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Vendula Kosová 

Úvodní slovo 
na o-kraj

Jako malý kluk jsem míval oblíbenou hru – když se někam šlo, nesmělo se šlápnout na prasklinu v asfaltovém 
chodníku, na mezeru mezi dvěma dlaždicemi nebo přešlápnout hranici barevných značení. Pozoruji, že tato hra je 

u dětí oblíbená i dnes, a zdá se, že i ony na ni přicházejí spontánně. 
Z jaké duševní potřeby nebo instinktu tato hra vychází? 

Vše, co se rodí nového, vyžaduje zpočátku větší úsilí, potřebné k tomu, aby to prostě „bylo“. Svůj prostor, čas, lid-
ské síly i jiné zdroje si to musí teprve vydobýt. Leckdy se nová idea jeví jako neuskutečnitelná, jako sen. A vskutku, 

zaběhnuté mechanismy společenských dějů a navyklé představy nás samých mnohdy kladou nebývalý odpor. Jako 
bychom se báli šlápnout na čáru, snad prehistorický instinkt bezpečného došlapu. O to větší může být pak radost, 

když to nové začíná žít vlastním životem a stává se oním zaběhnutým mechanismem
 a navyklou představou, samozřejmostí. 

Cílem těchto novin je poskytovat prostor pro širokou reflexi kulturního dění nejen v okolním kraji, pro publi-
kování začínajících autorů či zesílení hlasů, jimž by se jinak dostávalo vyslyšení jen obtížně. Okruh přispěvatelů 

utěšeně roste a noviny začínají naplňovat další ze svých cílů – sbližování lidí a propojování jejich snah.
Stejně jako předchozí čísla i toto vydání má své téma. Vychází z výstavy, která proběhla v galerii, její název Ani den 
bez čárky napovídá, že se věnuje kresbě. Současní umělci k tomuto médiu přistupují z mnoha různých úhlů pohledu 

a jeho užití a chápání posouvají do neobvyklých rovin. A stejně tak můžeme pohlížet na téma těchto novin. Čára, 
linie či znaménko se v našem životě objevují v mnoha různých kontextech a významech, od linky v sešitu, přes 

vrstevnice na mapách, čáru života na dlani až třeba ke světelné čáře padajícího meteoritu. 
A tak si kromě seznámení s tématickou výstavou v kurátorském textu Lenky Sýkorové můžeme počíst třeba 

o čárách, které tvoří svou hůlkou dirigent jihlavské filharmonie. Recenze nám přiblíží slovenský časopis o kresbě 
i několik výstav nejen kreslených. I básně a komiks Zob a pírko mají své čáranice a v rozhovoru se můžeme sezná-

mit s Dobruškou Drahošovou, která kreslí a kreslí. Najdeme tu také pohádku O bramboře, co snědla pyžámko 
či recept na dobré jídlo bez zbraní. O své vzpomínání se s námi podělila kustodka galerie Jaroslava Šlechtová. 
I tentokrát se tu potkáme s ohlasy sousedské slavnosti v ulici Komenského a mimo jiné se dozvíme o průběhu 

stanování na náměstí.
V dnešním umění roste úcta k výtvarným možnostem kresby, k bezprostřednosti jejího vyjádření i jako prostředku 
samotného myšlení. I v tomto ohledu nám může být inspirací. Zaběhnuté mechanismy mají sklon kostnatět, proto 

mají-li si udržet svůj smysl, jejich každý další počin musí být tvořen zcela nově, promýšlen od začátku a kriticky 
přehodnocován. Skutečnost se neustále proměňuje, a tak i to, co v ní vzniká, se musí rodit z každého okamžiku 

znovu. 
Určitý nástroj rozvíjení tvůrčího myšlení by měl být součástí života každého z nás. Třeba kreslení do notýsku – 

postřehů, nápadů nebo prostě toho, co zrovna zaujme naší pozornost. Takové čárky nám mohou pomáhat promýš-
let život náš i okolo nás trochu jiným způsobem a třeba tak objevíme dosud neviděné, a přesto zjevné. 

Nevadí, že nejsme mistry kreslířského umění, je nemocí naší doby chtít dělat jen to, v čem vynikáme, na co máme 
„talent“. Většinu věcí děláme jen průměrně, přesto jsou k životu nezbytné a podstatně pomáhají jeho kvalitě. 

Vážím si těch, co konají prostě proto, že to považují za správné a netrápí se tím, že jsou v tom třeba zdánlivě pod-
průměrní.

Daniel Novák
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Rozhovor s kustodkou 
Oblastní galerie Vysočiny 
paní Jaroslavou Šlechtovou

Jak dlouho pracujete v galerii? 

V galerii pracuji devátým rokem. Přišla jsem sem ještě ze starého 
kina Dukla, které tehdy prodělávalo rekonstrukci. Rozhodovala 
jsem se, jestli se mám vrátit zpět do kina anebo zůstat v galerii. 
Nelituji toho, že jsem zůstala tady. Byl to pro mě úplně jiný, nový 
svět. Obrazy, které jsem vídala jako dítě školou povinné nebo 
na zájezdech, jsem najednou potkávala každý den. V době, kdy 
jsem sem nastoupila, probíhala zrovna výstava obrazů z kláštera 
Nová říše. Návštěvníků byla spousta a já viděla jen samé černé 
a tmavé obrazy, nic víc. Den po dni se ale začaly v mých očích 
měnit, ožívat. Pomalu, postupně, mezi tou spoustou návštěvníků 
a pracovníků galerie, kurátorů, jsem se začala učit. Do galerie 
chodívala paní Tomanová, která taky maluje (tehdy to byla zá-
jmová umělecká činnost), vždycky si nás brala s sebou, abychom 
ji poslouchali. Povídala nám o obrazech, zkoušela nás… Tím 
pádem nám dala opravdu hodně. Ona byla vynikající.

Co Vás na práci baví?

Mě baví všechno. Práce mi nikdy nevadila. I když zametám 
chodník nebo chodím po galerii, uklízím, dolévám vodu…, ale 
hlavně si prohlížím obrazy a nejvíce se mi líbí to krásné prostředí 
tady. V poslední době to není jen o obrazech, galerie už chodí 
mezi lidi, na ulici, jsou tu přednášky, historie architektury, tráví 
se čas v přírodě… To si myslím, že je podstatný a úplně nový 
trend. Je to dobře, děti by se neměly jen jezdit dívat na vláčky 
(slyším to, když jedu trolejbusem s babičkami) a dívat se na počí-
tače, na televizi, ale měly by zajít k nám do galerie. Každou první 
středu v měsíci máme zdarma, babičky by mohly s vnoučaty 
chodit k nám. Protože malé děti jsou velmi vnímavé. Například, 
když jsem sem chodila s pra-synovcem. Vždy, když jsem ho měla 
hlídat, přišel a říkal: „teto, půjdeme zase do galerií?“ Moc se mu 
tam líbilo. Dneska už chodí do školy a tolik ho to už netáhne. 
Myslím si, že by mohlo třeba jeden den v měsíci být otevřeno 
od 8 hodin, protože školy v 10 hodin mají polovinu výuky, a to 
tak nějak narušuje ten učební den. Ale když by přišli brzo ráno 
v 8 hodin, třeba na hodinu, dvě, mohla by být návštěvnost lepší.

Máte nějaký oblíbený obraz?

Mně se líbí obrazy všechny, co tu jsou. Teď tu máme 19. a 20. 
století z našich depozitářů. Když jsem ještě pracovala na Komen-
ského, tam byla moderna. Vždycky se v expozici našlo něco, co 
bylo hezké. Mám ráda pana Kosa, anebo jihlavské malíře, malíře 
Vysočiny. Vysočina je krásná, vždy je co malovat.
Co se mi líbilo, máme teď poslední výstavu, Běguny. Zrovna 
jsem měla to štěstí, že jsme s panem kurátorem to chystali do 
večerních hodin a pan kurátor povídal, co ta výstava představuje 
a co to všechno obnáší. Občas jsem něco podržela, podala a tak 
a potom, večer, jsme si sedli na schody a ten večer byl strašně 
krásnej, že tam nikdo nebyl, bylo tam strašné ticho a všechno 
tak jako zářilo. A to byl můj největší zážitek, bych řekla, z naší 
galerie. Bylo to asi tím, že jsem znala záměr výstavy a že to bylo 
večer, v tichu a klidu. To si myslím, že by nebylo na škodu, jed-
nou za čas tu komentovanou prohlídku večer udělat.

Tvoříte něco sama?

Pracovala jsem v Modetě a tam se hodně pletlo. Najednou, jed-
noho krásného dne jsem to odložila. Dneska si všichni všechno 
koupí, takže už ani ty bačkůrky se nepletou. Luštím křížovky, 
sudoku, mám zahrádku.

Co se Vám vybaví, když se řekne:

Linka: Když se maluje doma, tak nahoře – dneska už se to dělá 
jinak – vždy byla linka o trošku tmavší nebo světlejší a zvýrazňo-
vala stěnu. Pak byly tapety a dneska už se maluje jen bílou nebo 
jednou barvou.
Čára: Jako děti jsme hopsaly čáru, házely jsme kamínkama...
Čárka: Je to, co jsme zapomínali ve škole a byli jsme za to káraní. 
Linie: Štíhlá linie.

Ptala se Ilona Staňková



KULTURNÍ TIP 

potřeby
Rooseveltova ulice 176/4, Třešť
fb: Potřeby – místo setkávání a galerie

V Třešti nás František Novák přivítal přímo před potřebami na 
Rooseveltově ulici v  centru města a  hned zahájil výklad. „Sa-
moobsluhu s uměním“ tvoří výkladní skříň bývalého obchodu 
hospodářské potřeby a dvě malé a prozatím spoře vybavené na-
vazující místnosti (projekční plátno, sedačky pravděpodobně ze 
zrušeného kina, jednoduché stoly na občerstvení). V současnosti 
výlohu zdobí upoutávky na nedávno proběhlou projekci amatér-
ského filmu Vyprávění pana Petra, která zde proběhla na konci 
srpna. Dvacetiminutová veselohra vznikala posledních několik 
let přímo v Třešti a účinkují v něm členové místních divadelních 
souborů Tylovi vrazi, Natvrdlí a Třešťský průměr. 

Potřeby jako místo pro oživení místího kulturního dění otevřel 
František Novák na začátku května tohoto roku a jeho koncepce 
je v procesu vznikání. Jeho hlavní ideou je vystavovat současné 
umělce ve výkladu (a navazujícím prostoru), nazývaném samo-
obsluhou proto, že vystavující si sami napíšou popisky a diváci 
díla sami zkonzumují. Jednou z minulých akcí byla výstava ilu-
strací z knihy Akademie vět Třešť, což je antologie třešťských 
autorů. Velkou výhodou je, že prostor poskytla zdarma místní 
firma Podzimek. (Dům je v současné době na prodej, takže je to 
prostor dočasný.) Je to prostor otevřený nápadům. Jak jsme tak 
postávali na ulici, zastavila se u nás dívka s kočárkem a přišla 
s jedním z nich, tedy že by v potřebách uspořádala bazar. Před 
nápisem potřeby je na ceduli záměrně ponechané volné místo, 
které je možné něčím libovolným vyplnit. Rooseveltova ulice 
má ambici stát se jakousi uměleckou třídou, jak s trochou ironie 
podotkl náš průvodce. Ve vedlejším Schumpeterově domě sídlí 
turistické informační centrum a  muzeum (zde narozený Josef 
Alois Schumpeter byl světoznámý ekonom, vědec a  právník), 
vedle je příjemná kavárna a cukrárna Gram kafé, kde také po-
řádají různá setkání. Naproti potřebám stojí dům, kde u svého 
strýce přespával Franz Kafka. 

Třešť je šestitisícové město ležící uprostřed kraje Vysočina, zná-
mé mimo jiné díky betlémům. Z  betlemářské rodiny pochází 
také František Novák, který je v třešťské kultuře nepřehlédnu-
telný. Kromě toho, že je členem výše zmíněných divadelních 
spolků, které vystupují pravidelně několikrát ročně pro místní 
zhruba stohlavé publikum s  autorskými kusy, hraje na trubku 
v populární kapele Lajky (na webových stránkách svou hudbu 
popisují jako „hlasité písničky“ či „speed-noise“). Věnuje se vý-
tvarnému umění, které vystudoval na pražské Akademii výtvar-
ných umění. Známé jsou jeho portrétní figury bezdomovců v ži-
votní či nadživotní velikosti kreslené na překližce, rozmísťované 
různě v prostoru. 

Dederova kola 
http://dederovakola.cz, fb: Dedera's Bike

A ještě na okraj: dalším příspěvkem do třešťské mozaiky akti-
vit jsou Dederova kola. S nápadem poskytnout spoluobčanům 
zdarma jízdní kola přišli členové TJ Orel Pavel Forst a Tomáš 
Niederhafner zhruba před třemi lety. Kola získávají darem od 
lidí, opravují je a  nabarvují, dávají jim jména a  umísťují je na 
prozatím čtyři stanoviště po městě. Plánují rozšíření v  rám-
ci Třeště i  do okolních vesnic. Nedávno projekt díky úspěšné 
veřejné sbírce na stránce pro komunitní financování Startovač 
rozšířilo i  šlapadlo umístěné na Váňovském rybníku, které je 
třeba si předem rezervovat online. Kola nejsou uzamčená, a tak 
se pravidelně ztrácejí a občas zase nacházejí. Na stránkách pro-
jektu lze nalézt fotografie kol i s vtipnými příběhy, sepsanými 
žáky 8.B jedné třešťské základky. 

Lenka Dolanová 
(Text vznikl pro Nadaci Agosto a  byl publikován na webových 
stránkách nadace http://agosto-foundation.org/.)

Smutný den
bez čárek ...
 – – – – – – – – – – – – – – – 
odcházím 
na párek !!!
---------------------------
Těch čárek
bude spousta 
---------------------------
 – neb zapíjím
ta sousta
---------------------------
sklenicemi
píííva / / / / / / / / / / / 
---------------------------
 už činorodě
 zííívá ... 
 Pavel P

Ve skladu sladu -
(7. září 2017 / 17:00-24:00)
- potkal jsem Ladu.

Stalo se v průběhu vernisáže 
výstavy: „Ani den bez čárky“
(ale kocour Mikeš nepřišel).

Pavel Petrov

POEZIE

Alena Nádvorníková – Automatická kresba, tuš na papíře, 1. 3. 1975

Z DEPOZITÁŘE

ČTENÁŘSKÉ OKRAJE

Svádění a láskominky: Románek máčený v čokoládě
Tara Sivec

Jak moc vám můžou dvě malé čárky změnit život? Pokud 
zrovna začínáte vysokou a objeví se na těhotenském testu ně-
kolik týdnů po divoké párty, kde jste potkali chlapce svých 
snů, ale nějak vám uniklo jeho jméno, tak opravdu hodně. 
Několik let později a hrdinka příběhu, svobodná matka roz-
tomilého čtyřletého klučíka se zálibou ve sprostých slovech, 
pracuje jako barmanka, sní o tom mít vlastní cukrárnu a při-
vydělává si prodejem erotických pomůcek. A do toho všeho 
na scénu opět vstupuje bezejmenný chlapec snů…

Nenechte se odradit názvem, který bez kontextu nedává moc 
smysl. Jedná se o oddechové čtení plné dialogů (a interních 
monologů), které vás zaručeně rozesmějí.
jj

OKÉNKO HRŮZY

Realizace ve veřejném prostoru, o nichž si myslíme, že se spletly.
Sluneční hodiny, Dudín u Jihlavy

Jakkoliv jsou občanské aktivity se zájmem o veřejný prostor sympatické a podpo-
ry hodné, ne vždy jejich výsledky musí znamenat esteticky hodnotné obohacení 
společného prostoru. Náves v Dudíně u Jihlavy je místem s charismatickou atmosfé-
rou, kovářská realizace Slunečních hodin z roku 2013 do tohoto prostoru nezapadá 
a výtvarně jej neobohacuje, spíše naopak. 
V roce 2013 zrealizovaly Místní akční skupiny Telčsko, Jemnicko a Třešťsko spo-
lečný projekt, jehož výsledkem je vytvoření soch ve 24 obcích Regionu Renesance. 
V zimě proběhla v jednotlivých obcích veřejná projednávání, často i bouřlivá, na 
kterých si občané vybrali téma soch. A na jaře se už sochaři, většinou místní, mohli 
pustit do díla. Sochy vznikaly z různých materiálů – nejen z tradičního dřeva či 
kamene, ale i z kovu, keramiky nebo skla. Výtvarná kvalita těchto realizací je různo-
rodá, někdy i zdařilá, na některých místech fungují minimálně ve společenské nebo 
funkční rovině, avšak někde veřejnému prostoru spíše uškodily.
Daniel Novák 

ZA OKRAJ

Ani den bez čárky

Musím říci, že vzpomínky na omalovánky s pastelkami mě zavádí do raného dětství do 
období mikulášských nadílek. Už tenkrát jsem ráda vykreslovala, zpočátku s přetahováním 
a ne vždy předepsanými barvami, ale časem se vše vylepšilo. Dalším obdobím bylo kreslení 

s dcerami Magdalenkou a Bětuškou. Tajně jsem si občas krásně „zpracovala“ aspoň jeden 
obrázek omalovánek.

A co nyní ve svých šedesáti letech? Oblíbila jsem si mandaly. Je to opravdu výborná relaxace 
po dlouhých dnech na úřadě. Udělám doma vše potřebné, a když už je klid, za okny tma, beru 
tříposchoďové pastelky a volím odstíny, na které mám zrovna náladu. Vznikají krásné květiny 
nebo abstraktní tvary. Nedávno jsem objevila znamení zvěrokruhu. Tak až budu u kozoroha – 
mého znamení – , budu hotová a určitě šťastná z výsledku. Stejně tak jako u vyšívání obrázků, 

pletení svetříků vnoučatům, škrtání osmisměrek (nejlépe těch obrázkových), četby, vaření, 
turistiky, kultury, sportování – oblíbených koníčků, které mi vyplní každou volnou minutu.

Mandaly jsou vlastně uměním okamžiku, radosti z barev a tvarů. 
Ale to si musí každý zkusit sám!
Eva Jelenová, starostka Kamenice



I přihodilo se kdysi soudruhům vnuknutí demonstrovat sílu 
komunistické myšlénky umístěním sovětského tanku nad 
městem Pelhřimovem.
Ale kdeže dávné doby jsou?
Tank zmizel, avšak prostranství s betonovým katafalkem a ji-
nými, rovněž betonovými prvky zůstalo.
Nabízela se tedy možnost využít osiřelou plochu, lemovanou 
bohatou zelení, k znovuvztyčení zcela jiného, nějak transfor-
movaného „tanku“.
Shodou okolností jsem narazil v centru města na poraženou 
monumentální vrbu.
Toto je můj „tank“! Zajásala duše má.
Po dvou neúspěšných pokusech o  stěhování (ne příliš velká 
nosnost autojeřábů) přijel konečně stroj s možností manipulo-
vat až šestitunovým břemenem.
Umístili jsme tedy na místo původního tanku našeho „dro-
bečka“ a ve spolupráci s cca (klub korealistických aktivit) jej 
opatřili spoustou hlavní i jinak vystrojili.
Vzniklo tak mnohahlavňové válečnické monstrum.
Tento artefakt má ovšem na sobě několik nových vrb, které 
hojně čerpají sílu z mohutného, uvnitř zčásti shnilého kmene.
Mým záměrem je setkávání lidí při opakování „happeningů 
u  tanku“ a podílení se na částečně řízeném přerodu válečné 
fosílie v nový život.
Cílem, kterého se nedožiji, je nová gigantická vrba, jejíž koře-
nový systém obepíná betonový podstavec.
Přijďte se podívat na některý z  dalších happeningů, plných 
svobodné atmosféry, ohně a  všelikých uměleckých počinů. 
Obžerstvení máme na jednom z betonových soklů a funguje 
formou – návštěvníci sobě – každý podle svých možností, ka-
ždému podle jeho potřeb.

Honza Horníček
Sledujte fb Jan Horníček či fb cca.

Ta(n)ková transformace
Znovuodhalení tanku proběhlo v  září 2017 nad Pelhřimovem 
u cesty na Červenou Řečici.

VÝSTAVY A DALŠÍ AKCE

Ve všední a zároveň neobyčejný den navštěvuji třešťskou 
knihovnu. Půjčuji sobě a dětem knihu o Praze (To je Praha, 

tak nějak). Čtu a prohlížím si koláže, srší z nich vtip a kouzlo 
jiných dob, z textů na mě mluví kamarádka Tereza. Jistě se 

s autorkou znají. Ta kniha je opravdu srandovní.
Po měsíci se ocitám v kavárně Porto-Dorto a setkávám se 
s ilustracemi z knihy. Visí tu k mé radosti a (Pr)AHA! na 

zdech. Objednávám si tentokrát bylinkový čaj oproti pečenému. 
Z fotografií na sociální síti znám obraz Letní bouřka, který 

stal se pro mě TOPem výstavy. Citovkou. Kurátor píše: černý 
altánový stánek pod temným nebem, jejich napojení tenkými 

liniemi světla (blesku), krásné noirové provedení, přesto jakási 
reklamní svěžest. I tak by se dal v náladě popsat člověk, jeho 

niterný stav, možná můj.
Schválně přicházím do kavárny dříve než přátelé, abych si 

obrazy prohlédla sama. Domácí fauna, hlavně známé motivy 
v těchto kolážích, dají vzpomenout na kamaráda, jednoho z vy-
stavujících. Ti dva by se měli setkat, v čemž vidím i nabídnutou 

ruku možnosti přesahu čtyřdílného cyklu KolageN FORTE, 
i když možná tento zůstane nenaplněn, snad alespoň přenesen 
médiem…ty motivy v obrázcích Domácí fauny a poté ve dvou 

uskupeních s názvem Za oponou a Za oponou 2 od Míši Kuko, 
autorky obrazů vystavených v druhém dílu cyklu o kolážích; 

korelují s prvky poznanými v Reincyklaci – poslední výstavě. 
Domácí fauna složená z témat, původně zobrazovaných florou, 

odkazuje znovu na autorčin jemný ženský smysl pro humor.
Obrazy Za oponou, jenž nás do světa, který je tady „na“ reál-

nu, nechávají nahlédnout, uchvátily hned ve vstupu do kavárny 
s okamžitou asociací Davida Lynche a již zmiňovanou stejností 

s posledním vystavujícím, který skrze Michalu promlouvá 
k návštěvníkům místa. Při blížící se zavírací době zkoumám 

podrobněji obraz Za oponou 2, který se tomuto označení zprvu 
koketně vyhýbal, a pak mi to nandal se vší parádou: Ze začátku 

onu surreálnost vidím pouze v zavěšené lampě nad motivem 
pěti procházejících ženských postav v bílých šatech z doby 
snad viktoriánské Anglie, jedna z nich nese v látce malou 

pětku, s příslibem změny a odkazem na současnost; při bližším 
pohledu na obraz mě však brzy mrazí. Spojnice v podobě křesla, 
motiv krajkového koberečku si podává stejně jako nezbytná část 
místnosti v názvu, která dovolí vstoupit, ruku s obrazem Dveře 

do pokoje, ale to už zase předbíhám původní myšlenku, pardon. 
Fascinuje mě ženský smích odražený v leštěné desce stolu, však 
nad stolem je sucho a prázdno. Neuvěřitelný prostor s propady 

obrazu jako krabice papírového loutkového divadla odkrývá 
zprvu neviděnou tvář holohlavého muže pleti tak bílé, s rudě 
namalovanými rty a škraboškou na očích, která na nás kouká 
z téměř bordó barvy ledové plochy podlahy, plánu, jenž obraz 

ukotvuje, a zároveň se do něj propadneme. A v tom spatřuji 
onu „lynchovinu“, ty tajemné stíny duše, jsou tam pod ledem 
ve vodách empirické zkušenosti s vlastním tělem. Pět bílých 

ženských postav a dvě černé, kdy ta nejpřednější nese přízvisko 
POP, ve mě vyvolává vzpomínku na film Podvedený, ale ihned 
ji plaším, neboť jsme z toho promítání ve zmiňovaném citovém 
rozpoložení a tím neslučitelností s vnímáním obrazů na plátně 

s kamarádem utekli.
Věděla jsem, že Vzpomínka na Japonsko (obraz) je bomba, 

„prostě to tam je“, jak mi před lety řekl jeden z vystavujících 
a odstartoval tím sérii událostí, díky kterým jsem teď tady 

v kavárně. Je to tam, i s tou jemností japonských kreseb a veršů 
Haiku. Aby mi to následně potvrdil i kurátor výstavy, jenž dal 
svým počinem pelhřimovským nebo lokálně nemístním mož-

nost spatřit tady v Pejrku umění ve čtyřech možnostech spektra 
– a nejedná se v tomto případě pouze o barvy, kdy 3+1 obsáhne 

celý vesmír!
Piji ten čaj a zabalená do deky, prohlížím Hororový příběh 
pro děti. Co to tam je??? Vlasy, ó ano! Vlasy, které se vrací, 

od Petra Turečka, části jeho knihy jsem nedávno slyšela znít 
z biologického tanku, který stojí znovuoživen na okraji města. 

Je motiv ostříhání pro děti hororem? Vlna zkracování, móda 
ála Paris… první republika, elegance a opět jemný ženský vtip 

ve zkratce nůžkami. Kurátor mi nedovolí doplnit obrazy našimi 
ustřiženými vlasy, protože má výstavu v úctě, ale co je na tom 
za neúctu, hrát si? Respektuji kurátora Jakuba Minářů. Až po 

sepsání tohoto článku se mi dostává do rukou kniha, z níž byly 
tyto ilustrace vyzdviženy, a nezbývá mi než položit si otázku: 

Proč hororům pro děti se velcí smějí?
Protože jsme dnes ve čtyřech, protože jsme dnes ve víně, 

i když pijeme pivo, proto jsme ve Dveřích do pokoje. Potkáváme 
surrealismus současnosti s prvky sarkastických vtípků světa, jež 

jsme si vystavěli. Potkáváme ho v přístavu Porto-Dorto. 
Míša Kukovičová v Pelhřimově.

28. 9. 2017, Pelhřimov, EPIČKO
Eva Frühaufová

Ilustrace Míša Kukovičová
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Náměstím označujeme volné a  veřejné 
prostranství ve městě, v jehož centru je většinou fontá-
na, kašna, morový sloup, socha či jiný monument. Ná-
městí je určeno k  tomu, aby zde lidé žili, vzájemně se 
potkávali, diskutovali, trávili volný čas, cítili se bezpeč-
ně a pohodlně...

Jihlavské Masarykovo náměstí již nějakou dobou 
tyto funkce nesplňuje. Je smutné, vylidněné, nevy-
užité a nepraktické. Proto se rozhodla malá skupina, 
že prozkoumá skutečnou funkčnost náměstí, jeho 
současné možnosti a způsoby využití. Chtěli zažít na 
vlastní kůži denní i noční atmosféru prostoru, hovo-
řit s lidmi, diskutovat o tom, co jim zde vyhovuje a co 
ne, motivovat kolemjdoucí k  zamyšlení o  využitel-
nosti jednotlivých částí. To vše v souvislosti s chys-
tanou revitalizací náměstí. Chtěli tu pár dní ŽÍT. 
Happening probíhal pod širým nebem ve dnech 19. 
až 21. června 2017 a toto je deníkové svědectví jed-
noho z účastníků:

Na jihlavské náměstí ostře svítí slunce. I  takhle 
v pět hodin večer. Opatrné odložení krosny na pó-
dium je decentně registrováno opalujícími se. Jinak 
moji aktivitu nekomentují. Zájem a  otázky „Co to 
dělá?“ vzbuzuje až vsunování stanové tyčky do plach-
ty. Za radostných pokřiků „Staví stan“ se hrne sku-
pinka k pódiu. Vzápětí dojíždí také policie. Pomalu 
k nám kráčí, právě když upevňujeme houpací síť. Po-
volení má Míša, na kterou máváme. Policie je zvěda-
vá a my taky, protože kupodivu o ničem nevědí. Když 
je vše vyřešeno, stavíme i druhý stan. P. donáší pik-
nikový stůl a židličky. Zatím zkoušíme badminton, 
malá M. je z něj nadšená a vyžaduje hru. Postupně 
se rozrůstám, staví se tu i pár lidí z radnice, jsou rádi 
jaké využití konečně pódium má. Hanlivě se mu říká 
vrata, protože připomíná upadnutá vrata od stodoly. 
Ještě párkrát se tu staví páni od policie ujasnit si, co 
že to můžeme, takže ještě neozkoušená síť jde dolů. 
Je tu živo. Smělí pozorující se ptají po důvodech. Já 
jsem tu, protože náměstí má patřit lidem, má být 
živé a k životu. Bohužel jsou tu i nepěkné věci. Také 
o tom diskutujeme s místní architektkou. Někdo do-
nese pár knížek, tak se z  pikniku stává improvizo-
vaná literární kavárna. Večer, při svíčkách, hrajeme 
deskovou hru a jednoduše existujeme. Nikdo jiný tu 
není, lidi zmizeli, svítí jen jediné okno. Je to smutné. 
V  ostatních domech se snad nebydlí. I  my pomalu 

uléháme. Ještě pár pohledů na hvězdy a všude je klid. 
Spíme. Bohužel náměstí se probouzí už ve dvě hodi-
ny. Hospody vylily osazenstvo do ulic a veselí lidé se 
radují ze života (anebo z výplaty). Startování motorů 
taxíků i  projíždění trolejbusů a  autobusů MHD se 
nese prostorem bez zábran. Opět usínáme. Postupné 
odjezdy taxi a rámus se mísí s opileckými vtipy a hla-
holem dalších vlastenců. Sem tam spíme. Je zima. 
S  intenzivnějším bzukotem MHD diskutuje zvon. 
Zvon nedbá probdělé noci a bije si svou. Každou svou 
čtvrthodinu. Je nad ránem. První, koho vidím, jsou 
Romové, jdou do práce. Odcházím pořídit foto vý-
chodu slunce a také prázdné ulice. Kakofonii zvuků 
doplňují údery služeb města. Koše se musí vysypat, 
nehledě na to, kolik je hodin. Před poštou se hro-
madí lidé, kupuji teplé pečivo a  Š. donese čerstvou 
kávu. Nová policejní služba se staví na pokec a zjistit, 
co že to máme povolené za akci. Happening. A ano, 
všichni jsme z Jihlavy. Lidé jdou do práce a my také. 
Stanové městečko bude střežit Míša, odcházíme a vi-
dím, jak na pódiu vlaje náš text: Komu patří náměstí? 
... V polední pauze se scházíme ve větším počtu, stále 
je prostor na rozhovory. Po čase prcháme z palčivé-
ho slunce, ač se lidé zastavují na kus řeči. Odpoči-
nek a  trocha stravy v nedaleké kavárně je osvěžují-
cí. A  tak, jak poleví sluneční výheň nejdelšího dne 
v roce, se vracíme domů, k našim stanům. Šum uti-
chá, náměstí se vylidnilo a opět je prostor pro bad-
minton, holky dělají nějaké ruční práce a kluci po-
malu chystají oheň. Budou špekáčky, anebo co si kdo 
přinese. Také se trochu obměnilo osazenstvo, takže 
se zabydlují. Dalo by se říci, že je to normální večer 
v kempu. Seznamování, zábava, nějaké hry, diskuze 
a tak. Rodinná nálada panuje až do pozdního večera, 
kdy se jde spát. Někteří do stanu a  jiní venku, tak 
snad nebude v  noci pršet. Ještě slyším odbíjet dva-
náctou a pak mne budí až rutina popelářského stroje. 
Na náměstí už začal nový den. Nové jahody, nové 
vůně, a také noví sousedé s politickým stánkem. Ti 
jsou zvědaví, co že to tu máme a  kdy zmizíme. Je 
krásně. Kolemjdoucí autor pódia se těší ze způsobu 
jeho využití, jen kytarista se těší na „to své“ pódium. 
Dopoledne plné diskuzí je zakončeno dvanáctou ho-
dinou. Končíme, náš vyměřený čas pominul. Náměs-
tí již nikdy neuvidím stejným pohledem.

Filip Kochan a Michaela Pacherová

happening na náměstí

Tělo myslí, ruka vykládá
Kurátorův doslov k výstavě

více vystavujících: češtinářka E. F., primář urologie V. V., licencovaný architekt J. L., umělec 
J. M., evoluční biolog P. T.

1. – 30. 9. 2017
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Počmárané papíry, papír jako podložka pod složité myšlenky, mnoha-směrná rozumo-
vá i nepolapená schémata, takové teplo ve vzduchu, co si mimo jiné žádá otřít se i o ten 

papír.
Na papíru počítá se s příznačně redukovanou informací. Tato podoba má nést schopnost 

opětovné proměny v myšlenku tepelně přibližující se své matrici, i když nejplnohodnotně-
ji pro samotného zapisovatele. 

Na druhou stranu se o papír může otřít i samotné impulsivní, tedy přejaté schéma. Tím 
si zapisovatel myslitel jakoby ulevuje od inspirace, od zátěže, nebo o respektu k ní, aby 
se náhle mohl vydat o něco volněji cestou vlastních příběhů ovanutých tím, co leží na 

papírech.

Jsem přesvědčen, že na výstavě visela umělecká díla, rukopisy, zápisy na hraně skutečnosti 
a anti-systematického záznamu, jež míří ze skutečnosti do bláznovství. Díla reflektující 

stav, kdy zrcadlíme nahodilý záznam, nádech našeho těla, například něčím ještě raci-
onálnějším než je samotný režim skutečnosti. Totiž skutečnost podobně jako superego 

selektuje, co otřít a co v nás ponechat jako zátěž. Zato ono racionálnější nad skutečnost 
se může otírat o automatismus surrealismu, jinak řečeno o auto-cenzurovaná východiska 

reality, o vážnost dadaismu.
Realita jako opravdovost. Skutečnost jako fakta. Skutečnost a bláznovství jako pod-la-

boratoř oboru realita. A takovéto rozdvojení vybízí k rozhojnění, k podnětným otázkám 
typu: Co ještě? Jaká další pod-laboratoř? Při odpovídání si můžeme začít bezprostřed-

ním pozorováním savců, když se „nedívají“ (máme pocit, že nevnímají naší přítomnost), 
dále přejít na ptactvo, na ryby, na hmyz, na flóru, kámen, vodu, vzduch … Ve výsledků 

se možná ztotožníme s povědomím, že vrchní strata našeho těla není sféra v blízkosti 
pokožky. Dovíme se o našem přesahu nevědomého přičiňování se, samotnému vědomí se 
zasmějeme a postavíme jej z pozice šéfa do pozice respektované inspirace …a od té doby 

potkáváme výstavu 
TĚLO MYSLÍ, RUKA VYKLÁDÁ.

Sepsal kurátor výstavy Jakub Minářů

Michaela Vrbková
outside the white cube
15.9. – 28.10. 2017, Galerie Půda, Jihlava

Výstava v galerii Půda představuje formálně jednotný soubor osmi 
novějších prací Michaely Vrbkové, která v roce 2014 absolvovala brněn-
skou FaVU v ateliérech Tomáše Lahody a Petra Kvíčaly. Na první pohled 
zaujme čistota instalace pracující s plochami stěn specifického galerijní-
ho prostoru. Pro tvorbu autorčiných prací je charakteristické intuitivní 
členění plochy obrazu a v tomto duchu je řešena i samotná instalace, kdy 
umístění jednotlivých obrazů vnímá velikost a plochu stěn kolem sebe.
Jak výstižně píše kurátor výstavy Michal Kříž, „kresby Michaely Vrbkové 
mají svůj vnitřní systém, pro který je důležitý půdorys papíru, budování 
prostoru pomocí vrstev a kontakt s materiálem“. Pastelem precizně kresle-
né abstraktní lineární či geometrické motivy zaujmou výtvarnou čistotou 
a pocitově harmonickým výrazem. Kreslené vrstvy či plochy pracují 
s odstíny šedých tónů materiálů evokujících povrch betonu či dřevěných 
lamel. S barvou se pracuje jen výjimečně, konkrétně v této instalaci bodo-
vými akcenty v kompozici. Modrým sprejem z obrazové plochy je řešena 
linka rohu jedné stěny, což podtrhuje dojem instalace jako samotného 
uměleckého díla. 
Jihlavské galerie Půda vyvíjí svou výstavní činnost již od roku 2002. 
V počátcích svého působení byla jedinou platformou v Jihlavě, která před-
stavovala současné mladé umělce. Díky intuitivnímu výběru kurátorské 
dvojice Lucie Bílkové a Denisy Krausové mají výstavní projekty po celou 
dobu působení galerie stabilní kvalitu. V posledních letech tu své kurá-
torské projekty realizují také Jakub Tomáš a Michal Kříž. Tento skutečný 
půdní prostor má jen komorní výstavní plochu, a tak umělci zde nemohou 
být představováni v šíři své tvorby. Výstavní koncepce galerie tedy využívá 
specifičnosti tohoto prostoru pro umělecké instalace, které jej autorsky 
reflektují. Většinou zde bývá prezentován formálně jednotný soubor 
s konzistentní myšlenkou a výstava Michaely Vrbkové není výjimkou. 
Název výstavy Outside the white cube je obměnou názvu knihy Briana 
O´Dohertyho (Inside white cube), ve které je mapován vývoj práce s ga-
lerijním prostorem od 30. let 20. století po současnost. Tento název dle 
kurátora výstavy lze chápat jako „umělecké gesto, které vychází z kritiky 
zavedených institucionalizovaných galerijních prostor a samotných insti-
tucí. Převrácení bílé kostky a nevystavit uvnitř, ale vně“. Ačkoliv mi tento 
myšlenkový okruh důsledně analyzující samotné principiální fungování 
výstavního provozu přijde podnětný a zajímavý, jen stěží nalézám jeho 
souvislost s touto výstavou a dílem Michaely Vrbkové. 
To však nic nemění na celkovém dojmu z výstavy, která, jak už jsme 
v galerii Půda zvyklí, představuje zajímavé dílo v precizním výstavním 
provedení.

Daniel Novák



Z
 výstavy Běguni. O

blastní galerie V
ysčoiny v Jihlavě (5. 9. – 29. 10. 2017)

Půlmaraton – modlitba 
kolem Čeřínku, 25km / 7h 

Běžím tradiční trasou našeho maratonského běhu. 
Kruhem od východu k jihu, přes západ na sever. 

Sbírám kameny. 

Netrénovaný umělec chtěl světu ukázat, jak to myslí s tím 
posvátným Čeřínkem, a zkolaboval. 

Umělec od slova umělý – já jsem umělý běžec. 
Osiky se klepou strachy. Dvě straky. Cejle. 

12 maratonů 12 let. 
Minimálně 50 účastníků každý rok, někdy i 80. 

To je pěkná socha v sociálním prostoru. 
Takže už asi 600 nebo 700krát se to oběhlo. 

Často jsou to vlastně ti stejní běžci – párkrát kvůli tomu 
dokonce přiletěl Pepa Panuška – Klokan, zakladatel závodu, 
až z Irska. Právě v tomhle místě ho mám vyfocenýho z toho 

1. ročníku, tak jsem si na něj vzpomněl.

Mrtvá myš a moc much. 
Tak tady má být ten vlez, proto sem běžím taky, že? 

Tady je ten klín hory, kudy to tam hodlají vrazit. 
Tady od Cerekve přijede vlak, všude ty střežený pavilony, 

budovy, tady to bude krása: horká komora pod Přední Ská-
lou, překladiště a dovnitř pod Čertův Hrádek. 

Malebné údolíčko. Mrtvá myš a moc much. 
Víra, naděje a láska čistá, to je k nebi cesta jistá. 

Tak vzhůru do nebe. 
Na Špičáky si brousí zuby.

Tak lokalita Čertův Hrádek – tady to má být, pod tímto 
kopečkem, vlastně z jihozápadní strany Čeřínku a tady hned 

vedle je biofarma …hm… a slavná rohozenská husa. Mi to 
zase připomnělo Mistra Jana: Vy nevěříte v hlubinné úložiš-

tě? Myslíte si, že je to hloupost? Megalomanská stavba, 
za závratné prostředky, na úkor všech? … v čisté krajině? 

Odvolejte! Neodvolám!
A děti se cvičí v střelbě.

Matěj Kolář

Povětšinou recenze píší světa znalí kri-
tici, kteří už napsali tolik článků, že by 
s  nimi mohli vytapetovat hned dva po-
koje od podlahy ke stropu. Takové lidi 
známe a umíme si je zaškatulkovat. Jen si 
je představte: Stále zamračené nad papí-
rem, na očích brýle tlusté jako popelníky 
a neustále držící v ruce cigáro nebo rov-
nou doutník. Shýbají se nad psacím stro-
jem – v dnešní době nad prehistorickým 
počítačem – píší, co nejkrutější pravdu. 
Opírají se se zlým smíchem o velké křeslo 
a užívají si, jak někomu způsobili krásnou 
depresi. Každý si umí představit, jak se 
ten krutý kritik potí, aby napsal co nej-
údernější a nejskandálnější recenzi. Kaž-
dý vystavující umělec se potí s ním. Chce, 
aby recenze dopadla co nejlépe, a  přece 
jen se nakonec chudákovi umělci dostane 
do rukou zdrcující posudek.

 Takže, co když dostane do rukou tuto 
moc, srazit někoho na kolena a nutit ho 
přemýšlet, zda má cenu pokračovat ve 
své práci, obyčejný člověk? Obyčejný 
student nebo studentka stejného oboru, 
který má za úkol nějak zhodnotit? Pů-
jdeme se tady na takový pokus podívat: 

Byl krásný den, slunce svítilo, ptáčci 
cvrlikali, tak proč by se nešel podívat na 
výstavu? Zvláště proč by se nešel podívat 
na vernisáž výstavy, na níž upozorňují 
snad všichni a všude. Ve škole, po městě, 
v  emailech. Student je tak bombardován 
pozvánkami na akci, že by bylo divné, 
kdyby nepřišel. Jenže už tak by bylo divné, 
kdyby student nedorazil, protože výstavu 
uvádí jeden jeho učitel a  dokonce další 
z jeho učitelů zde vystavuje své obrazy.

 Za pět pět a student je rád, že to stihl 
na čas. U vchodu galerie, kde se výstava 
pořádá, studenta přivítá hlouček upoví-
daných pokuřujících spolužáků a dalších 
podivných individuí milujících umění. 
Chvíli student váhá, jestli už může do 
galerie vejít, když uvnitř nikoho nevidí, 
ale nakonec se tedy osmělí a jeho nervo-
zita ustupuje, protože ho hned u poklad-
ny zvou dál. Do ruky mu rovnou milý 
pán strčí povídání o  výstavě. Jen se na 
ně student podívá, už teď ví, že ho asi 
číst nebude. Tolik souvislých slov o vý-
stavě pohromadě nikdy neviděl. To ale 
ještě student neví, že si ho opravdu brzy 
přečte, kvůli psaní kritiky a  recenze na 
tuto výstavu. Až si ho konečně po ně-
jaké době student opravdu pozorně pře-
čte, zjistí, že takový telefonní seznam se 
mu hodí nejen k doplnění slovní zásoby, 
ale i k pochopení některých věcí, co mu 
přímo na vernisáži úplně nedocvakly. 
S tím telefonním seznamem trochu dra-
matizuji, ale i sám autor textu o výstavě 
dodal, že si ho mnozí kvůli jeho délce 
nepřečtou. Musím však poznamenat, že 
vysvětluje mnohé, co třeba v  úvodním 
mluveném slovu nebylo.

 Krom textu o výstavě dostal student 
do rukou katalog. Milana Magniho. 
Student koukl na přední stranu katalo-
gu a již ví, že Magniho díla asi nebudou 
jeho šálkem kávy a  svou domněnku si 
i  záhy potvrdí. Studentovi jsou obrazy, 
na nichž je tuna barvy, nesympatické 
a  studené. Studentu malovaná plátna 
připomínají Rothka, zprvu ani neví proč. 
Z toho, co slyší i u ostatních návštěvní-
ků, není jediný. A  ať se student kouká 
do katalogu na další autorovy věci, jak 
dlouho chce, pocit velké podobnosti se 
stále zvětšuje. Některé obrazy se zdají 
být povědomé svou barevností a některé 
použitím obdélníků, čtverců další geo-
metrie. Co se ovšem u Milana Magniho 
vymyká Rothkovi je zájem o barevnost. 
Jak to jednou někde student četl, prý 
Rothka nezajímala barevnost, ale jen 
vyjádření citů, Magnimu však nejspíše 

jde právě o barvy, plátno nebo papír a je-
jich velikost, k tomuto student došel po 
přečtení a  prohlédnutí katalogu. Stále 
jsou tu však studentovy pocity a těch se 
jen tak asi nezbaví. Jak už jednou zmínil, 
toto nebude nic pro něj.

 Stejně tak ani videa Michala Kinder-
naye. Opět je to jen ve studentovi. Ono 
téma ekologie studentovi přijde tolik 
opakované stále dokola, že by nejradě-
ji z  rebelie vyhodil plastovou láhev do 
papírového kontejneru. Ať už se umělec 
snaží apelovat na jakoukoli formu ekolo-
gie, v  tomto případě o  zneužívání toku 
Dunaje, tolik lidí se zabývá ekologií, 
že to studentovi přijde streamové. Je už 
tolik lidí, co šetří přírodu, že toto dílo 
už v galerii nemůže oslovit víc lidí. Sice 
je hezké, že stále ještě někdo přichází 
s dalšími apely k záchraně přírody, jenže 
v  tomto případě autor pláče u  špatného 
hrobu na nesprávném hřbitově. Ovšem 
aby student umělci jen nebral iluze ani 
chuť, musí říct, že i když videu úplně ne-
rozumí, líbil se mu pohled na loď a tok 
Dunaje, bylo to skoro až hypnotické sle-
dovat vodu narážet do lodi, která (jak se 
mohl student dočíst v  textu k  výstavě) 
nechtěně zařadila zpětný chod.

 Další umělec, kterého student viděl 
poprvé a zabýval se protestem tentokráte 
proti uložišti jaderného odpadu, byl Ma-
těj Kolář, u  něhož byl nejdříve student 
trochu rozpačitý. Pan Kolář svůj protest 
vede poněkud jemněji, než jen že by vy-
šel do ulic s  plakátem hlásající: STOP 
ÚLOŽIŠTI. Matěj Kolář ani nechodí, 
ale rovnou běží. Zvuky, které při tom 
vydával, i  to, jaké vydávala příroda, na-
hrál a využil pro svou performance, kdy 
opisoval kruh, jenž i  běžel. Jenže toto 
zprvu student nevěděl, a měl tedy Matěje 
Koláře za podivína. Když totiž vstoupil 
do místnosti, čekajíc nějaké malby, viděl 
muže, který zametal. Dost studenta zara-
zilo, že nezametá od prázdného papíru, 
aby třeba zabránil, aby se prach a  špína 
z bot návštěvníků nedostala na papír, ale 
on zametal ke svému dílu. Když se bě-
hem mluveného úvodu ukázalo, že jde 
o  performance, student nejprve mylně 
myslel, že už zametání prachu na papír je 
ona performance, ale pak se Kolář objevil 
s  tím stejným smetákem a  nějakou ple-
chovkou …, která vydává zvuk? Ačkoli to 
student nejprve vůbec nepochopil, celá ta 
situace mu přišla dost vtipná. Především, 
když student a pár dalších jeho spolužáků 
sedělo na zemi a poslouchalo pana učitele 
Kováře a vedle nich se zjevil bosý pán se 
smetákem s plechovkou, kterou válel před 
sebou a  snažil se přes ně dostat. Nako-
nec se student dal s  Matějem Kolářem 
i do hovoru a zjistil, že to takový podivín, 
za jakého ho měl, vůbec není. A nejvíce 
při tom rozhovoru dostal Matěj Kolář 
studenta tím, že když se do rozhovoru 
přimíchala ještě jedna osoba a do očí mu 
v podstatě vmetla, že je performance už 
pasé, nezareagoval nijak, jen odpověděl, 
že má performance rád, a  proto ji bude 
dělat dál. Před tím musí student smek-
nout klobouk, možná protože ví, jak je 
kritika občas zlá a  ví, jak by něco tako-
vého ranilo jeho, kdyby toto řekl někdo 
o jeho oboru, a pan Kolář nehnul ani br-
vou a odpověděl prostě a přesně. 

(Nejspíše se recenze od studenta 
může stát trochu sentimentální. Ale ne-
myslím, že je to na škodu. Možná je to 
tím, že má mladé srdce a je ještě trochu 
naivní a dokáže ho poznamenat i malič-
kost, to by mělo k  mládí patřit. Třeba 
to je i tím, že si student myslí, že recen-
zovat se nemusí pouze dílo, ale i nátura 
samotného umělce a to je teprve prostor 
k rozebírání… ) 

Tím ale výstava neskončila, ještě se 
na stěnách galerie objevila malá záti-
ší kreslená pastelkou. Na toto dílo se 
student těšil velmi, ať už díky tomu, že 
sám kdysi miloval pastelky a  namalo-
val s nimi mnohé nepublikovatelné ob-
rázky. Student se o  tyto obrázky také 
zajímal, protože jedna jeho vyučující 
o  kresbách mluvila ještě ten den ve 
škole a doporučovala se na ně podívat. 
Student při prvním pohledu rychle po-
chopil, že jsou opravdu pečlivé. Musí 
také ocenit tu práci, kterou autor na 
obrázky vynaložil. Ta představa řehole, 
kreslení jednoho malého papíru měsí-
ce, je ubíjející a studentovi něčím blíz-
ká. Z dálky to snad nevypadá ani jako 
kresba tužkou, ale jako nějaká grafická 
práce, a ono je to opravdu do nejjemněj-
šího tónu jen a jen tužka. To že je ně-
kdo schopen piplat se s nějakým jakkoli 
velkým formátem více něž měsíc je ob-
divuhodné, a tak student podruhé musí 
smeknout pomyslný klobouk.

 A  pak je tu ta část studentské re-
cenze, na kterou jste určitě čekali. Na 
samotného učitele žáka. Jak se žák 
bude stavět k  učitelovu dílu? Pohaní 
ho nebo bude mít strach a  bude ho 
vychvalovat až do nebe? Nejdříve by 
chtěl student v dobrém ocenit vztahy, 
které na škole učitelé mají. Dobrých 
vztahů si student už všiml u  výsta-
vy Denisy Krausové Hořící brambor, 
kterou uváděl pan učitel Kovář. Tato 
výstava mu to jen potvrdila, když se na 
výstavě objevila díla Jakuba Tomáše 
pod taktovkou opět pana učitele Ko-
váře. Také to, že se jak Denisa Krau-
sová tak i  Jakub Tomáš objevili v ga-
lerii OFF/FORMAT, kterou vedou 
Kovářovi, svědčí o  dobrých vztazích 
mezi učiteli v  Heleníně. Dobře se na 
to kouká, že kolegové nesoupeří, ale 
pomáhají si. I když student musí říct, 
že tu ani v jednom případě spolupráce 
není protekce ze známosti. To, že jsou 
vystavováni, si oba zaslouží. Takže už 
je jasné, že student nic hanit nebude. 

Konečně už je v  dohlednu konec 
tohoto slovního guláše. Zbývá to jen 
ukončit nějakou pointou.

 Student byl spokojený, umělecká 
dušička nasycená, takže tohle roz-
hodně nebude jedna z  těch krátkých 
recenzí, kterými hned nějaký starý kri-
tik pošle umělce na pastvu. Rozhodně 
student doporučuje navštívit výstavu. 
Náš malý pokus o  výměnu studentíka 
za otřelého a  slizkého kritika se také 
uskutečnil. Spojujícím prvkem těchto 
umělců je místo, kde tvoří, věk a  po-
hyb. Když se nad tím zamyslíme, tento 
pokus má něco společného s výstavou. 
Přesunuli jsme pohled na recenzi od 
starého chlápka k  mladému člověku. 
Snad tento pohyb nebyl marný.

BĚGUNI, Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě, Masarykovo náměstí 24 (5. 9. 
2017 – 29. 10. 2017). Vystavující: Michal 
Kindernay, Matěj Kolář, Milan Magni, 
Jakub Tomáš, Štěpán Vrbický, kurátor 
Petr Kovář. 

Obyčejný den studenta umění
Lenka Zadražilová

VÝSTAVY A DALŠÍ AKCE
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Kresba nás obklopuje na každém kroku. Jedná 
se o globální vizuální jazyk, který stál u zrodu 
formování výtvarného umění. Od dob antiky 
je vnímána jako studijní nástroj a  kompara-
tivní materiál, na jehož základě lze hodno-
tit schopnosti umělců. V  renesanci dochází 
k  její první emancipaci, kdy začíná být au-
tonomním dílem. S nástupem rebelující mo-
derny se umělci začínají vypořádávat s její rolí 
pomocného a  komparativního média. Tento 
proces pokračuje s nástupem konceptuálního 
umění v 60. a 70. letech 20. století, kdy se plně 
emancipuje a stává se z ní svobodné médium, 
jehož možnosti chápání se nadále rozšiřují. 
Kresbu v galerijním kontextu dnes již nechá-
peme jako konzervativní výtvarnou techniku, 
ale můžeme ji vztáhnout na „stopy ve sněhu, 
stopy dechu na skle, kondenzační stopy za 
letadlem napříč oblohou či linii sledovanou 
v písku (...) vezmeme-li v úvahu kresbu dnes. 
První je konceptuální, teoretický diskurs 
kresby. (...) Kresba nás spojuje s předky v šir-
ším slova smyslu: je ve všech stopách lidské 
činnosti a přítomnosti. Od neolitických zna-
ček v jeskyních až po linie telefonních drátů. 
Vše může být vnímáno jako forma kresby“ 1.

S  nástupem nových technologií pronikajících 
do výtvarné oblasti především v poslední třeti-
ně 20. století je velká pozornost upřena na nová 
média, videoart, fotografii, objekt a  instalaci. 
Kresba se tak na čas stává přehlíženým vý-
tvarným médiem. Později se však ukazuje, že 
ohlašovaný konec tradičních výtvarných tech-
nik (malby a kresby) byl předčasný, naopak se 
s pomocí nových technik jejich možnosti spí-
še rozšířily. Dominantní euro-americká scéna 
upírá pozornost na kresbu opět v polovině 90. 
let 20. století, kdy dochází k  její tiché revolu-
ci. 2 Velké kurátorské projekty z posledních let 
věnující se mapování kresby v průběhu 20. a 21. 
století – konkrétně výstavy On Line: Drawing 
Through the Twentieth Century 3 v  MoMA 
v New Yorku v letech 2010–2011, která se za-
cílila na výzkum výrazového prostředku kresby 
linie od avantgardy po současnost a  na vztah 
kresby, performance a tance, a Drawing Now 4 
v Albertině ve Vídni v roce 2015 – tento obrat 
jasně dokazují. Mezi další významné milníky 
jistě patří vydání publikací shrnujících svě-
tovou současnou kresbu Vitamin D 5 (2005) 
a Vitamin D2: New Perspectives in Drawing 6 

(2013) nakladatelstvím Phaidon.

Na české scéně se objevuje celá řada mladých 
umělců, kteří s kresbou ve své postkonceptu-
ální tvorbě 7 po roce 2000 intenzivně pracu-
jí. V  posledních letech také pod vlivem tzv. 
modernistického obratu 8, kdy dochází ke 
„znovuobjevení“ kresby. Vzhledem k  tomu, 
že reflexi kresby v  kontextu současného čes-
kého umění byla prozatím ze strany historiků, 
teoretiků a  kurátorů umění věnovaná menší 
pozornost, než by si zasloužila 9, vznikla idea 
iniciovat kolektivní odbornou publikaci Po-
stkonceptuální přesahy v české kresbě (FUD 
UJEP v Ústí nad Labem, 2015), která se sta-
la odrazovým můstkem pro otevření diskuze 
o  současné kresbě. Úkolem bylo teoreticky 
uchopit vývoj české (potažmo slovenské) kres-
by u  mladých autorů a  v  rámci případových 
studií poukázat na různorodost projevů a pře-
sahů současné kresby. 

Ani den bez čárky 

Kresba jako výrazový prostředek nás v  rámci 
komunikace provází celý život. Je s ní spojena 
schopnost bezprostředně zaznamenat myš-
lenku, nápad, plánek nebo symbol. Uměl-
cům mimo jiné umožňuje autorsky se vyjádřit 
prostřednictvím tohoto výsostně intimního 
média. Poskytuje jim svobodu tvůrčího gesta 
snadností výrazových prostředků. „V  liniích 
kresby jsme zvyklí číst podobně, jako ve fyzic-
kých rysech lidské tváře. Z několika čar a bodů 
jsme schopni rozeznat nejen osobnost, ale také 
odhadnout, v  jakém rozpoložení se právě na-
chází. Kreslené charaktery se staly běžnou sou-
částí našeho vizuálního prostředí.” 10

Kresba je v  klasickém pojetí definována jako 
„zobrazení skutečnosti pomocí čar a bodů“ 11. 
Technika kresby, jejímiž nástroji se vedle kla-
sických materiálů tužky, tuše, papíru stává 
v průběhu druhé poloviny 20. století i tělo, re-
álné prostředí (krajina, město), mysl (umělce, 
diváka) či online prostor (internetová síť), se 
nesmírně rozšiřuje. K  tomu přistupuje i  mo-
ment „tady a teď“ a s ním spojená procesualita. 
Žánry se v  důsledku nových médií také roz-
šiřují. A tak se vedle ilustrace, komiksu, kolá-
že, akvarelu setkáváme i s animací, net-artem 
atd. Témata se mění, a to v kontextu celkového 
vývoje umění. Jejich různorodost v současném 
umění dokazuje, že umělci si nevybírají a ne-
zprostředkovávají prostřednictvím kresby o nic 
méně rozmanitá témata, než se děje u  jiných 
médií. To nadále poukazuje na nepostrada-
telnost kresby v  rámci výtvarného vyjádření. 
Z kresby se stalo demokratické médium. Celá 
řada umělců kresbu volí jako rychlou techniku 
pro náčrt myšlenek. Pro celou řadu z  nich je 
nadále kresba cíl a takto s ní nakládají. 

Z  rozhovorů s umělci, které jsme vedla v  le-
tech 2014–2015, přináším odpovědi na jed-
nu důležitou otázku: Jaké postavení má v Tvé 
tvorbě médium kresby?

„Kresba je pro mne kostrou, koncepcí každé-
ho vztahu linie, pokud se tedy něčeho z toho 
chci dotknout, zabývat se tím – přijít tomu na 
kloub, jsem automaticky veden ke kresbě, ať 
již její podobu ukazuji v pohybu – pomocí ani-
mace, začleňuji ji do objektů – , prostoru, či 
ponechávám skrytou ve skicovacích blocích.“ 
(Jan Pfeiffer)

„Kresba je pro mne základem veškeré mé 
tvorby. Je to proces myšlení, ať už jde o  po-

čáteční skicu nebo o konečnou formu. Použí-
vám převážně lineární kresbu, která je jasná 
a ohraničuje konkrétní problém, který řeším.“ 
(Juliana Höschlová)

„Kresba zaujímá v  mé umělecké tvorbě stě-
žejní místo; od automatické kresby po kresbu 
z reálu prostupuje všechna díla v jiných médi-
ích, ale také poskytuje prostor pro spontánní 
improvizace, které neslouží žádnému hlub-
šímu účelu. Fascinuje mě bezprostřednost 
a proměnlivost kresby a také to, jak důležitou 
roli hraje při napomáhání člověku v prozkou-
mávání a ztvárňování světa. Prostřednictvím 
kresby jsem se naučil (a stále se učím) vidět.“ 
(Conrad Armstrong)

„Zabývám se kresbou hlavně v  souvislosti 
s  animovaným filmem, kdy užívám výrazné 
křivkové kontury jako hranice, kde končí je-
den prvek a  začíná jiný. V  animacích někdy 
používám kresbu i  v  podobě šrafury. V  roz-
šířeném významu chápu kresbu jako sérii po-
čítačových křivek, vektorů, které nevycházejí 
z reality, ale jsou uměle konstruované. Počítač 
plně ví, co tyto vektory představují, ‚chápe‘ je-
jich tvar jako my např. tvar tužkové kresby.“ 
(Matěj Smetana)

„Kresba má oproti fotografii tú výhodu, že sa 
v  nej dajú vypustiť všetky nepotrebné infor-
mácie. Z diagramatickej mapy sa napríklad dá 
oveľa ľahšie vyčítať, kde čo je a ktorou cestou 
ísť, ako zo satelitnej fotografie. Fotografie tu-
ristických atrakcií väčšinou prezrádzajú príliš 
veľa a tým pripravujú o prekvapenie.“ 
(Magda Stanová)

„Mým hlavním vyjadřovacím médiem je kres-
ba, kterou v  poslední době stavím do kon-
frontace s  principem kopírování, zmnožení, 
reprodukce… V  rámci své tvorby zkoumám, 
čím vším se kresba v  dnešní době všudypří-
tomných norem a strojů může stát.“ 
(Petra Herotová)

„Kresba je pre mňa esenciálna a  dôležitá 
v  procese celej tvorby. Kresba je prvotný zá-
znam myšlienky ako aj finálny obraz.“ 
(Mira Gáberová)

Odpovědi jasně dokazují nepostradatelnost 
kresby v  tvorbě mladých umělců. Poukazují 
na fakt, že je stále preferovaným výtvarným 
médiem, i když se jedná o tradiční výtvarnou 

techniku, a  že se kresba dokázala infiltro-
vat do všech možných uměleckých disciplín. 
I když je kresba tradičním médiem, objevuje 
se aktuálně ve formě instalace, intervence do 
veřejného prostoru, participace, performance, 
digitálních technologií a tak dále. 
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David Böhm a Jiří Franta: Nulla Dies Sine Linea. Praha 
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Marek Meduna a Václav Magid.
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(5. 7. 2015)
11 TROJAN, Raul, MRÁZ, Bohumír: Malý slovník vý-
tvarného umění. Praha: SPN, 1990, s. 104.

Kurátorka výstavy Ani den bez čárky. Postkon-
ceptuální přesahy v  současné české a  slovenské 
kresbě, která v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě 
v proběhla v termínu 7. 9. – 15. 10. 2017, vybírá 
z  textů své publikace Postkonceptuální přesahy 
v české kresbě (2015). 

Postkonceptuální přesahy 
v české kresbě
Lenka Sýkorová

V popředí Matěj Smetana, Juraj Gábor – O taylorismu, 2017; v pozadí Jarmila 
Mitríková & David Demjanovič – Kult moreny / v tieni; vpravo Juraj Gábor – X 
tuh do pentelky v doske pantografu, 2014 – v procese. Foto Pavel Petrov

Jan Pfeiffer – Děkuji, že jsi mě vyhodil, 2017. Foto P. Petrov

Slavomíra Ondrušová – „Must na stole“, proces od roku 2013
Foto Pavel Petrov

Mira Gáberová – performance na vernisáži výstavy Ani den bez čárky. Foto Pavel Petrov
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Ve tvé tvorbě je hodně důležitá kresebná 
linie. Můžeš říct něco o tom, jakým způso-
bem s ní pracuješ, a jak ses vůbec ke kresbě 
dostala? 
Studovala jsem na Fakultě výtvarných umění 
v Ostravě, v ateliéru malby u Dana Balabána. 
Ve druhém ročníku (2011) jsem jela na stu-
dijní stáž do Belgie a  žila nějaký čas v  autě. 
Z  praktických důvodů jsem opustila plátno 
a malbu a začala dělat deníky, cestovní zázna-
my a  skici. Tímto jsem se dostala ke kresbě. 
V deníkovém záznamu byla linie zásadní. 

Dřív jsi dělala spíš menší formáty, až po-
slední dobou jsi začala expandovat na roz-
měrnější plochy. Tady v  Oblastní galerii 
vysočiny v Jihlavě na kolektivní výstavě Ani 
den bez čárky kurátorky Lenky Sýkorové tvá 
kresba Efeméra zabírá téměř dvě stěny. 
Ještě na fakultě byl můj největší formát papíru 
A4, nejoblíbenější formát byl 15 x 15 centime-
trů. Po určité době jsem začala cítit nutkání jít 
do většího formátu, ale pořád jsem měla něja-
kou zábranu, vůbec jsem s tím neuměla praco-
vat. Když jsem se to snažila přenést na papír, 
nebyla jsem spokojená. Na papír mi to nešlo, 
ale když jsem měla k dispozici osmimetrovou 
stěnu a štafle, tak jsem se dokázala uvolnit a šlo 
to. Je to vlastně čerstvá věc, papír jsem určitě 
nezavrhla, naopak se k němu vracím.

Tady pracuješ s  drobnými šablonami listo-
vých tvarů, které vyplňuješ grafitem, roz-
mazávaným prsty po zdi. To je tvoje oblíbe-
ná technika? 
Spíš bych řekla, že je to momentální způsob 
uchopení média kresby. Určitě na tom nechci 
stavět svoji tvorbu. Je to něco, co mě zajímá a co 
řeším teď. Vychází to z  klasického používání 
šablony třeba ve street artu, s tím rozdílem, že 
pracuji v interiéru a použití šablony není v mé 
práci na první pohled tak zřetelné. Každá tech-
nika má však svoje určité omezení, určitě se za 
nějaký čas vyčerpá, tak se uvidí, kam se to dále 
bude vyvíjet. Často tuto techniku, kterou na-
zývám „finger spray technique“ (technika prs-
tového sprejování), kombinuji s linkou, která se 
prolíná s plochou a strukturou.

Pocházíš ze Šumavy, která je jedním z důle-
žitých zdrojů pro tvoji tvorbu, je to tak? 
V  mé tvorbě se aktuálně prolínají dvě linie 
tématu. Jednak nomádství a  témata spojená 
s ním, a na druhé straně Šumava jako místo, 
ze kterého pocházím a  čerpám. Místo, kde 
vyrůstáme, ze sebe nikdy nesetřeme, to si 
nosíme neustále s  sebou, ať jdeme kamkoliv. 
Rodiče mne jako malé dítě nechávali toulat 
se se psem po lesích v okolí Boubína. To mne 
naučilo, jak se pohybovat v přírodě a v tichos-

ti pozorovat, mám to hodně zaryté pod kůži. 
Přesun do Ostravy na fakultu umění byl jako 
ocitnout se na jiné planetě a  vlastně mě to 
velmi obohatilo. Šumava a Ostrava mají něco 
společného, a  to drsné podmínky zavalené 
v mlze. O kořenech, které si nosíme v bato-
hu s  sebou, byla tento rok výstava Kamenná 
křehkost v  galerii FaVU v  Brně, kterou ku-
rátorovala taktéž Lenka Sýkorová. Vytvořila 
jsem několik velkoformátových kreseb tuž-
kou přímo na zeď. Jedna z nich se jmenovala 
Šumava na kolečkách. Vypovídá o  intimitě 
a  prožitku daného místa a  zároveň má eko-
logický podtext, narážím na kauzu Národní 
park Šumava. 

Už jsi zmínila, že hodně cestuješ, určitý čas 
jsi strávila na rezidencích ve Finsku nebo 
v Belgii. Čím byly ty pobyty v cizině inspi-
rativní?
Ve Finsku jsem byla na studijní stáži v galerii 
Sorbus v  Helsinkách, ale nakonec jsem žila 
uprostřed lesa na farmě, která se specializovala 
na výrobu bylinné soly. Starala jsem se o krávy, 
pracovala na poli nebo ve skleníku a po veče-
rech kreslila u kamen. Úplná romantika. Fin-
sko bylo velmi inspirativní co se týče vztahu 
k mytologii a  rituálům. Často jsem nacházela 
v krajině kravské nebo sobí lebky nasazené na 
dřevěném kůlu. Pak jsem se dozvěděla, že ten-
to zvyk vychází z pohanského rituálu. Když se 
zabil medvěd, tak se jeho lebka dala na špici 
nejvyššího stromu, aby jeho duše mohla vzpla-
nout ke hvězdám – k velké matce – k souhvězdí 
matce medvědici. O finských rituálech jsem se 
dozvídala od místní farmářky při saunování. 
Vzniklo tak několik kresebných sérií s tématem 
finského rituálu, který byl součástí diplomové 
práce s názvem Místo-Místa. 

Kresby, kde ženy pobíhaly v sukních a uka-
zovaly vagíny, byly dalším příkladem zachy-
cením jednoho z finských jarních rituálů, kdy 
se krávy po dlouhé zimě vypouštěly na pastvu 
a farmářky je tímto gestem ochraňovaly před 
vlky. Všechny ty příběhy a  osobní prožitky, 
které skrze cestování nabaluji, jsou důležité 
pro mou tvorbu, i když nejsou na první pohled 
čitelné. Ve Finsku jsem poznala tvorbu malí-
ře symbolisty Huga Sinberga, který mi něčím 
připomínal našeho Josefa Váchala. Ve zmiňo-
vaném cyklu jsem pracovala se Sinbergovým 
odkazem, konkrétně s malbou s názvem The 
Fairy-Tale I  (Pohádka I) z  roku 1895. Je na 
něm spící dívka v bílé noční košili, která jede 
na podivném tvoru v březovém lese. Tvor má 
drápy, které připomínají kořeny, deroucí se 
do země, zároveň někam putuje. V  té době 
jsem ještě pracovala s figurou, teď se v mých 
kresbách objevuje jen ruka – pro mne symbol 
lidského nástroje – manipulátora.

Na stážích jsi se začala zabývat také biody-
namickým zemědělstvím. Jak ses k  tomu 
dostala?
O  permakulturu a  farmaření jsem se už tak 
trochu zajímala v minulosti. V Belgii, když se 
blížila zima, jsme s tehdejším přítelem socha-
řem Petrem Švolbou žili v  autě s dvěma psy. 
Nastala otázka, kde budeme bydlet. Se psy 
nás v  žádném bytě nechtěli, a  tak díky nim 
jsme se dostali na farmu. Je to celkem zábavný 
příběh na delší vyprávění. Přišlo to zas tak ně-
jak samo. Mám to tak ráda, člověk se dostane 
ven z umělecké bubliny a pozná další zajímavá 
místa a  lidi. Dojení krav a  farmaření ve sto-
pách Rudolfa Steinera bylo opravdu nepláno-
vané. Stejně tak to bylo s  farmou ve Finsku. 
A takhle myslím přistupuji i ke své tvorbě, ne-
chávám to plynout a přicházet. Stejně pracuji 
v  prostoru galerie, mám nějakou představu, 
ale nechávám to plynout pod rukama. 

Takže konkrétní tvary šablon pro Efeméru 
vznikly až na místě?
Letošní jaro a  léto jsem trávila hodně času 
na Šumavě. S  mojí dvouletou dcerou jsme 
se vyvalily na louce nebo v  lese a  já si dělala 
studie efemérních rostlin, například osivky 
jarní nebo plevele okoličnatého. Jejich kvě-
ty nebo listy jsem pak stylizovala do nejjed-
nodušší podoby a  z  těch vznikly šablony, ty 
jsem pak vytvářela až tady na místě v galerii. 
Téma efemérnosti jsem zpracovávala už v mé 
bakalářské práci. Nevnímám efemérnost jako 
rychlý zánik, ale spíše jako transformaci v po-
zitivním slova smyslu. Stejně tak vnímám 
i  kresbu vytvořenou pro vaši galerii. Bude 
za krátký čas zamalována, zmizí, ale záro-
veň tady bude, stane se z ní něco jako skrytá 
freska. Divák si může povšimnou, že kresbu 
překrývá nápis Gravity (Závažnost), vytvoře-
ný modrými třpytkami, který je viditelný jen 
z určitého úhlu pohledu.

A jak se ti tady pracovalo? 
Skvěle. Tím, jak se často pohybuji z  místa 
na místo, tak se rychle dokážu sžít s místem 
a udělat si z něj domov. Já jsem se tu v pod-
statě za ty čtyři dny hned cítila jako doma. 
Ve stejné místnosti vystavují Ondřej Basjuk 
a Šárka Basjuk Koudelková. V naší práci je ur-
čitá linie témat, která si jsou něčím podobná. 

Věnuješ se také ilustraci?
Zatím mne nikdo neoslovil, abych ilustrova-
la konkrétní příběh. Minulý rok jsme si spo-
lu s  Magdalénou Manderlovou a  Kateřinou 
Baránkovou samy vydaly autorskou knížku 
v nákladu 100 kusů s názvem Skály a pahorky. 
Je to ručně lepené leporelo, taková knížka do 
kapsy, vypovídající o  naší generaci Nomádů 

a Petr Panů – dětí, které nikdy nevyrostou… 
S holkama nás toto téma spojuje. Na další au-
torské knížce právě pracuji ve spolupráci s Lu-
kášem Parolkem. Když to dobře půjde, měla 
by vyjít ven ještě tento rok. V budoucnu bych 
moc ráda ilustrovala knížku pro děti. S mojí 
dcerou často vymýšlíme příběhy, ona mi v tom 
hodně pomáhá, tak třeba vznikne knížka ve 
spolupráci matka-dcera o  našich společných 
dobrodružných cestách.
 
Vytváříš kresby přímo na místě, ale zároveň 
si na cestách děláš skici. 
Zajímá mne moment aktuálního prožitku. 
Moc se neumím na věci připravovat. To samé 
s cestováním, nedokážu si cestu úplně naplá-
novat, nebo vědět, že budu určitý čas na ur-
čitém místě, a mám pocit, že se mi nakonec 
stávají věci, které jsem podvědomě chtěla. 
Vlastně přicházejí samy. Stejným způsobem 
přistupuji i ke kresbě. Skica je pro mne hoto-
vým dílem, už ji dál nezpracovávám.

Teď si tady v galerii povídáme po workshopu 
pro děti, nazvaném Krajinohled, který jsi tu 
před galerií měla v rámci sousedské slavnos-
ti Zažít Jihlavu jinak. Prací s dětmi se zabý-
váš víc nebo to teď bylo ojedinělé?
V minulosti jsem dělala workshopy s romský-
mi dětmi v  rámci projektu Spojení – umění 
v galerii GASK v Kutné Hoře. K dětem jsem 
měla vždy blízko a  práce s  nimi mne hodně 
naplňuje. Další dílny pro děti s  názvem Po 
okraji krajiny jsem nedávno dělala v rámci Li-
tru, což je knižní veletrh uměleckých a autor-
ských publikací v Olomouci. Stejně jako tady 
v  Jihlavě jsme pracovali se zmíněnou techni-
kou „finger spray technique“. Je postavená na 
šabloně a  určitém motivu, který se neustále 
opakuje. Výsledek pak má tapetový charakter. 
Navíc děti vždy vymyslí něco nového a neče-
kaného, mají úplně jiný úhel pohledu, z toho 
občas zas naopak čerpám já.
 
Kam se chystáš dál, základnu máš teď pořád 
na Šumavě?
Ano, základnou je Šumava, kde je mi moc 
dobře s rodinou. Po dvouch letech strávených 
v  Rakousku se vracím do Čech. Ráda bych 
vyjela na tvůrčí rezidenci. Momentálně řeším 
téma matka-umělkyně ve společnosti, sleduji, 
jaké mají možnosti a vidím, že jich je málo, to 
je celkem problém. Ve světě už pár rezidencí 
pro matky umělkyně vzniklo, kde je i  mož-
nost mít chůvu. Našla jsem jednu takovou 
rezidenci v Norsku, tak se možná vydáme zas 
na sever.

Ptala se Lenka Dolanová

Kateřina D. Drahošová se narodila v roce 1988 na Šumavě. Vystudovala malbu v ateliéru 
Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Její diplomová práce Místo 
místa byla nominovaná na cenu StartPoint 2014. V poslední době ji nejvíce zajímá kresba, 
často vytváří rozměrné kresebné instalace přímo pro dané místo. Využívá šablon a opaku-
jících se motivů, velkou roli u ní hraje inspirace daným prostředím, pracuje s mytologickými 
a  rituálními motivy a  její díla mají ekologický podtext. Sama sebe nazývá nomádkou, 
pobývala na stážích ve Finsku, v Belgii, kde se věnovala i biodynamickému zemědělství, 
i na různých místech po České republice. Od roku 2017 ji zastupuje galerie Fox v Praze. 
Má dceru Fabiánu Matyldu. 

VÝTVARNÁ PŘÍLOHA



Z archivu Kateřiny D. Drahošové



VYSTAVOVALI JSME PŘED 50TI LETY 

Objekty a variabily Radka Kratiny 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
5. 2. – 19. 3. 1967
Ve  druhé polovině šedesátých let se v  jihlavské galerii uskutečnila série zajímavých výstav. Zasloužil 
se o  to mimo jiné kunsthistorik Arsén Pohribný, který zde uspořádal několik projektů, mimo jiné také 
zakládající výstavu Klubu konkretistů. 
Na jaře roku 1967 proběhla atraktivní výstava objektů a variabilů Radka Kratiny. O profesionalitě teh-
dejšího galerijního provozu svědčí už jenom pohled na dochované archivní doklady. Zajímavým čtením 
odkrývajícím zákulisí tehdejšího galerijního provozu je bohatá korespondence umělce s kurátorem. Hravě 
tvůrčí přístup ke způsobu výstavní prezentace stvrzuje katalog k výstavě. Grafická čistota zaujme i dnes 
a kromě fotografií Kratinových děl tu nechybí soupis vystavených věcí a německé resumé. Tušený punc 
geniality dodává tomuto drobnému katalogu kurátorský text Arséna Pohribného. Žádné teorie či popisy 
a vysvětlování, nýbrž koláž vizuální poezie, z níž tu citujeme krátký úryvek. 

Krůpěj. Nic
Sto kapek pršení
Hypnotičnost pocitu, že ťukání
nekončí že nikdy nenastalo
monotónní monochromatický
déšť

Moc struktur

Mašiny produkují
Mašiny konsumují a chrlí
odpadky
Vysloužilci
Nechtějí být kabátem trpaslíků
Nalezené knoflíky
už pro radost z nálezu musí zůstat knoflíky
a sirky sirkami

Před buňkami
Před knoflíky
Před špalíčky
Byl
svět vztahů, napětí, kontrastů
Elementy struktur
nám je teď opisují
určují rychlosti, směry, příhody podivná
náhoda
jejich sílu měřítko a číslo
Elementy plují ve světě vztahů jako
Plankton

Radoslav Kratina studoval v průběhu padesátých let na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Pra-
ze a po absolvování pracoval jako textilní návrhář. Vlastní volné tvorbě se začal věnovat roku 1962 
(experimentální grafika, reliéfní objekty). V šedesátých letech se zúčastnil několika kolektivních 
výstav spolu s  autory, kteří se zabývali strukturální abstrakcí, lettrismem a konstruktivismem. 
Roku 1967 spolu s Arsénem Pohribným a dalšími výtvarníky spoluzaložil Klub konkretistů a vy-
stavoval v Alpbachu. Následujícího roku se zúčastnil výstav Nová citlivost (Křižovatka a hosté) 
v Praze a Brně a  v  letech 1968 – 1971 série výstav Klubu konkretistů doma a  v  zahraničí. Po 
okupaci roku 1968 část členů Klubu konkretistů emigrovala a v roce 1971 klub ukončil činnost. 
Kratina ztratil možnost vystavovat, až do roku 1989 soukromě a v izolaci rozvíjel možnosti svých 
transformovatelných objektů a psal k nim doprovodné texty. Po roce 1989 byla činnost Klubu 
konkretistů obnovena. 

Daniel Novák



Uvažoval jste někdy o  tom, že byste 
se v  životě věnoval něčemu jinému 
než hudbě?

Pocházím z hudební rodiny, takže od mládí 
jsem byl k  hudbě veden nenásilným způso-
bem. Samozřejmě jsem uvažoval i o jiné dráze. 
Kdysi při studiu na gymnáziu jsem pošilhával 
po studiu elektrotechniky, ale naštěstí jsem 
zůstal v oblasti hudby. Beru to jako velký dar, 
dělat práci, která je tak úžasná a moc mě baví.
Jaká hudba je vám nejbližší a kterou 
si doma rád pustíte, když si potře-
bujete odpočinout?

Nejbližší je mi klasická, nebo jak se někdy 
říká „vážná“ hudba, která má neskutečně hod-
ně podob. Přiznávám se, že když si chci doma 
odpočinut, nepouštím si vůbec žádnou hudbu, 
ale relaxuji v  absolutním tichu. Pokud doma 
nějakou hudbu pouštím, z  pracovních důvo-
dů, abych si třeba poslechnul skladby, které 
budu dirigovat.
Musí dirigent nutně umět hrát na 
nějaký hudební nástroj?

Nevím, jestli musí, ale předpokládá se to. 
Většina dirigentů ovládá klavír, protože se 
každý při přípravě na zkoušky a koncerty po-
třebuje dokonale naučit partituru. Aby se ji 
naučil, potřebuje si partituru přehrát. Ale sa-
mozřejmě jsou i dirigenti houslisté či hráči na 
jiné nástroje. To, aby dirigent nějaký nástroj 
nebo nástroje ovládal, je dobré i proto, že musí 
hráčům mnohdy radit nebo nabídnout řešení 
s  interpretací skladeb. Pak hudebníci ocení, 
pokud má dirigent alespoň základní znalosti 
o fungování a možnostech nástrojů, jejich ná-
ročnosti, rozsahu a podobně. 
Při dirigování se velmi silně uplat-
ňuje řeč těla, někdy je již samotný 
pohled na dirigenta uměleckým zá-
žitkem. Nakolik se dirigentské tech-
niky učí na škole a nakolik jsou dány 
osobním projevem? 

Tak jako na každé umělecké škole, i dirigen-
ti se učí svému řemeslu. Tedy v první řadě zvlá-
dat techniky dirigování a vše související s po-
voláním dirigenta. Temperament nebo osobní 
přístup dirigenta je ale značně individuální. 
Samozřejmě nám profesoři radili, jak vypadat, 
jak co nejlépe pracovat s rukama a tak dále. Ale 
každý dirigent je originál a časem si najde svůj 
přístup, na kterém pak celý život pracuje. Jak 
říkáte, někteří dirigenti při výkonu „skáčí“ na 
jevišti, jiní se skoro nepohnou z místa a diri-
gují třeba více očima než rukama. I pro diváka 
je každé pojetí jiné – někomu se líbí tempe-
rament, jiný dává přednost umírněnosti. Já si 
myslím, že nejdůležitější je účelnost a srozumi-
telnost gest pro hudebníky, aby se na dirigenta 
mohli spolehnout a věděli vždy, kdy a jak mají 
hrát. Co by hudebníkům bylo platné, kdyby di-
rigent „běhal“ po jevišti, a oni by nevěděli, kde 
je první doba a kdy mají nastoupit. 

Když se pokoušíte o  interpretaci 
díla nějakého nežijícího skladatele, 
přemýšlel jste někdy o  tom, jak by 
koncert vnímal, kdyby seděl v  pub-
liku? 

Děkuji za zajímavou otázku. Určitě se za-
mýšlím nad tím, co asi svým dílem chtěl říct, 
v kontextu životopisů či životních osudů, kte-
ré jsou známé. Ale co by říkal nežijící autor 
tomu, kdyby se nyní ocitl v koncertním sále? 
Možná by byl překvapen hezkým zvukem, 
který je dán dnešními kvalitními nástroji. 
Možná by byl ohromen dalšími prvky, užíva-
nými při koncertech – moderní světelný park, 
promítání obrazu na jeviště z  několika ka-
mer, moderováním koncertů. Některé autory 
by možná překvapilo i  to, že jejich hudba se 
provozuje koncertně, tedy z jistého pohledu ve 
„vážném“ provedení, když třeba v jejich době 
měla spíše „zábavný“ charakter, nebo sloužila 
především k zábavě a pobavení. Většina auto-
rů by byla asi potěšena i  hodně překvapena, 
že jejich hudba přežila až do dnešních dnů. 
Někteří za svého života nezažili uznání, tak 
by je úspěch jejich děl hodně potěšil.
Jak moc je možné vycítit z  partů 
ideu skladatele, kolik je zde naopak 
interpretační volnosti? Nakolik se 
hraje hudba podle toho, jak to chtěl 
skladatel a  nakolik podle toho, jak 
je to dnes ustáleným zvykem hrát?

Velice záleží na tom, jak autor dokonale 
napsal partituru, nebo v  jakém časovém ob-
dobí dílo vzniklo. Například Gustav Mahler 
má opravdu dopodrobna popsáno v  partitu-
rách vše, což je úžasné k interpretaci, že máte 
přímo dokonalý a propracovaný návod prove-
dení. I když je partitura takto dokonale pro-
pracovaná, přesto stále zůstává velký tvůrčí 
prostor pro dirigenta i  třeba sólisty. Někteří 
autoři ale naopak příliš neřeší ve svém zápisu 
dynamiku nebo tempa, a pak už je na dirigen-
tovi a orchestru, jak celé dílo pojme.
Interpret může bezprostředně 
uplatňovat svůj umělecký cit, diri-
gent to má těžší, neboť si pro vyjá-
dření svého uměleckého cítění musí 
získat druhé lidi, kteří ho pak vyja-
dřují. 

Já si myslím, že dirigent má stejné mož-
nosti, někdy možná ještě větší, než interpret. 
Dirigent prostřednictvím pojetí, nastudová-
ní a  pak při provedení prostřednictvím gest, 
emocí a  všech energií je tím, kdo vede celé 
provedení díla na jevišti. V  legraci se říká, 
že dirigent a maminka mají vždycky pravdu. 
Divadelníci to zase říkají o režisérovi. Takže 
uplatnění uměleckého citu, na který jste se 
ptal, je podle mě v podstatě to, jak hudební-
ci přijmou záměr dirigenta a  jsou připravení 
nebo ochotni jej akceptovat a  provést. Pak 
mohou vznikat úžasné koncerty při dokonalé 
souhře dirigenta i všech hudebníků.
Jak probíhá secvičování interpre-
tace konkrétního díla? Dirigent má 
vizi a tu předává interpretům, nebo 
je průběh více o diskuzi? Mohou in-
terpreti ovlivňovat dirigentův po-
stoj? 

V orchestru nebo ve sboru demokracie pří-
liš neplatí. Pravdu má vždy dirigent. Sólisté 
mohou samozřejmě velmi ovlivňovat postoj 
dirigenta. Já osobně dávám sólistům velký 
prostor, naslouchám jejich představám a  pak 
se je snažím s orchestrem realizovat ke spoko-
jenosti všech. Samozřejmě vedeme se sólisty 

diskuse o jejich pojetí, mém názoru a tak dále. 
Nejsem dirigent, který slepě diktuje své před-
stavy. Vždy vše musí být v rovnováze. Sólista 
musí spoléhat na orchestr, že ho dobře do-
provodí a pomůže v náročných místech a na-
opak orchestr očekává špičkový výkon sólisty 
a kvalitní souhru.
Kdesi jsem četl, že pro hudební duše 
je vše hudbou, cinkání tramvaje, hlas 
milované osoby i šumění větru? Je to 
tak nebo je to jen básnivý obrat?

Je to opravdu tak, máte pravdu. A  někdy 
je právě těžké tyto „nechtěné“ zvuky a ruchy 
okolí „vypnout“ a  být zcela v  klidu. I  proto 
panuje pověra, že starší dirigenti jsou nepří-
jemní a  nerudní. Někdy to bývá tím, že za 
svůj život už „vstřebali“ hodně tónů, zvuků, 
ale i ruchů, a pak je třeba vyvede z míry ně-
jaký zvuk, kterého si „běžný“ člověk ani ne-
všimne. Ale pokud máte citlivější sluch, ně-
kdy některé falešné nebo špatně zahrané tóny 
opravdu „bolí“ až fyzicky.
Hudební koncert není jen o  zvuku, 
je s ním spjata celá vizuální i spole-
čenská kultura. Na koncertě je vždy 
také bezprostřední kontakt publika 
s hudebníky, jak na vás působí tato 
zpětná vazba?

Zpětnou vazbu publika potřebujeme všich-
ni. Cítíme, jak publikum dýchá, jak jásá, po-
kud se jim něco velice líbí. Někdy je zase dra-
matické ticho, které může znamenat obrovské 
soustředění nebo velký zájem o skladbu. Má-
lokdy si lidé uvědomí, že i  když já většinou 
stojím zády k publiku, slyším i to, co si mezi 
sebou povídají. Což se ostatně stává, že ně-
kdo zapomene, že se nachází na koncertě a ne 
před televizí, a začne třeba sousedce sdělovat 
své dojmy. To není příliš příjemné pro okolní 
diváky ani pro účinkující. Ale samozřejmě, 
vše je zapomenuto při potlesku. Dlouhotrva-
jící potlesk nebo výkřiky „bravo“ či „standing 
ovation“ jsou největším oceněním.
Věnujete se i skladatelské práci? Co 
vás vede ke komponování a  jakou 
hudbu skládáte?

Věnuji se hodně úpravám skladeb pro sym-
fonický orchestr. Jedná se především o skladby 
filmové hudby pro náš orchestr, pro koncerty 
(ne)jen filmové hudby, které se staly nejúspěš-
nějším formátem mimo klasické hudby. Dále 
se snažím o  rekonstrukci skladeb, které se 
hrály před stovkami let a  zachovaly se již 
pouze v  rukopisech, například skladeb rodu 
Stamiců nebo Vranických. A pro odreagová-
ní skládám a  nahrávám takzvanou relaxační 
nebo též meditační hudbu. 
Jakou hudbu byste hrál, kdybyste 
se nemusel ohlížet na vkus publi-
ka? Kteří autoři by v repertoáru or-
chestru byli častěji?

Pokud by to tak bylo, hrál bych o hodně více 
skladby G. Mahlera, P. Vranického, J. V. Sta-
mice, E. Griega, A. Dvořáka, B. Smetany, Z. 
Fibicha, J. Suka, A. Noska a dalších.
Uvažoval jste někdy o  spolupráci se 
současnými skladateli?

Spolupráce se současnými autory funguje. 
Naše filharmonie je rezidenčním orchestrem 
mezinárodního Festivalu sborového umění 
v Jihlavě, letos byl již 60. ročník. V rámci fes-
tivalu provádí i nová díla současných autorů. 
Mimoto filharmonie do budoucna plánuje 
uskutečnit soutěž pro současné hudební skla-
datele, první cena bude premiérové provedení 
skladby naší filharmonií.

Tuším, že jste vystudoval jihlavskou 
ZUŠku, nakolik s  touto školou spo-
lupracujete dnes?

S  jihlavskou ZUŠ spolupracujeme řadu 
let. Například v soutěži Mladý pianista, kde 
jsme dali Zvláštní cenu FILHARMONIE 
G. MAHLERA, která spočívá v  možnosti 
zahrát si klavírní koncert za doprovodu naší 
filharmonie. V  letošním roce takto s  námi 
hrála loňská vítězka ceny Barbora Potoc-
ká. Spolupracujeme i  se ZUŠ G. Mahlera 
v  Humpolci, jejich žáci s  námi vystupovali 
jako hosté na Vánočním koncertě v  Jihla-
vě v  roce 2016. Také se ZUŠ v  Polné, jejíž 
smyčcový orchestr bude letos hostem na Ad-
ventním koncertě v  Polné 3. 12. a  vystoupí 
i 17. 12. v Jihlavě.
Jihlava má svůj symfonický orchestr 
až od roku 2003. Jak a kde se zde ko-
naly koncerty vážné hudby předtím? 

Počátek historie orchestru v Jihlavě může-
me najít již v  roce 1924, kdy bylo první vy-
stoupení Jihlavské filharmonie při příležitos-
ti otevření Legiodomu. Pokud je mi známo, 
před námi v  Jihlavě neexistoval žádný stálý 
profesionální orchestr, myšleno ve významu, 
že v  orchestru hrají pouze profesionálové – 
tedy hráči, kteří své nástroje vystudovali 
minimálně na konzervatoři a hudbou se živí. 
Dříve (domnívám se, že od poloviny pade-
sátých let minulého století) v Jihlavě existo-
val Horácký symfonický orchestr, který byl 
ale složen převážně z  amatérů a  jeho poslá-
ní bylo jiné. Koncerty se konaly například 
v  Dělnickém domě (dokud fungoval jako 
kulturní stánek), pak většinou v  nynějším 
DKO, stejně jako dnes.
Orchestr byl přejmenován na or-
chestr Gustava Mahlera, spjatost 
s touto osobností je v Jihlavě logic-
ká. Jak je koncertní dramaturgie 
ovlivněna skutečností, že orchestr 
působí na Vysočině?

Někteří si myslí, že když neseme jméno Gu-
stava Mahlera, musíme hrát pouze jeho díla. 
Samozřejmě rádi zařazujeme jeho díla, nic-
méně máme i další cíle. Chceme připomínat 
skladatele, hudebníky, sólisty, kteří žili a tvo-
řili v  Jihlavě a na Vysočině. Kdo jiný by měl 
udržovat odkaz rodu Stamiců, bratrů Vranic-
kých, Míči. Snažíme se rozvíjet jejich hudeb-
ní odkaz, protože si myslíme, že je to velice 
důležité pro sounáležitost lidí s místem, kde 
žijí. Mnoho současníků vůbec netuší, jak byla 
Jihlava kdysi kulturním městem, na větší kul-
turní úrovni než Praha. Málokdo zná jména 
hudebních autorů, kteří chodili po jihlavském 
náměstí a  pak dobyli svět. Chceme ale také 
přinášet publiku vrcholná orchestrální díla 
světových velikánů, děláme unikátní projekty 
jako jsou koncerty filmové hudby, Vivat tango, 
nově chystáme netradiční operetní koncert. 
Snažíme se dávat prostor vynikajícím českým 
i  zahraničním sólistům. Děláme i  výchovně 
vzdělávací pořady pro školky a školy, v Domě 
filharmonie hrajeme komorní koncerty. 

Osobně bych byl moc rád, aby se v  Jihlavě 
konečně odbouralo to, že třeba divadelníci 
nechodí na koncerty klasické hudby, ti, co 
chodí na výstavy zase nejdou na pěvecký sbor 
a tak dále. Myslím si, že je to velká škoda pro 
celý kulturní život krajského města, který by 
mohl být daleko zajímavější a přívětivější pro 
všechny.

Ptal se Daniel Novák

Vše musí 
být v rovnováze
Rozhovor s dirigentem 
Jiřím Jakešem

OSOBNOST (O)KRAJE

Jiří Jakeš (1967) absolvoval Masarykovu uni-
verzitu v  Brně, obor dirigování, řízení sborů. 
Dirigentskou činnost zahájil v  Komorním or-
chestru města Jihlavy. V  současné době je šéfdi-
rigentem Filharmonie G. Mahlera. Dále hu-
debním ředitelem Magického hudebního divadla 
Praha a uměleckým ředitelem Festivalu sborové-
ho umění Jihlava. V počátku své kariéry byl 18 let 
dirigentem Dětského pěveckého sboru Gaudium, 
11 let vedl Jihlavský smíšený pěvecký sbor Me-
lodie a 6 let Ženský pěvecký sbor Cecilie-Cecilia. 
Absolvoval řadu soutěží a  soutěžních přehlídek 
a  několik zahraničních turné (Francie, Němec-
ko, Švýcarsko, Rakousko, Holandsko, Belgie…). 
Věnuje se také skladatelské činnosti – autorským 
skladbám a  úpravám pro symfonický orchestr 
a pěvecké sbory či aranžování filmové hudby pro 
symfonický orchestr.

fotografie z archivu Filharmonie Gustava Mahlera



Komenského č. 2
Začal bych u budovy, kterou máme tady po levé straně, a sice 
poštou. Na poštu mám dokonce dvě vzpomínky. Šel jsem sem 
jednou s maminkou, nevím proč a kvůli čemu, a v prvním po-
schodí na mě udělal velikánský dojem takový plakát, byl jsem 
malý a ten plakát velikánský. Byla tam zakrvácená ruka s no-
žem. Matka mi potom vykládala něco o  tom, že je to plakát 
proti bolševikům. A  teď si představte, že jsem jednou pro-
cházel archivní dokumenty a najednou zjišťuji, že ten plakát 
máme v archivu. Takže jsem se díval na to, na co jsem se díval 
jako pětiletý kluk. Měl jsem spolužáka, který je původem Ně-
mec a  odstěhoval se do Německa, tenhleten hoch mi posí-
lal čas od času obálky, v  těch obálkách byl vždycky papírek 
proložený gumičkou a tam bylo zastrkaných deset amerických 
žvýkaček, z  druhé strany taky deset. Vždycky, když obálka 
přišla, byl vzadu nalepený štítek clo, tak jsem obálku otevřel 
a na každé straně byl vytažený jeden model žvýkačky a strčený 
prázdný papírek. Takže cenzura pracovala perfektně a přitom 
si žvýkala moje žvýkačky. 

Komenského č. 1
Druhý rožák: tadyhle dole byla léta letoucí velice známá lékárna. 
Přiznám se k jedné věci. Jako kluci – to mě bylo osm deset roků 
– jsme navštěvovali lékárny v Jihlavě. Vždycky jeden šel dovnitř 
a říká lékárníkovi, pane lékárníku, prosím vás, naše babička má 
astma, my bysme chtěli astmatické cigarety. To už se ani ne-
prodává. Pan lékárník říká, dobře, tak to tady máš, mazali jsme 
na křížek u  Koželuhů, tam jsme si sedli v  lesíku a  vypalovali 
cigarety. Po určité době na to pan lékárník přišel. Poslední, kdo 
nás načapal, byl pan Vácha v  lékárně, co je zbořená, na konci 
ulice Benešovy po levé straně. Ten to okamžitě nahlásil všem 
rodičům, protože nás znal, no a doma byl řezuňk. Já jsem se na-
štěstí obešel bez řezuňku, protože můj otec byl sice nekuřák, ale 
to už jsme měli doma dědečka a ten kouřil fajfku i v noci a říkal, 
prosím tě, stejně třeba bude jednou v životě kouřit, nemlať ho, 
ono to nějak dopadne. 

Tady byla obrovská řada vitrín a v těch se nabízely programy 
jihlavských kin. Bylo tady kino Stalingrad, dneska Dukla, kino 
Stadion, kino Oko – potom Vysočina – , pak kino Bedřichov, 
kino Odborů. Jak u  vitríny někdo stál, tak to byly buď filmy 
z Francie nebo z Itálie, zkrátka z imperialistického západu. Jak 
tam byly naše filmy, anebo dokonce lido-demo, tak vitrína zů-
stala bez povšimnutí. 

Ulicí jezdila tramvaj. Dole pod Priorem byla zastávka hlavní, 
zůstaly tam po ní jenom záchodky někde dole pod zemí, a tady 
jela po levé straně. První zastávka, kde jsem občas nastupoval 
nebo vystupoval, byla u  Grand hotelu. Tramvají jsme jezdili 
strašně rádi, protože to drncalo, cinkalo. Za protektorátu jsem 
si jezdil taky, tenkrát, když nebylo ovoce, tak jsme si s tatínkem 
vždycky v létě vzali takové kufříky dělané z papíru, jeli jsme do 
Větrného Jeníkova, tam jsme trhali třešně, a pak jsme je navečer 
vozili domů a maminka je zavařovala. Jednou jsme přijeli a měli 
jsme kufr a v tom bylo dámské prádlo, protože jak byl ve vlaku 
nášvih – ony byly skoro stejné, všechny ty kufry za protektorá-
tu – , tak nám ho někdo vyměnil, takže jsme měli doma prádlo 
a měli jsme málo kompotu. 

Komenského č. 3 
Támhle dole je herna. To mě vždycky srdce usedá, tomuhle ba-
ráku všichni staří Jihlaváci říkali U Ságnerů. Pan Ságner nechal 
celý barák přestavět, stavěl mu to jeden stavitel z Velkého Bera-
nova. Historický dům přišel o veškerou parádu a o všechno, jak 
uvnitř, tak zvenčí. Dole byla prodejna pana Ságnera, prodával 
dětské zboží, svetříky a  tak dále. Prodejna s  dětským zbožím 
tady byla ještě dlouho. 

Kdybychom šli Komenského ulicí barák od baráku, a šli i pod-
zemím, tak základy ulice, to je gotika. Tam je někde sklepení, 
dokonce dvoupatrové. Jako kluk si pamatuju, že po válce jsme 

těmi katakombami procházeli zcela volně. Potom se začalo ve 
sklepech – v prvním poschodí, kde měli lidé schované brambory 
a zavařeniny – krást, tak se začaly přepažovat zděnou příčkou. 
A  bylo po procházení. Většina baráků, tak jak je vidíme, má 
secesní úpravu. Kdyby se dělal průzkum, určitě až do prvního 
patra by se našly zbytky gotického zdiva, popřípadě z  období 
renesance. Bohužel to všechno je už pod omítkou.

Jihlava na mě dělá docela příznivý dojem, na druhou stranu 
mi tady něco schází. Když se díváte třeba na tato okna, většina 
jsou kanceláře, je to vybydlené. Za mě to nebylo, okna byla plná 
záclon, domácích květin, v létě a zjara okna otevřená, lidi chodi-
li a bavili se spolu do okna. Dokonce i v přízemí, kde jsou dnes-
ka obchody, bývaly byty. Dneska by v takovém bytě, zavlhlém, 
určitě nikdo nechtěl bydlet, tak jsou tam vinárničky, kavárničky 
a žije se tam úplně jinak. 

Komenského č. 6
Ve většině domů obchody dole nebyly. Akorát tady si vzpomí-
nám, že byla vyhlášená jihlavská samoobsluha se vším možným, 
sortiment byl velice významný, což při pultovém prodeji nebylo 
možné, aby měl malinkatý krámeček tolik zboží najednou.

Komenského č. 7
Na druhé straně byla drogerie, po válce se tam dokonce pro-
dávalo fotokino a  já jsem tady chodil nakupovat ještě klasické 
filmy Foma. Tady mi otec koupil první fotoaparát značky Mi-
lona, který vyráběli v Prostějově, mám ho ještě schovaný, je to 
taková vytahovací mašinka, dělá krásné fotky. Pak mě tady otec 
koupil kameru na péro, osmičku Admiru, měl jsem ji jako jeden 
z prvních v Jihlavě. 

Ale všechno je to hrozně dávno, všechno je to pryč. Všechno 
se tady hrozně rychle mění a trošku mě to děsí, hlavně proto, že 
v domech teď v podstatě skoro nikdo nežije, až do prvního štoku 
vidíte, že to jsou kanceláře, anebo byty, ale nevím, co to je za 
byty, páč mají špinavá okna a záclony. 

Komenského č. 11
Když jsme u  předposledního baráku před Grandem, tady ten 
šedivý dům, v prvním patře mají květinky v okně, to je dneska 
penzion. V  něm bydlela významná židovská rodina, Böhmovi 
z Batelova. Jeden z nich měl v Jihlavě velkoobchod s kůžemi. To 
byl jeden z nejbohatších Židů, Vilém se jmenoval. Oni si potom 
postavili domeček v  dnešní Mahlerově ulici číslo tuším 25. To 
byla velice zajímavá rodina a měla nešťastný konec. Když přišli do 
Jihlavy patnáctého března Němci, byl jako nejbohatší Žid volaný 
okamžitě na gestapo. Podnik musí opustit, byl z toho velice ne-
šťastný, rodina tím trpěla, je to jeden z těch, co si krátkou dobu po 
okupaci vzal život, na půdě domku v té Mahlerově ulici číslo 25 se 
oběsil. Zanechal po sobě ženu a tři děti. Jedna z dcer byla členkou 
židovského spolku Modro-bílí, a  když se začátkem protektorá-
tu objevila šance dostat asi 600 židovských dětí do Dánska, byla 
v Jihlavě jedna ze čtyř, které byly vybrané. 

Zůstaly jí tady dvě sestřičky a matka. Byt zabral jeden z šéfů 
gestapa, kteří měli na starosti židovskou otázku v Jihlavě. Mat-
ka s těmi dvěma děvčaty putovaly do Třeště, z Třeště se dostaly 
do sběrného střediska do Třebíče, z Třebíče putovaly do Tere-
zína a z Terezína potom se dostaly do Treblinky. Takže konec 
rodiny byl drastický. 

Ale jejich dcera v Dánsku přežila, já jsem se náhodou dozvě-
děl o tom, že žije, tak jsem s ní navázal kontakty. Sepsal jsem 
jí povídání o Jihlavě za protektorátu, dal jsem tam fotky jejich 
domu, a  když jsem se před pár lety konečně dostal do Prahy, 
abych jí to předal, tak mě její muž přivítal mezi dveřmi a říkal, 
pane Vilímek, jsme rádi, že jste přijel, ale to, co tady nesete, to 
zase můžete schovat, nebo já si to vezmu a  budu to manželce 
předčítat, ona mi mezitím oslepla. 

Jsem chlap, ale měl jsem se co držet, abych tam s nimi ty tři 
hodinky strávil povídáním, bylo to velice smutné. Rodina žije 

v  Praze na Hradčanech a  do Jihlavy prakticky vůbec nejezdí. 
Paní říkala, že Jihlavu nechce ani vidět a že taky dětem doporu-
čuje, aby Jihlavu nikdy nenavštívili. Když byste se šli podívat na 
židovský hřbitov, zkraje na levé straně je pamětní deska, černý 
mramor, tam je napsáno Vilém Böhm, a není tam vůbec nic, ani 
datum narození, úmrtí. Jeho bratři šli všichni postupně do všech 
možných koncentračních táborů. Takže osudy rodiny Böhmo-
vých z Batelova jsou tragické. 

Komenského č. 13 
Půjdeme k  hotelu Grand. Poslední majitel, který tady přivítal 
protektorát a příslušníky gestapa, byl pan Šulc, na hotelu byl až 
do poslední chvíle, kdy se musel vystěhovat do Prahy. Putoval 
potom do Osvětimi a jeho žena, ještě než v Praze nastoupil na 
transport, si v Praze vzala život, otrávila se. Já jsem se setkal s je-
jich synem. Jednou jsem přijel do Prahy jako obchodní zástupce 
firmy a hledal jsem v noci nocleh. Přijeli jsme na Vinohrady před 
hotel Flora, přijdu do recepce a tam je takový šikovný pán, pro-
šedivělý, a povídá, co potřebujete? A já povídám, no potřebovali 
bysme nocleh, a on povídá, v Praze dneska nocleh neseženete, 
a já povídám, no jó, ale jet do Jihlavy, to bude cesta hrozná, a on 
říká, vy jste z Jihlavy? A představil se jako Hanuš Šulc, a já jsem 
bejvalý majitel hotelu, který jsem podědil a komunisti mi ho se-
brali, tak víte co, pro vás ten byt tady najdeme. Všichni Jihlaváci 
jsme od té doby jezdili na Floru za panem Šulcem, vždycky jsme 
měli k dispozici pokoj.

Z divadla jsme vždycky chodili do hotelu Grand, tady jsme 
si dali kávu a tak dále. Pamatuji si jednu zajímavou příhodu, to 
jsme tam přišli, byli jsme pěkně oblečení, jak se chodilo do di-
vadla, a tam u jednoho stolečku takhle o samotě seděl pán, nohu 
přes nohu, a rukama si nabíral velkou mísu hranolků. Tak jsme 
na něj koukali a říkali jsme panu vrchnímu, prosím vás, kdo to 
je ten chlapík, on takhle jí rukama, takhle si tam baští hranolky, 
má tam velikánské pivo postavené. No to je nějaký Američan, 
tak si to poručuje, tak mu to dáváme. Tak jsme koukali na Ame-
ričana, jak si tady v Jihlavě požíral za minulého režimu hranolky 
v hotelu.

Dole byla nádherná jídelna, sály, to všechno je dneska pryč. 
Pod hotelem byla nádherná síň vyložená dřevem, tady se schá-
zeli Židé, co byli ve spolku Theodora Herzla. Když jsem se ne-
dávno chtěl zastavit a říkám, rád bych se podíval do té místnosti, 
kde se Židé scházeli, tak mi bylo řečeno, že to už je dávno roz-
bité a že tam je protiatomový kryt. 

Komenského č. 10
Jsme u galerie. Ten barák měl dole velikánskou prodejnu, v  té 
prodával pan Vonák, kožišník. Na pana Vonáka mám úžasnou 
vzpomínku, byl Jihlavák, už starý pán, chodil vždycky úžasně 
ulízaný, takový upravený, měl pěšinku. Co mě na něm fasci-
novalo, byly vrzavé boty, já jsem se vždycky strašně divil, jak je 
možné, že boty vržou. 

Když jsme u  té galerie, teď jsem tam chvilku seděl a  kdosi 
mi říkal, jestli se tu něco neodehrálo, někdo dokonce říká něco 

V průběhu akce Zažít Jihlavu jinak 16. září se uskutečnila 
procházka po Komenského ulici, při níž se o příběhy domů 
podělil archivář Ladislav Vilímek, který se zabývá historií 
Jihlavska a je autorem série knih I domy umírají vstoje, jejíž 
čtvrtý díl by měl vyjít do konce roku. Zde přinášíme výběr 
z příběhů, které zazněly na ulici. 

Žádná záclonka, žádná kytka
S Ladislavem Vilímkem po Komenského ulici

Komenského č. 13 – nároží, dnes hotel Grand (Muzeum Vysočiny Jihlava)



o tom, že se tam pohybuje nějaké strašidlo. V tomhletom domě 
se otrávil, spáchal sebevraždu židovský mladý malíř, jmenoval 
se tuším Max Kraus. Takže pokud tady někdo chodí, tak je to 
Max Kraus. 

Komenského č. 15 či Husova č. 2 
Na protější straně na rohu Husovy ulice byla prodejna cukrovinek. 
Mě hrozně chutnaly bonbóny, byly dělané z nějakého – nevím, jest-
li to byl rosol či želé – , obalené jenom cukrem, mělo to barvu bílou, 
červenou, to jsme měli strašně rádi, chodili jsme semka i na čoko-
ládové bonbony, dneska ty bonbony jsou všechny balené, tenkrát to 
všechno bylo v krabicích na volno, takže jste si mohli říct deset deka 
osm deka bonbónů, paní je velice ochotně navážila.

Komenského č. 16 
Na druhé straně je dům, který patřil jednomu židovskému pod-
nikateli, a sice to byl výrobce bot pan Neubrunn. Boty vyráběl 
vedle v Palackého ulici. Prodejna byla vyhlášená. V archivu jsem 
objevil jednu zajímavou věc, ve 45. roce, když přijeli Rusové, 
jeden z nich tady projížděl, motal se a chtěl couvat, a nacouval 
pánovi do prodejny, vjel mu až dovnitř, takže to musel potom 
spravovat. 

Komenského č. 17
Když se díváte na historické fotografie domů z  období první 
republiky nebo před, to je nádhera, oči vám přecházejí z  těch 
reklam a obchůdků. To byla skutečně výtvarná dílka, byly tady 
prodejničky všeho možného druhu. Pod arkýřem byla dlouhá 
léta prodejna papíru a dětských potřeb. Semka jsem chodil pro 
pastelky, pro barvičky. 

Komenského č. 20
Na druhé straně toho tolik nebylo. Ten šedivý barák patřil ban-
ce, už tenkrát krátce po válce tady měla farní úřad Církev čes-
koslovenská. Pídil jsem se po rodině posledního jihlavského ra-
bína Grünfelda, který byl zavražděný v  Pirně u  Drážďan. Jeho 
manželku s dcerou vystěhovali z bytu vedle synagogy do Křížové 
ulice, to děvče se potom dostalo takovým zajímavým způsobem 
do Palestiny. Já jsem od ní dostal zprávičku, že když se tatínek 
dozvěděl o tom, jakým způsobem v Jihlavě okupace probíhá, po-
věřil fotografa, pravděpodobně to byl jeden z těch, kteří tady měli 
ateliér, aby nafotil všechno, co souvisí se Židy. Dotyčná mi pak 
napsala, zkuste vyhledat v Jihlavě faráře Církve československé, 
protože rabín spolupracoval s panem farářem. Už jsem se o to po-
koušel, pan farář, co tady byl po válce, říkal, nezlobte se, já jsem 
žádné fotky nenašel, takže fotky těch židovských věcí, pohled na 
židovský hřbitov, obřadní síň nebo synagogu, židovské domy, ty 
se definitivně ztratily. A je to velikánská škoda. 

Komenského č. 22 
V tom domku dál, takhle do růžova, dneska to provozuje diva-
dlo, tam jsem měl jeden zážitek, chodili jsme do prvního po-
schodí, měli promítačku na filmy 32 mm. Točilo se klikou, na 
těch kolečcích byly většinou kovbojky a indiánky, vydrželi jsme 
tam s mým bratrem sedět a točili jsme klikou, čím rychleji, tím 
rychleji ti kovbojové jezdili a stříleli. Rodiče už byly upití kávou 
a my jsme říkali, ještě na támleto se podíváme. Takže pro mě ten 
barák žije, dneska už tam nikdo nebydlí. Je to smůla, všude jsou 
nějaké úřady a organizace a není to ono. 

Komenského č. 27 a č. 29
Na levé straně, barák, co je teď opravený, s těmi terasy, to byl špi-
tál sv. Alžběty. To byl velice významný dům pro Jihlavu, špitál 
uvnitř města. Jeden z nejstarších, co tady byly. Jinak špitály byly 
většinou před hradbami. Při nájezdu a  při válečných taženích 
o špitály Jihlava přišla, tenhle tady zůstával, později byl zrušený, 

potažené červeným sametem. Od té doby, co to zrušili, jsem tam 
nešel, protože jsem slyšel, že je tam herna, a to vidět nechci. Hrá-
val se kulečník a v sobotu se tančilo. Byl tam zespoda osvětlený 
parket. Máme hodnocení jihlavských domů od jednoho odborní-
ka z Prahy, který prohlásil nehezký dům, nicneříkající převýšená 
stavba, zbytečný dům. Já zase říkám, že zbytečný nebyl, protože 
jsem si tady prožil nádherná léta. 

Komenského 35, 37, 39 
Tady stál přístaveček, a sice Urbanova hospoda. Nikdy jsem v té 
hospodě nebyl, pač byla věčně zakouřená, sedávalo se na trávní-
ku, v létě obložená pivními hochy, co si šli pošmáknout na dob-
rém pivu, kus dál byla zahrada, tam byla i kuželna, to je dneska 
všechno pryč. Na tomhletom místě stála druhá hradba, tady byl 
hradní příkop, to je všecho zavezené. Tady byla souvislá řada 
domů, postupně se vznikem třídy Jana Masaryka byly všechny 
ty domy zbourány. 

Komenského 39
Přicházíme k domu, který tady trčí s nehezkou fádní šedivou fa-
sádou. Krátce po válce mě sem jednou otec dovedl a tam v první 
vitríně byly vystaveny kabelky a všelijaké čepice a rukavice z lid-
ské kůže, která byla otetovaná, z koncentračního tábora Dachau. 
To tady vystavoval pan doktor Bláha, významný jihlavský lékař, 
bydlel v  jedné vilce ve Dvořákově ulici, dostal se do Dachau, 
tam byl lékařem, takže viděl všechno, co se tam děje, dokonce 
byl korunním svědkem při Norimberském procesu. Dodneška 
to mám před očima. Tenkrát jsem přišel domů s otcem a matka 
nás oba vypeskovala, říkala, prosím tě, malýho kluka tam taháš 
na takový věci koukat. Bydleli jsme v Židovské ulici, když jsem 
vyšel před barák, tam chodila jedna holohlavá paní. Pak jsem 
se dozvěděl, že je to paní Beranová, která se vrátila z Osvětimi. 
Vždycky jsem tahal matku za ruku, říkal jsem, ta paní nemá 
vlasy. No, nemá vlasy, pač se vrátila z koncentračního tábora. 

Komenského 34
Tady máme jeden zajímavý dům, je v podstatě pořád stejný, ve dvoře 
byla hrnčířská dílna pana Nechoddoma. Já jsem se k tomu človíčku 
dostal úplnou náhodou, když jsem se byl u jednoho známého v ulici 
Matky Boží podívat, ve dvoře, je to ten dům naproti kostela u mi-
noritů. On mě volal, pojď se podívat, co tady máme mezi jahoda-
mi, odhrabávali hlínu a zjistili, že tam leží votivní deska, náhrobní 
kámen, a to byl náhrobní kámen pana Nechoddoma. A protože byl 
hrnčíř a dělal i kachle, tak byl náhrobní kámen nepoškozený, byl 
tam nádherný reliéf, hrnce a kachlová kamna. 

Komenského 40
Teď už přicházíme dolů, na nároží vpravo ten baráček mě fas-
cinoval. Když jsme procházeli archivní dokumenty, v  přízemí 
toho domku snad co okno, to prodejna. Byla tam zelenina, já 
nevím, co všechno, a  v  té horní části cukroviny. Semka jsem 
chodil jako kluk na zmrzlinu, když jsem šli pěšky třeba na Heu-
los nebo se podívat dolů na plovárnu, tak jsme se vždycky v téhle 
prodejničce dole v té cukrárně zastavili, tam jsme si dali zmrzku 
nebo nějaké zákusky. Samozřejmě prodávaly se tam i bonbóny. 

Komenského č. 45
Naproti stál katolický dům, a tím vlastně ulice končila. Byl po-
stavený pro Spolek českých katolických jinochů panem farářem, 
premonstrátem od svatého Jakuba. Po válce tam hráli divadlo, 
toho typu jako Timur a jeho parta, Mladá garda a tak dále, tam 
blikaly postavy esesáků s dřevěnýma nebo papírovýma pendre-
kama, mlátili do lidí a my jsme tam seděli a žasli jsme nad tím 
vším. Pak se tady odehrávaly plesy, byly tady i  vyhlášené sil-
vestry. Hrál tam pan Tříletý, v půlnoci za mnou přišel a říkal, 
hele, ty tlučeš bubny, viď, tam u  vás na škole. Já už mám hu-
debníka úplně hotovýho, už zůstal akorát střízlivej pianista, a já 
bych tam možná zahrál něco na housličky, na flétničku, pojď si 
tam sednout. Tak jsem tam zbytek Silvestra dotloukl na bicích. 
V budově byla česká škola, pak musela budovu opustit a v budo-
vě se ubytovali běženci, co utíkali před Rusy směrem na západ. 
Sloužil podniku Pramen, pak tady byly všelijaké sklady a  na-
konec schátralá budova. Významná budova, která pro kulturní 
Jihlavu něco znamenala. A tím jsme se dostali na konec ulice. 
Možná, že by se dalo ještě vzpomínat na ledacos, ale už radši ne. 
Některé věci nejsou ani příjemé ani veselé.

z kaple se stal sál, kde se pořádala divadla. Dole byla prodejna 
Fotokino, dokonce tam byly fotoataliéry, předtím Srdínkova lé-
kárna. To byl takový obtloustlý pán, který tam dlouhá léta už za 
první republiky vedl Turistický klub Čeřínek. 

Komenského č. 26 a č. 28
Přicházíme ke starému divadlu, což byl klášter. V  klášteře se 
odbývaly bohoslužby až do doby, kdy byl zrušený a nabídnutý 
k  rozprodeji. Kolem toho se rozprostřela veliká debata, co se 
tady bude dít, byla tam snaha postavit továrničku, manufakturu. 
Nakonec se z toho stalo divadlo. To je přestavěné, k tomu je ještě 
přístavba moderního divadla. Tam, kde stojí moderní část, byl 
velice zajímavý jednoposchoďový baráček, dole v  přízemí byla 
dlouhou dobu drogerie. Tenkrát byla úplná senzace a podpul-
tovka mýdlo balené v papírku, měl jsem tam velice dobrého zná-
mého, kdykoliv jsem přišel, tak jsem mrkl, že potřebuju, ukázal 
jsem, že dvě, a nesl jsem si domů mýdla. 

Za první republiky tam bylo velice známé knihkupcetví pana 
Rosse. V archivu se dochovala fotografie, když se ten jednopa-
trový baráček přestavoval, pan Rossa se nechal před domem 
vyfotit i  s  celou famílií. Na rohu vedle knihkupectví byla ma-
linkatá vinárnička. Já jsem měl možnost navštívit knihkupectví 
ve Spojených státech, a tam všude koberce, na kobercích leželi 
mladí lidé, měli podepřené hlavy, před sebou kafe v umělé hmo-
tě a četli si knížku, někteří ti starší seděli v křeslech. Tak kavár-
nička vedle toho knihkupectví, to mohlo mít taky něco do sebe. 

Komenského č. 31
Na druhé straně ten zelinkavý domeček, co je krásně opravený, 
tam dole bylo vyhlášené holičství a kadeřnictví. Zase by to bylo 
dlouhé povídání, kdo tam všechno byl. 

Zlepšilo se toho moc, kdybyste se podívali na tu ulici krátce 
po válce, opadaná omítka, šedivo tady bylo. Na druhou stranu 
se v oknech pohybovali lidi, žilo to, lidé si povídali, dneska je to 
mrtvé, žádná záclona, žádná kytka, nikdo na nás nekouká, co 
tady vlastně děláme. Pokud jsou okna domů taková mrtvá, ten 
barák jako by nežil. Je to veliká škoda. 

Každý dům měl velké chodby. Dvorečky bývaly za každým 
domem, pro nás pro kluky to byla děsná romantika. Většina těch 
šupínek a všelijakých přístřešků, všechno je zbourané. 

Divadelní ulice
Tady je jedno z nejkrásnějších zákoutí, pokračování Divadelní 
uličky s baštou, která je obytná, to je velice zajímavá stavbička. 
Když jsem psal historii toho domu, tak jsem narazil na to, že 
tam za protektorátu bydleli Neumannovi. A co se nestalo, při-
šel dotaz do muzea a do archivu, ozvali se nějací Neumannovi 
z Rumunska, že údajně jejich předci byli Němci a žili tady v Jih-
lavě v  nějaké zapadlé uličce v  nějakém zapadlém domku. Tak 
jsem jim odepisoval, poslal jsem jim fotku tohohle domu. Takže 
potomci Neumannových žijí v Rumunsku, co tam dělají, nevím. 
Pohled na tuhletu romantickou boudičku, která se stala pro 
mnohé malíře takovým symbolem, všichni malovali zákoutí 
s touhletou boudou. První vnější hradba tady byla, pak byla ještě 
druhá, mezitím parkán a za tím ohradní příkop. Za hradbou měl 
jihlavský lékárník malinkatý domeček a neustále se handrkoval 
s majitelem domu, že mu voda z baráku kape na tu jeho besídku. 

Komenského č. 30 a č. 32
Místo nárožní budovy tu byl úžasný domeček, nádherná stav-
bička. Pod nimi byla prodejna významného papírníka pana 
Křišťana, to byl úžasný člověk, úžasná postava. Měl na své stáří 
obrovského šedivého kníra, bílé vlasy, obrovskou hřívu, vypadal 
spíš jako bohém, šel tak pomalinku a nosil hůlčičku, když přišel, 
tak všechno bylo rukulíbám, milostivá paní, dokonce i klukům 
vykal. Semka jsme chodili pro papíry, pro náplně do tužek, pa-
pírnictví vyhlášené. 

A  tenhleten pan Křišťan byl bezdětný, s  manželkou žili ve 
vilce, tuším, že to je ulice Erbenova, věnoval to tenkrát školce. 
To bylo při národním podniku Tesla, vedoucí pracovníci firmy 
přišli a hrozně se jim líbily mahagonové obklady zdí, tak si to 
všechno, aby to dětem nepřekáželo, odvezli na chalupu. 

Komenského č. 33
Ten barák, co takhle trčí průchodem, tam byla kavárna Corso. 
Tramvaje jely těsně podél toho domečku směrem k nádraží. Velice 
významná kavárna, kde se scházeli všichni Češi, ať už za první 
republiky nebo během protektorátu, byť byla samozřejmě velice 
ostře sledována. Po válce všechno zaniklo, tam potom byly jen 
kanceláře, sklady a tak dál, dneska tam je průchod a vedle restau-
race. Za restaurací dojdeme ke Slávii, to byla vyhlášená kavárna. 
Já jsem tam chodil strašně rád, byl jsem tam každou sobotu, po-
kud byly soboty volné, když ještě nebyly, tak jsme tam byli každou 
neděli. Pamatuji si dodneška, že když jsme tam přišli, tam byl 
číšník pan Krča, tak jsme si jenom sedli a pan Krča povídá – dáme 
si dneska tokajské? A my jsme řekli ano. A dáme si jaké, aszú nebo 
samorodné? Jedno stálo 28 korun láhev, druhé asi 32. Nedávno 
jsem šel do jednoho marketu a tam stála lahvička tokaje, dokonce 
tam ještě bylo napsáno Szamorodni. Tak jsme za to dali 150 ko-
run a s mojí ženou, přestože nám už teďkon moc to víno nešma-
kuje, jsme si pochutnali. Říkali jsme si, to je vono. Byl jsem skoro 
kavárenský povaleč. V prvním patře byla nádherná křesla, boxy 

K
om

enského č. 30, původní nárožní dom
ek (M

uzeum
 Vysočiny Jihlava)

Komenského, zleva č. 19, 21 a 23 (Muzeum Vysočiny Jihlava)



POEZIE POHÁDKA

Až usneš

Konečky prstů 
se dotknu Tvých řas
a budu doufat
že jedna z nich
mi spadne do dlaně
... na Čáru života

Možná jí prodlouží
o jedno léto
o deset podzimů
o sto zim
o tisíc jar

Pavel Petrov
tenkrát pod Javořicí

Zábavný moderátor 
 
Už ani nepíšu básně 
Už se neukloním
Prstama potírám
Spánky v nevědomí

Už ani nevím proč
Už si nevystřelím
S vyhřátou postelí
Do rána v pokušení 

Čekám na
Znamení
co v tobě 
Nechápavě
pramení

Už ani nechodím ven
Už se nezapotím
Jen hadrem vytírám
Klíče nezahodím

Už ani necítím dech
Už si nepřivoním
Hnít přece nebolí 
Panáček k vystavení

Čekám na
Znamení
co v tobě 
Nechápavě
Pramení

Lukáš Černý
(z nikdy nevydané sbírky Slitiny)

Evangelium, protože chci

Ze svých batyskafů vypouštím girlandy kyslíku
řetízky na břiše zlaté velryby, počitky nejkrásnějších měsíců: 
mé naivní slunce, paprsky tečeš po mrznoucí zemi;
táhnu ti v ústrety, opakuji si tě,
i můj příběh běží znovu; už mi nevadí,
že tě nerozliším v paměti, už mi nevadí být věčně vším,
řítíš se povrchem džbánu a to bude mizejícím světlem...
...dobrou noc...; ale to předbíhám,
čmáraná záře, bude to tím, že 
mám strach podobný velkému čtverci; jsi uvnitř?
 – smrt nevypadá takhle,
nemoc takhle nevypadá, 
život takhle nevypadá,
jsem naivní v slunci, v kapkách na čelním skle, 
a vážně – takhle moudrost nevypadá... 
je to všechno jen kotva, neděle večer,
stesk a swing pro pamětníka;
 – všichni jste měli pravdu – totiž: vy všichni proti mně:
všechno je smrtelné i živoucí; mé hladové slunce, dohasínáš,
a pakliže ne tam, tak – ano, tady: všichni něco měli,
už nevím, je září, papír pokryla rez...
...parkem jaroměřického zámku pluly šedé postavy:
má tehdy ještě žena, má stále ještě dcera a též já,
v hospodě na rynku měli desítku a sýr,
mně nebylo nijak, trochu pršelo a teď – 
 – je noc; džbán umyla voda z vany, je lesklý a ztrácí se,
takže to už nedopíšu a stejně už nevím... ale takhle 
konec nevypadá

Lukáš Černý

***
jediná možnost
teď když stojím před
krby a paravány polského šlechtice
balthasara klossowského
šerosvit androgynních stehen
nakrojená jablka lunatické nevědomosti
kočky
zlaté rámy
lyrika tapet
zdánlivě nekonečné vrstvení ornamentů
originál balthus
nadržený jako pes
uslintaný jako komiksový histrión
i zase dekadentně krásný
jako nahá madam butterfly 

***
sibérie 
po milencích ani stopy
nezvěstní
dávno upíjejí čaj-
kovského zimní sny
v hloubce nehybného těla
dozvuk ticha výstřelu
ani kulky se nikdy nenašly
ty lesknoucí se ve sněhu – 
němá slehlá zmrzlá zem
absolutní bílá na bílém

Aleš Kauer 

Popel

navzdory popelu tiskneš mě k sobě
i přesto v jaké jsme době

popel znovu do běla rozpálíš
v pokoji kouř z cigarety, oči v šeru
když se do mě vrátíš
na oko se peru

nemůžu se jen tak rozplynout
jako minuta na japonských hodinkách,
uplynout

odejít
vrátit se
usnout
probudit se
milovat se
a ztratit se
v sobě
A zapomenout aspoň na chvíli
v jaké jsme to době

Angie Dvořáková

Parkoviště

Seděli jsme vedle sebe
zprohýbané zábradlí
na nočním parkovišti
jsi mi vysvětloval
něco o tom
že jsi vítr

co já však vidím
každým ránem
 – ta dopitá láhev 
tam ještě
stojí

Michaela Pacherová

Holubice v hejnu vran 

Bílé peří stane se černého stínem, ztracena nenachází cesty ven... 
Kapky červené rosy na křídlech! Takto zahájí další den. 
Už nepřináší další dobré zprávy,
nechce se vracet, vzpomínat, letí do dáli. Její přítomnost ohlašuje 
mrtvá vrána,
v jejíž ráně růžové pírko spává... 
Na našich očích závoj bělavý,
její viny déšť ji nikdy nezbaví,
zradila, nad krajinou letí hejno krvavý, věří jí, ona přemýšlí na 
koho vinu svalí! Ta holubice v hejnu vran! 

Mária Volmanová

setkání  Klárce

léto bez otav
bříško napnuté až k nevyřčení
nad tímto slůvkem jež musíš tak
kteréž zvoní
kterého kovadlinka
měděné plíšky
konvalinky vratiče tě
jak vůní obrací zpět z ne-moci slepoty necestí
vycíděné hrnce
dnem vzhůru slechy napřed
svlékání
když nakláníš se ve studánce
nade mne tebe nebe

Pavel Pokorný 

O bramboře, co snědla pyžámko
věnováno Jackovi

Bylo jednou jedno Pyžámko a táhlo mu na sedmý 
rok. Což je pro pyžámka bezmála důchodový věk. 
A ne zrovna beze strastí; stará pyžámka nemají 
kam jezdit na zájezdy a ledva z nich začnou lézt 
nitě, nikdo se s nimi dvakrát nepáře a nejedno 
už tak skončilo na dlažbě mezi kuchyňskými 
hadry. Těžké to pořízení, darmo mluvit, ale naše 
Pyžámko mělo ještě docela jiné trápení. „Špatně 
se mi tráví,“ stýskalo si každý večer, „každou noc 
se cítím takové… nadmuté. Každou noc musím 
spolknout kluka a praskám ve švech.“ Jenže kde se 
dovolat pomoci? A tak Pyžámko jednoho dne vy-
čkalo příznivého větru a upláchlo z prádelní šňůry 
do polí, kde se potkalo s nešťastnou Bramborou. 
Víte, ona ta brambora měla také takové bolení. 
Byla prostě moc velká, jako by zhltla samotný 
pupek světa a nafoukly se jí z toho hutného sousta 
tváře až k prasknutí. Však se na ní také celý širý 
lán podezřívavě díval skrze stvoly, jako by byla 
z vesmíru, a jí tak nakonec nezbylo nic jiného, než 
trucovat na mezi jako zhaslý měsíc spadlý z nebe. 
A teď z toho nebe přiletělo Pyžámko Bramboře 
rovnou na hlavu.
„Pardon za tu deku,“ sklouzlo Pyžámko omluvně 
z Brambory, „ale muselo jsem k zemi, nechtělo 
jsem namoknout v potoce. A co tu vůbec děláte, 
taková obnažená?“
„Vykopli mně!“ postěžovala si zarmouceně Bram-
bora. Hned však ucítila blízkost spřízněné duše 
a začala vyzvídat: „Vás taky vyštvali?“
„Ale né, samo jsem zvedlo plachty,“ jalo se Py-
žámko vysvětlovat. „Víte, já každou noc spolknu 
kluka velikýho tak, že sotva dýchám. Jo to když 
byl malej, to jsem měla v bříšku jako v pokojíčku, 
ale teď? Tedy nezlobte se, ale jako bych spolkla óbr 
bramboru.“
„CHCETE ŘÍCT, ŽE JSEM TLUSTÁ,“ vyprs-
kla Brambora, až celá zezelenala vztekem a ihned 
musíme dodat, že velká mluvicí podrážděná 
brambora je něco, co si nechcete rozhněvat. Moc 
dlouho jí však hněv nevydržel a začala naopak 
natahovat: „Já vůbec nejsem tlustá! Já nejsem… 
Já totiž jsem… Já jsem naopak… DUTÁ! Dutá 
jak vydlabaná dýně! Víte vy vůbec, jak mi je, vy 
pruhovaná nádhero?!?“ A Brambora se celým 
rozčilením rozplakala, až jí po tvářích vyrašily 
klíčky. „Všichni si myslí, že jsem snědla pupek 
světa, jenže já žádný pupek nemám, jsem dočista 
pustá a prázdná jak vybydlená garsoniéra!“ A dál 
usilovně štkala, až z toho celá zkrabatěla. 
„Tak mi to odpusťte,“ udobřovalo si Pyžámko 
Bramboru. „Vůbec jsem to nemyslelo zle. Víte, co 
já bych dalo za to, kdybych mohlo vytrávit jako 
Vy a strávit stáří někde v Šuflandii? Jen tak si ležet 
a na ramínkách plandat...“ 
V tom se však na obzoru objevila Lenka a Py-
žámko se zaleklo, co ho večer čeká, když ho celé 
zaprášené na mezi najde. 
„Sněz mě,“ zašeptalo Bramboře Pyžámko. 
„Co prosím?“ udiveně vyhrkla Brambora. „Co jste 
to říkalo?“
„Chci být pupkem světa,“ zvolalo Pyžámko a vy-
pnulo hruď jako pruhovaný Napoleon. „SNĚZ 
MĚ!“ 
Překvapená Brambora se nenechala dvakrát po-
bízet a zhltla Pyžámko tak rychle, jako by ti dva 
spolu ani nikdy nemluvili. Lenka se rozhlížela po 
poli marně. Po Pyžámku se slehla zem. 
Konec příběhu to však není. Sotva našim dvěma 
přátelům otrnulo, pozvali si totiž Havrana, který 
do Brambory vytesal krásná pásová oka, do jejichž 
průvanu se Pyžámko přes Havranovy marné pro-
testy šťastné zavěsilo a spokojeně vlálo ve svěžím 
větru až do zimy. Tehdy Bramboru našel Umělec, 
vyhrál s našimi kamarády Cenu Jindřicha Chalu-
peckého a naší pohádce zazvonil zvonec. 

Ondřej Váša
Ilustrace k pohádce vytvořila Tereza Říčanová.
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Časopis X
časopis o súčasnej kresbe 

www.magazinex.org

Časopis zaměřený na publikování a teoretickou reflexi současné 
kresby vychází od roku 2013 v Bratislavě, ve slovenské a anglické 

verzi. Čtyřikrát ročně. Založili a editují ho slovenští umělci Slavo-
míra Ondrušová a Milan Vagač, kteří oba mají ke kresbě blízko. 

Formát je netradiční, má podobu schránky, je v ní vložený sešitek 
s texty teoretiků a umělců a další většinou papírové útvary různých 

formátů, představující vždy díla několika vybraných umělců. Vše 
samozřejmě graficky precizně zpracováno, autoři grafického designu 

se střídají (Milan Vagač, Boris Meluš...). Čísla jsou tematická. 
Jako příklad si vezměme číslo 6 s tématem Pohyblivé čáry (vyšlo 
v prosinci roku 2015). V editorském úvodníku představují autoři 

téma a obsah čísla. „Když však odhlédneme od zobrazovaného 
motivu, kresbu je možné vnímat jako záznam pohybu autorovy ruky. 

Můžeme sledovat, kde jednotlivé čáry začínají, pozorovat jejich 
příběh a konec. Každá kresba je tak v určitém smyslu záznamem 

pohybu, který vykonával autor v průběhu toho, kdy kreslil.“ Mezi 
autory, „jejichž snahou je zaznamenávat pohyb kresbou nebo dostat 
samotnou kresbu do pohybu“ jsou Tim Knowles, který pro časopis 

vytvořil kresbu, vzniklou vlitím tuše na poskládaný kus papíru (Tuš 
na papírové krajině [Stupně x1.333]). Dále je tu kresba z animo-

vaného filmu Williama Kentridge Čtení z druhé ruky, který je 
vykreslován na stránkách knihy. Představena je polská autorka Do-
rota Mytych, autorka jednoduchých a pečlivých animací – Mutatis 
Mutandis (z roku 2005) je jednoduchým příběhem vojáka a matky 

s dítětem, vytvořeným z usušených čajových lístků. Do tématu 
zapadá i Matěj Smetana, který pomocí algoritmu mění písmena 

abecedy (ta jsou použita i na obálce čísla). Dále je zde rozpohybo-
vaný příběh Mariána Vredíka a Motorická kresba Milana Grygara 
z roku 1977. Každého z autorů představuje text uvnitř sešitku. Jak 

poznamenává Viktor Čech na straně 6: „Kresba není jen to, co nám 
zůstává vytvořeno na papíře, kresba je také proces svého vzniku, 
soubor okolností, které s tím souvisí, a rovněž samotný v daném 

okamžiku kreslící tvůrce.“ Vedle silnějšího tradičního formátu X 
vychází někdy také Zin X, představující jednoho autora či skupinu, 

který převezme celé zpracování včetně obálky, fontu a sazby. 
Časopis rozšiřuje představu o tom, co vše může kresba v dnešním 

světě znamenat, a činí tak originálním a hravým způsobem. 
A na závěr ještě citace z textu Tri čiary, to už je plán! Piotra Si-

kori z jiného čísla časopisu: „Kresba má v sobě něco nemožného, co 
je ve fázi mezi začátkem a koncem, ale nikdy ne na začátku nebo na 

konci. Kresba je zkrátka fáze, záblesk geniality, který musí být rych-
le zmaterializovaný do formy, která je mu nejbližší, je plánem, který 

čeká na své pokračování, skicou vize, která hned zhasne.“ 
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Na vysočině se rodí burza filantropie

Po květnové zkoušce proběhne nyní v říjnu první ostrá Burza filantropie na Vysočině. 
Tuto akci, která by se měla nyní konat každoročně, organizuje KOUS VYSOČINA (Ko-
ordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina) a jejím cílem je propojení 
světa neziskových organizací, firem a veřejné správy. 
Koncept burzy je převzat z Pardubického kraje, kde se od roku 2011 osvědčuje s nema-
lým úspěchem. Jedná se fakticky o „Den D“ neziskových organizací, které se ucházejí 
o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Ti mohou projekty podpořit 
finančními a materiálními dary nebo jinou vhodnou formou pomoci. 
Do letošního kola burzy pro neziskovky z okresu Jihlava se přihlásilo celkem 15 projek-
tů. Do finále mohou postoupit pouze tři až čtyři – 1 z internetového hlasování veřejnos-
ti, 3 z hlasování samotných donátorů. 
Přihlášené projekty si můžete prohlédnout na: goo.gl/gUgnro

Adéla Grossmanová, Daniel Novák



Ovesné placky

 – jedno balení ovesných vloček
 – 3 menší cibule
 – 5 stroužků česneku
 – 1dc rostlinného mléka
 – sůl, pepř, majoránka, rozmarýn

Ovesné vločky přebereme, a zalijeme je cca 
2dc horké vody, necháme odstát zhruba 
deset minut, dokud nezměknou. Přidáme 
nadrobno pokrájenou cibulku, nadrcený 
česnek, rostlinné mléko a koření a důkladně 
promícháme. Pokud je směs moc řídká, dá se 
zahustit hladkou nebo sojovou moukou. Těsto 
by mělo být hutné, z něj klademe na rozpálený 
olej kopečky a roztlačíme je lžící na placky. 
Podáváme s rýží a zeleninovým salátem.
Pokud máte chut na sladké placičky, stačí na-
hradit cibuli, česnek a majoránku namočený-
mi rozinkami, nasekanými ořechy a cukrem, 
nejlépe skořicovým.

Food not bombs!

Dvě souběžné vyvápněné čáry na ulici představovaly 
na pouliční sousedské slavnosti v  Jihlavě stopy, kudy 
před desítkami let vedly koleje místní tramvajové do-
pravy. Ta byla v  Jihlavě v provozu v  letech 1909 až 
1948 a spojovala centrum města se vzdáleným vlako-
vým nádražím.

Fotografie z akce Urban Game. Možnosti jihlavské totož-
nosti, která proběhla v Jihlavě v na začátku října. Návštěvníci 
galerie kreslili na téma Jihlava za 100 let.

Na sousedské slavnosti Zažít Jihlavu jinak, která proběhla 16. září, měly 
noviny O_kraj redakční stánek. Zde jsou vybrané příspěvky:


