z vlaku. Tyto a další objekty se stávají součástí Poutníkovy stezky, jejímž výchozím
bodem se stalo místo před pomníkem J. A. Komenského, kde spolek buduje ojedinělé přírodní
bludiště.
S nápadem na výstavbu bludiště přišel člen sdružení David Růžička, který navrhl vysázet v
prostoru před stávajícím pomníkem Jana Amose Komenského v Klopotech obdobu typického
britského bludiště ze živého plotu – symbolický Labyrint světa a ráj srdce. Je to jeden ze
stěžejních projektů spolku, jímž chceme připomenout skutečnost, že v Brandýse v letech 1622
až 1625 působil J. A. Komenský.
Vznikající bludiště leží na ose pomníku a jeho půdorys tvoří čtverec o rozměru třicet pět
krát třicet pět metrů. Uvnitř čtverce je zjednodušená azimutálně pojatá kresba zemské koule,
kde hlavní poledníky a rovnoběžky rafinovaně přerušované komplikují cestu do centra
labyrintu. Ve středu, tedy v cíli, bude výtvarný objekt symbolizující „ráj srdce“, o jehož
vzhledu a provedení zatím existuje více představ. Veškeré linie bludiště tvoří přesně
geometricky vysazený habr obecný (Carpinus betulus resp. „Carpinus labyrinthi“) o budoucí
šířce stěny osmdesát centimetrů a výšce přes dva metry. V konečné podobě musí stěna z
udržovaného živého plotu bludiště zamezit v co největší míře průhledu. Veškeré vstupy a
prostupy budou široké minimálně jeden metr, což umožní průchod i osobám se sníženou
pohyblivostí. Přístupová cesta i cesty uvnitř labyrintu (mimo kořenový prostor sazenic) tvoří

výsyp z jemného kamenného štěrku. V roce 2003 jsme dokončili výsadbu habrů a stejného
čísla dosáhl překvapivě i počet sazenic. Habry v labyrintu jsou nyní zhruba jeden metr vysoké
a vyrůst do finální výšky by měly pravděpodobně v roce 2009. Nejbližší příležitost projít se
labyrintem před jeho úplným otevřením mají zájemci v sobotu 8. září, kdy bude areál
přístupný během šestého ročníku Brandýského mámení.
Na bedrech členů spolku je pravidelné odplevelení, pokosení trav a úprava povrchu cest.
Konají se přibližně čtyři brigády do roka. Při údržbě a technologickém postupu
spolupracujeme s firmou ARS Litomyšl a Městským úřadem v Brandýse nad Orlicí. Na jaře
2006 se povodím Orlice i labyrintem přehnala mimořádně velká povodňová vlna, která i přes
počáteční obavy vysazené habry nepoškodila. Pohled na labyrint po povodni však moc růžový
nebyl a členové spolku museli vyrazit na neplánovanou brigádu, při které byly odstraněny
naplaveniny trav a bahna. Celá stavba a údržba je nákladnou záležitostí a nejvýznamnější
finanční pomoc nám poskytuje Pardubický kraj. Další prostředky pocházejí z příspěvků
města, grantů a sponzorů. Podpořit naši činnost můžete také prostřednictvím pohlednice
labyrintu, která je k dostání v prodejně U Zvonků.
Velmi úspěšná je také akce „Kupte si svůj habr!“ Za pouhých osmdesát korun si mohou
zájemci o podporu našeho projektu přírodního bludiště zakoupit certifikát majitele k „habru
bludištnímu“. Zakoupený certifikát opravňuje k jedné bezplatné návštěvě hotového labyrintu,
opravňuje majitele označovat přírodní bludiště před Komenského pomníkem navždy jako
„náš labyrint“ namísto „jejich labyrint“, mít na „svém“ habru při slavnostním otevření
bludiště štítek se svým jménem (pokud si samozřejmě nebude výslovně přát zůstat v
anonymitě) a mít své jméno na seznamu, který bude po dokončení nastálo umístěn u vchodu
do labyrintu. Peníze získané „prodejem“ habrů využíváme výhradně na nákup sazenic,
případně na práce bezprostředně spojené s jejich vysazením, údržbou a ochranou. Svůj habr si
zakoupil například i prezident Václav Klaus, atletka Dana Zátopková, desetibojař Roman
Šebrle a další osobnosti. Chcete-li i vy podpořit údržbu a rozvoj přírodního labyrintu u
Komenského pomníku, máte možnost zakoupit certifikát majitele osobně na brandýské
radnici nebo poštovní poukázkou. Podrobný návod jak přispět naleznete na webových
stránkách spolku Brandýs ve světě (www.brandys-ve-svete.cz).
Pro občanské sdružení Brandýs ve světě, respektive pro město Brandýs nad Orlicí, se
v poslední době stala důležitou podoba plánovaného nového železničního koridoru. Všechny
navrhované trasy budou mít vliv na vzhled a přitažlivost Brandýsa nad Orlicí pro cizí
návštěvníky a ovlivní natrvalo i životy obyvatel ve městě. Náš spolek odmítá podporovat
snahy směřující k ohrožení tohoto území a snaží se již výběrem trasy zmírnit negativní dopad
koridoru na přírodní a historické hodnoty města a jeho blízkého okolí. Koridor by totiž mohl
ve dvou variantách nenávratně poškodit vycházkové údolí Klopot a vize Poutníkovy stezky
by již nebyla dosažitelná.
Spolek Brandýs ve světě i přes toto ohrožení dál pokračuje ve své práci a připravuje pro
návštěvníky Brandýsa již šestý festival Brandýské mámení a nový výtvarný objekt pro
Poutníkovu stezku. V rámci festivalu se budete moci bezplatně projít vznikajícím přírodním
bludištěm – labyrintem, seznámit se s historií města, životem a pobytem Komenského. Do
budoucna plánujeme rozšiřovat kulturní nabídku i mimo obvyklý zářijový víkend a rozvíjet
ještě více turistický ruch a zájem o historii a současnost Brandýsa nad Orlicí. Dovoluji si tedy
jménem občanského sdružení Brandýs ve světě pozvat vás do nejmenšího městečka
v Pardubickém kraji a těším se na setkání nejenom s příznivci Komenského na festivalu
Brandýské mámení.
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Socha Ti před námi Michala Novotného, Babylonské dělo soudného dne Jiřího Příhody a
před plastikou Den co den autor sochy Lukáš Rittstein (vlevo) a autor textu, který nyní čtete.

Pohlednice s vysazeným labyrintem a jeho návštěvníci. Výtvarník Jiří David se stává
majitelem Carpinus labyrinthi a logo občanského sdružení.

Předseda spolku Ivan Truhlička obhlíží škody v labyrintu způsobené velkou povodní.

