


Úvodní 
slovo 

na o-kraj
„Do sklepa scházím znovu se svými syny. Radostně pobíhají novými místy, ale záhy nás 
zaujme větší schodiště v rohu. O něm ani soused prve nevěděl. Přistupujeme k němu, je 

poměrně široké, ale tmavé. Po chvilce váhání do něj sestupujeme…“

Některé sny bývají příjemné, inspirativní, skoro se z nich ani nechce probudit. Elias Howe 
podle vlastního tvrzení přišel na princip fungování šicího stroje ve snu, Paul McCartney 

uslyšel melodii své budoucí písně Yesterday během odpoledního šlofíka. Myšlení zbavené 
bdělé kontroly poskytuje průchod podvědomým duševním pohybům, emocím, prožitkům 

a zasutým vjemům. Sen poodhaluje skryté nitro. 
Vrstevnatá imaginace vizuálních děl Jana Híska vzniká často intuitivně, tedy bez vědomé 
kontroly, podobně jako ve snu. Snad proto je snivost jeho kompozic natolik přesvědčivá. 

Jeho výstava v jihlavské galerii byla jedním z impulzů k výběru tématu. Sen a snění prostu-
puje celým osmým číslem O_kraje. Ve výtvarné příloze najdeme díla Terezy Říčanové, kte-
rá se zaznamenáváním a průzkumem snů zabývá dlouhá léta. Se svými sny se v rubrice po-

ezie svěřují básníci, o sny se dělí i zaměstnanci a spolupracovníci galerie. Dozvíme se, co je 
Neposlušná Jihlava či sdružení Ji-hnout nebo třeba o Slitku, konferenci věnované typografii. 

Recenze nás zavede do Přibyslavi a reportáž o aktivitách grafického studia Upupæpop do 
Hradce Králové. Jazykové okénko promluví polsky a nechybí ani ohlédnutí za vysněnou 

výstavou starou padesát let či rozhovor s kustodkou. Z depozitáře jsme tentokrát na světlo 
vyjmuli Sen Bohuslava Reynka.

Ne všechny sny bývají příjemné, psychika se potřebuje vyrovnat i s potlačenými traumaty, 
temnými obavami. Některé sny jakoby ze svého propojení s hlubším nevědomím vytu-

šily budoucnost, individuální i kolektivní. Někdy sníme i v bdělém stavu, rozšiřujíce tak 
možnosti žité reality, často je však třeba se probudit. Za sen můžeme považovat také vizi; 

něčeho, co by mohlo fungovat, vypadat jinak. Ostatně sen a skutečnost se v některých 
ohledech nerozpoznatelně prolínají – co z mého vnímání je vnější realita a co myšlenková 

konstrukce? 

 „Po čase k nám z hlubiny dole prosvítá stříbřité světlo. Už se jde docela dobře. Chodba 
je opět spíše jeskyní. Dole nás čekalo ohromné překvapení. Obrovský dóm prozářený oním 

stříbřitým světlem. Prostor je tak veliký, že je jasné, že je pod celou vsí a snad i větší…“ 
(úryvky ze sna)

Daniel Novák
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Rozhovor s kustodkou 
paní Annou Skládalovou
Jak dlouho už v jihlavské galerii pracujete?
Když to odpočítám, tak v galerii jsem už jeden a půl roku.

A jak jste se k té práci dostala?
K té práci jsem se dostala tak, že jsem osobně znala pana Kleina. Oba 
jsme ve sportovním klubu, jmenuje se Veteráni. A když jsme měli schůzku 
tohoto klubu, tak Toník slyšel, jak mi odpovídali na můj pracovní požada-
vek, že mě nevezmou, že bych věkově nezapadala do kolektivu. A přitom 
mi řekl, že kdybych někam chtěla jít do práce, tak v galerii visí výzva, že 
berou nové kustody. Tak jsem zašla, optala jsem se, a tím jsem se dostala 
do galerie.

Zajímalo vás umění i před nástupem k nám?
Právě, že mě to zajímalo. Mám ráda historii. Odborně mám textilní 
vzdělání, což znamená i výuka estetiky, určité požadavky na nás také byly 
kladeny. Mám ráda výstavy, jezdila jsem do Prahy, do Havlíčkova Brodu, 
i sem jsem chodila na vernisáže. Takže víceméně k tomu mám tak nějak 
blízko. Druhá stránka je, že nejsem úplně odborník. Beru obrazy, že buď 
se líbí, nebo nelíbí. Vnímám je i pocitově, buď mě osloví, nebo ne. Ale 
nemohu zatracovat některé obrazy. Určité pojmy, umělce jsem také znala, 
o koho se jedná, co maloval, jak maloval, kdy maloval. Ale seznámila 
jsem se s tím daleko více až s touto prací. A jsem spokojená. Jsem hrozně 
spokojená.

Jaká výstava Vás nejvíce zaujala?
Musím říct, že když jste vystavovali Josefa Kosa, tak jsem na té výstavě 
byla i několikrát. Protože za prvé maluje o Jihlavě, o Vysočině jako tako-
vé, o věcech, které vidíte, a já jsem ho ještě znala osobně, tatínek s ním 
kamarádil. Takže mi to bylo citově nejbližší.

Tématem tohoto čísla novin jsou sny. Zdá se vám někdy o galerii?
Mohu říct, že zdá, ale ne ve spojení s obrazy, ale s lidmi, kteří tady jsou. 
Jsem ráda, že jsou tady lidé vstřícní, veselí a je mi tady s nimi dobře. 
Takže spíše z tohoto hlediska. Když to řeknu upřímně, tak ráda potkávám 
lidi, seznamuji se s novými lidmi, celý život jsem s lidmi pracovala a to 
na místech, kde bylo nějakých tři sta, čtyři sta zaměstnanců. Když to tak 
řeknu popravdě, tak by mi doma ti lidé chyběli. Přišlo by mi hrozně smut-
né být v důchodu a zavřít se mezi čtyři stěny v bytě. To by pro mě bylo až 
neúnosné. Takže toto se mi zdá o této galerii.

Ptala se Jana Jarošová

Typografická minikonference Slitek přivedla v listopadu do Jihlavy špičky 
české a slovenské typografie. Foto Mikuláš Vinař
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Setkání lidiček z různejch koutů jihlavský grafky, protnutí mikrokosmů. 
Výstava, projekce, veselice. Kontaktní zóna, tvůrčí výpověď. Kresba, 
malba, grafika, animace, design, audiovize, fotka a další oblastě. Kou-
kání přes plot k sousedum. Starý braši a kumpáni. Pracovní název: 
Grafácké setkání.

Šestnáctého října se na městském vlakovém nádraží uskutečnila spo-
lečná akce Střední umělecké a Vyšší odborné školy grafické v Jihlavě. 
Hlavním bodem programu byla výstava současných i bývalých studentů. 
Po komentované prohlídce následovala projekce děl z oborů audiovize 
a animované tvorby. Chvíli po projekci představila skupina studentek 
z maturitního ročníku rozpracovaný dokumentární projekt Pickers, 
o kterém ještě bude slyšet i vidět. Došlo na představení jihlavského bez-
obalového obchodu Černý bez a také na vyložení plánů na zbudování lo-
kální recyklační stanice v Jihlavě. Program uzavírala hudební produkce.
Na akci představilo své práce přes čtyřicet autorů. Organizační tým byl 
notně podpořen místní skateboardovou komunitou, která v prostorech 
v současné době buduje indoorový skatepark, a také festivalem Nultá 
generace.
Akce byla primárně vnitroškolního charakteru, v budoucnu možná získá 
G.RAW podobu vystupující ven ze školního prostředí. Kromě vzájemné-
ho propojení lidu z grafické školy by tak mohlo dojít k propojení s místní 
kulturní scénou. Jednou z vizí je tak i interakce směrem k regionu. 

G.RAW, 16. 10. 2019, městské vlakové nádraží, Jihlava 
Mikuláš Vinař

Typografickou minikonferenci pod názvem Slitek 
zorganizovalo v DIODu ve dnech 15. a 16. 11. 2019 
jihlavské studio Dizen. Hlavním hybatelem akce byl 
jeden ze zakladatelů studia, grafický designer, typograf 
a pedagog Jan Janeček, který také celé setkání a násled-
nou diskusi moderoval.

V úvodní prezentaci podal Filip Blažek zprávu o vý-
voji a aplikaci jednotného vizuálního stylu na pojmeno-
vání pražských ulic. Filipa Blažka bychom spolu s dalším 
přizvaným, Martinem Pecinou, mohli označit za mentory 
grafického designu v českých zemích. (Zhodnocení je-
jich příspěvku pro kultivaci veřejného prostoru nebo obor 
grafického designu a typografie by mohlo být námětem 
na další články.) O technologickém fenoménu takzva-
ných variabilních fontů promluvil designér písma, pe-
dagog a fontový inženýr Jan Charvát. Výsledky svého 
doktorandského výzkumu, mapujícího vývoj digitální 
typografie na Slovensku, představil Samuel Čarnoký, 
který na konferenci přijel z dalekých Košic.

---Autorka první části článku musela odejít, repor-
térskou štafetu přejímá Mikuláš Vinař---

V sále se objevil stůl a na stole nevídaná knižní díla 
z atelieru Krupka. Lubomír Krupka se spolu s manželkou 
věnuje výrobě knih a bibliofilií v neuvěřitelné šíři pro-
cesu. Zabývají se výrobou papíru, ruční sazbou, tiskem, 
vazbou a tak dále. Jejich práce je jedinečná a fascinující. 
Pan Krupka vyprávěl o knížkách, tiskových matricích, 
tiskařském řemeslu, o strojích, liteřině. Někdy to bylo 
vyprávění smutné a trochu melancholické, s ohledem na 
to, co zmizelo ve víru dějin a překotného vývoje techniky 
a digitalizace. Knihomilům se tajil dech.

Program Slitku pokračoval prezentací studentů z ate-
liéru tvorby písma a typografie na UMPRUM. Ukazují 
„typopivo”, Triatlon, práci s variabilními fonty. Spousta 

projektů a solidní úroveň. Martin Pecina podněcuje dis-
kusi o budoucnosti ateliéru. Úvaha, jestli letos nezkusit 
přijímačky, ťuká zevnitř na lebeční kost.

---Pokračuje text Ilony Staňkové---
První den konference uzavřela diskuse s pozvanými 

hosty. Den následující přenesl aktivitu směrem k po-
sluchačům či divákům. Workshopy japonské kaligrafie 
a razítek pod vedením Petry Vitáskové či písmomalíř-
ství Daniela Plaveckého zapojily asi dvě desítky zájemců.

První ročník proběhl v neformálním duchu, což 
organizátoři předeslali i na webu akce. Přestože setkání 
mělo úzce vymezené téma a předpokládala se tudíž 
komorní účast, sešla se v hledišti zhruba třicítka diváků, 
včetně studentů. Jak už to tak bývá, konference tohoto 
typu by zasloužila mohutnější propagaci, což není výtka 
pouze organizátorům, ale asi již tradiční povzdech smě-
rem k mediálnímu prostoru. Okrajová, zdánlivě úzce 
specializovaná témata tohoto typu však mají ve výsled-
ku významný vliv na velkou část populace. V diskusi 
například odborníci vyslovili znepokojení nad úrovní 
školních učebnic nebo knížek pro nejmenší. Zajímavého 
srovnání se dočkalo písmo pro základní školy Comenia 
Script s formálně podobným, leč ve výsledku úspěšněj-
ším řešením našich slovenských sousedů.

Traduje se, že písmo je jedním z největších vyná-
lezů lidstva. To, jak sazba vypadá, úzce souvisí s na-
ším prožitkem z četby, někdy i ochotou čtenáře dočíst 
text až do konce. Z čehož se dá snadno odvodit vliv 
na úroveň vzdělávání, o kvalitě veřejného prostoru 
nemluvě. Doufám, že se dočkáme dalšího ročníku. 
Za sebe si přeji, aby se publikum rozrostlo o grafiky 
a sazeče z regionu, studenty (nejen) grafických škol 
a jejich vyučující. 

Web akce: slitek.info

Marie Molová
Sny
Archiv výtvarného umění, 2018

„Obrazové ztvárnění snů je velmi názornou 
ukázkou z oboru, zabývajícího se věcmi, jež 
lze pochopit pouze spatřením. Od doby, kdy se 
předkům člověka stal hlavním smyslem zrak 
místo čichu, se nic nezměnilo: vidění – vědění. 
Tomu oboru se říká malířství.“ Tolik v úvodním 
slově ke knize Lucie Rohanová z Archivu výtvar-
ného umění. Marie Molová zde přináší soubor 
snových záznamů opatřený černobílými linory-
ty. Expresívní zobrazení ve zkratce zachycují 
klíčový výjev, atmosférickou vizi téměř všech 
otištěných snů. Motivy v jejích snech se opakují, 
časté je procházení nebo prodírání se, bloudění 
a hledání, poutě či útěky, objevují se tu ponory 
do hlubin země, šplhání po žebřících, schodech 
či rampách. Marie Molová vystudovala malbu 
na Akademii výtvarného umění v Praze v roce 
1973, a právě z konce studií, kdy žila v Kladně, 
pocházejí záznamy snů, kterým se loni zaslou-
ženě dostalo knižního vydání. 

LeD 

Lucie Králová, Jan Komárek
Slyšet sen
Český rozhlas Vltava, 2018

Radiodokument Lucie Králové a Jana Komárka 
propojuje vyprávění o snech lidí různých věků 
a s různým přístupem ke snění a zvukových „ilu-
strací“ těchto snů. Někomu se zdá o čarodějni-
cích, někomu o dracích. Některé sny se opakují 
v různých generacích, noční výjevy mysli se dědí 
jako výjevy na vyšívaných kuchařkách. Zvukové 
podmalby bublání, dýchání, hospodské muziky 
doplňují snové děje a pomáhají nám se do nich 
vnořit. Někdo chce sny analyzovat, jinému stačí 
vibrující snový obraz a jeho příčiny znát nepotře-
buje. „Je to divný pořad, protože jeho logika je 
odvozená od logiky snu. Přesto, doufám, to není 
skrumáž šílených obrazů ani jakási mozaika bizá-
ru. Je to spíše pokus o strukturu, která zpřítomní 
sestup k matérii snu, která dává snům dočasnou 
autonomii a umožňuje nám jejich sdílení, které 
působí v nevědomé rovině.“ Dodává k tomu 
zvukový mistr Jan Komárek. 

Dílo s podtitulem Hlubinný průzkum sno-
vých obrazů ve vztahu ke zvukovým vrstvám 
vzniklo pro Český rozhlas Vltava v roce 2018. 
Lucii Královou zajímá výzkum snů dlouhodobě 
a připravuje o nich celovečerní film Naslouchači 
snů. Film i sen jsou podle ní „dokumentární“, sen 
je zpráva o stavu naší duše či směřování lidského 
společenství. Krátká ukázka byla zpracovaná 
do podoby pořadu v České televizi v roce 2007. 
Soustředila se na příběh Jany Heffernanové, lin-
gvistky a spisovatelky, která vede více než dvacet 
let tzv. snovou skupinu lidí, kteří se společně učí 
jazyku snů. Zpovídaní o svých snech vyprávějí 
v pyžamech v posteli a svěřují se i se sny, které 
jim pomohly učinit ta správná životní rozhodnutí. 

LeD

Martin Šámal
Emil Holub: Cestovatel – etnograf – 
spisovatel. 
Nakladatelství Vyšehrad a Národní 
muzeum, 2013

Vystudovaný lékař, amatérský archeolog, geolog, 
etnolog, paleontolog, botanik, zoolog, kartograf, 
ale hlavně cestovatel, který si na konci 19. století 
splnil svůj sen a vydal se (dokonce dvakrát) na 
„černý kontinent“. Emil Holub (1847–1902) byl 
natolik fascinován Afrikou, kterou znal pouze 
z dobrodružné literatury, že se ihned po skončení 
lékařské fakulty rozhodl vydat na cestu. Bez 
peněz, které si musel vypůjčit a bez znalosti 
angličtiny či jazyka domorodců. Emil si šel za 
svým snem. Za skutečným snem, touhou cesto-
vat, poznávat a objevovat. Jeho bádání, poznatky 
a předměty, které během jedenáctiletého pobytu 
získal, jsou dodnes součástí sbírek mnoha evrop-
ských muzeí. Když se přesouvala jeho výstava 
o Africe z Vídně do Prahy, bylo třeba sedm vla-
kových vagonů k převozu všech předmětů!  Ač 
mu šlo častokrát o život a na následky proděla-
ných nemocí předčasně zemřel, věděl, že díky 
svému snu, píli a houževnatosti obohacuje nejen 
sebe, ale celý národ a společnost. Což dokládají 
i jeho slova, která jsou mottem muzea, jenž nese 
v Holicích jeho jméno: Toužil jsem prospěti vědě 
a vlasti své.

Pavlína Pitrová

beNEBEnd
CD, 2019 

Nové CD BeneBendu NEBE bylo slavnostně 
a vesele pokřtěno na konci listopadu v Chotěboři. 
Jedná se o druhé CD kapely spojující hudebníky 
s mentálním postižením a bez něj a fungující 
pod křídly komunity Benediktus. Hrají téměř 
výhradně autorskou hudbu, koncertují několikrát 
do měsíce na různých festivalech a jiných veřej-
ných akcích. Nové CD zapojuje více neškolené 
hudebníky, kteří zpívají (píseň Od srdce či iko-
nický Čížeček), hrají na kytaru, dešťovou hůl či 
saxofon. Jejich přístup je dětsky odzbrojující, 
atmosféra koncertů veselá a neformální. Hraje 
se nejen na pódiu, tančí se a povídá. Žánrově je 
to cosi jako alternativní folk, střihnutý jazzem, 
ale škatulky nejsou v tomto případě na místě. 
Kapela je součástí terapeutických aktivit, které 
Benediktus provozuje v Chotěboři a na nedale-
kém Modletíně. Je přesvědčivým důkazem, že 
sociální práce se dá dělat tak, aby bavila všechny 
zúčastněné. 

LeD

RECENZE

Slitek přivedl do Jihlavy špičky české 
a slovenské typografie
Ilona Staňková, Mikuláš Vinař

Foto Mikuláš Vinař



Sny básníků
Najděte si na YouTube, jak sní chobotnice. Je to fascinující pohled na klidného tvora divoce měnícího 
barvy podle ladění snu. Na pozadí nepředstavitelně temné hloubky vesmíru se každou noc odehrávají 
miliony procesů, kterým říkáme sny a které nebudou nikdy zaznamenány, natož pochopeny. Dnešnímu 
racionálně založenému člověku se až svírá žaludek při pomyšlení, kolik jich zůstane nevyslyšeno. Ptal 
jsem se v okolí a byl jsem překvapen, kolik lidí si sny vůbec nepamatuje. Někteří se lascivně pousmáli 
a nechtěli prozradit. Ani papíru. A možná je to výsada snu, zabarvit noc pocitem a zůstat nevysloven.

Pojďme poodhalit „jazyk duše“ a sekvence snu si zapsat. Oslovil jsem básníky letošního KVÍLENÍ 1, 
aby mi odeslali záznam vlastního snu, čímž se nabízí další zajímavá otázka – jsou reminiscence snů 
básníků už básněmi, dokonce snad poezií?! 

Aleš Kauer

Útržky snu, který se mi zdál někdy na začátku 
roku (bezprostředně vznikla i báseň, ale ta je 
sama v sobě – nepostihuje sen v celé šíři):

Zdálo se mi, že otec umřel. V době, kdy byl 
ustrojen, a vše bylo připraveno k pohřbu, náhle 
obživl. Vrátil se zpátky, ale jako by už částí zů-
stal tam. Zanedlouho umřel znovu. A znovu se 
probudil (a opět tam zůstal trochu víc). A zase 
znovu. A znovu zpět. Celkem čtyřikrát. Pokaždé 
byl pomalejší v řeči, chůzi, pohybu vůbec. Mluvil 
velmi tiše. Měl stále delší a delší vlasy, až nako-
nec vypadal jako Ivan z Mrazíka (včetně róby, 
ovázané provazem). Utkvělo mi, že vždy, když 
se probouzel, tlačili ho ostatní zpátky – doslova 
mu rukama bránili si na posteli sednout, vstát.

Chodil jsem ho pak navštěvovat dlouhou 
kachlovou chodbou do jakéhosi pavilonu, kde 
byl nakonec umístěn, ještě spolu s dalšími dvěma 
muži, jejichž osud byl obdobný, za silnou matnou 
zdí z průsvitného skla. Jeden z mužů vypadal 
jako nedefinovatelný uzel neurčité hmoty, který 
držel pohromadě jen bleděmodrý nemocniční 
úbor, druhého si nevybavuji (stejně tak jsem si 
ho nevybavoval ani bezprostředně po probuzení). 
Vím jen, že tam byl... Kromě toho, že byl otec po 
každé „reinkarnaci“ pomalejší, měl jsem zřetelný 
dojem, že je probuzení od probuzení spokojeněj-
ší, smířenější. Na návštěvách – do pavilonu jsem 
dostával zvláštní propustky a byl jsem jediný, 
kdo muže navštěvoval – jsme v podstatě nemlu-
vili; a i kdyby, nebylo by téměř nic slyšet. Vše 
se odehrávalo v nažloutle zbarveném prostoru 
(odstínem nejbližším fotografii z černobílého 
filmu vyvolané na papíře pro fotografie barevné), 
jako by v nějakém lehce hučícím láku...

Vojtěch Kučera, 28. 8. 2006

Sen o otcově smrti / Zrcadlo
Vojtěch Kučera

Zemřel jsi poprvé
a vrátil jsi se zpět.
– Za kachlovou chodbou, 
za skleněnými dveřmi
 
sedíte na postelích
a díváte se na mě. – 
Zemřel jsi podruhé,
zemřel jsi potřetí,
 
zemřel jsi počtvrté
a vrátil jsi se zpět.
Okamžik
kamene.

 

Cestuji se sestrou nebo starší kamarádkou do 
přímořského letoviska, kde se seznamuji s „pra-
chem“, který smíchaný s vodou používám jako 
masku na obličej a na tělo. Ten prach otevírá 
póry do extatického stavu, dost se odlučuju od 
reality. Stávám se na něm závislá, po návratu 
domů mám absťák a potřebuju se do letoviska 
opět vrátit. Stopové množství oné látky získávám 
z drápů slepic. Další dění je posunuté o stovky? 
tisíce? let zpět. Otec mě jede na stejné místo 
vyzvednout z kláštera. Sedím s dalšími lidmi na 
lavici nebo za nějakým stolcem. Všechno včetně 
nás je na dnešní poměry hodně špinavé, z barev 
převládá hnědá, chybí osvětlení. Jsme v jeskyni 
nebo skalním dómu, máme na sobě hadry, resp. 
kůže. Otec si najednou všimne, že mezi stolcem 

a místem, kde stojí, je něco jako řeka nebo příkop 
plný krvavého bahna. Má strach a ptá se: vy jste 
červení čarodějové?

Jana Orlová

Ludvík Kundera, cosi jako kolonáda, kiosek. Po-
třebuje opravit botu. Máme kladívko, jsem švec.

Přítomný lékař náhle zjišťuje, že i ve tvářích 
má L. K. barvu, vzor svých ponožek: „To jsou 
neštovice, vyžadující léčbu tetrachlórem.“

L. K.: „Obojí mám za sebou a obojí jsem 
přežil.“

Ale je slabý, je nesen v náručí, jako dítě. Chce 
přečíst projev Baracka Obamy v Dublinu. A chce 
do Budapešti, kde má velitelství americká armáda.

Jiří Staněk, 18. 1. 2009, zapsáno 0:40

Jména
Olina Stehlíková

tvoje plíce tiše pracují pod hvězdami
z boku, s hlavou na polštáři
vidím nejlépe, jak ti neúnavně
roztahují hrudní koš
jistě někoho o něčem přesvědčuješ
pak sen přeskočí do dlouhé chodby s mnoha
výhružnými klikami

zadek povolený, i nohy máš vypnuté
tma má pro mne povolenku: spínač svírám já
můžu tě pohladit po odpočívajícím lýtku
bez odpovědi, která by se mi nelíbila

Poslechni:
pro tebe jsem byl něšťastný vždy elegantně:
žádné ohyzdné zkřivení obličeje
žádné viditelné zjizvení osrdí

Ale tys nenasytná jako mastná kyselina
pohledy nedotahuješ
nikdy nejsi v úzkých nebo bez kapesníku

Jsem tvá záděra
Víš, jak jsou křestní jména popisná, jak determinují?

Představuj si:
Pedro – široký klobouk a kožené kalhoty s bitým 
páskem
Isabella – chladně čistá nedostupná blondýna
Cyril – laskavý, ale vysmíván, s řídkým plno-
vousem
Horst – pivo, rovný charakter, pupek a pleš
Malika – tak krásná, že už nežije
Já – ty, já

Realizace inscenace. Vyvoleni? Předurčeni?
Ludvík Kundera, vypravěč nejvíc celého textu.
Začíná Lubor Kasal, bard. Ani téměř nevěřím, 
že je to on. Umně přizdobené vlasy, spletené do 
copánků, temnější vous okolo úst, jinak mohutná 
brada. Doprovází se na strunný hudební nástroj. 
Hraje, s vervou a chutí. 
Já: mám krátký text, v papírech jsem označený 
Jíra. Předvést „moravskou píseň“, pár řádků: ker

 ú 
 Kristovu
 nevěstu –

jsem dojat, nemohu, nemohu, velmi dlouhá 
pauza ve hře.

Jiří Staněk, 17. 5. 2009, zapsáno 21:57

Mlácení prázdné slámy
Michaela von Pacher

Sousedka z vedlejšího paneláku vyšla na balkon. 
Konstrukce lodžie je dostatečně nosná k insta-
laci kompletní soupravy na oběšení. Cannabis 
provaz, stolička, šátek, nůž na odříznutí. Dopis 
na rozloučenou psaný na velkolosinském kali-
grafickém papíře, ovázaný modrou saténovou 
stužkou, je zastrčený za čerstvě umytým oknem.

Míjím to divadlo, ale potřebuju si odběhnout 
pro tofu, celozrnný kuskus a zeleninu. Nemůžu 
se zdržovat zbytečným civěním nebo nedej bože 
moudrými radami. 

Možná jsme opravdu chtěly příliš. Snily jsme 
o společně vybudovaném multikulturním chrá-
mu, který by sloužil městu, možná celému kraji. 
Jedinečný projekt, do kterého jsme postupně 
naskládaly všechny ekokusy sebe. Několik po-
sledních měsíců jsme s vlastní dodávkou a závěs-
ným vozíkem objížděly stavebniny i zemědělská 
družstva. Po večerech jsme propočítávaly množ-
ství materiálu, nakupovaly, nakládaly, vykládaly. 
Dřely jsme na stavbě s krumpáčem, kladivem 
a srpem… stavět obvodové zdi z balíků slámy je 
dnes trend i ve veřejném stavitelství. Je to levné, 
ekologické, kreativní a navýsost uklidňující.

Grant, o který jsme žádaly, nakonec nevyšel. 
Včera přišlo vyrozumění. Nedostaneme ani ko-
runu! Důvod: nepotřebnost projektu. S úlekem 
jsme zjistily, že novou veřejnou instituci buduje-
me ze svých peněženek, a že si ji nejspíš přejeme 
jen my dvě. Lidem a úředníkům jsou naše snahy 
o povznesení kulturního života šumák. Seděly 
jsme v autě a přepočítávaly své šmahem ubýva-
jící úspory. Obě jsme odhlasovaly, že se dál dojit 
nenecháme. Krávy! My! Konec! Kašleme vám 
na kulturní vyžití. Seďte se u vašich Prim, NOV 
a Barrandovů, blbečci!

Vracím se ze sámošky a vidím, že už visí. Její 
zelené šaty nádherně vlají ve větru. Rozpuštěné 
dlouhé vlasy zakrývají bledou spící tvář. Visí 
odevzdaně. Když kolem ní procházím, nadzved-
ne hlavu a mrkne na mě. Usměju se a zůstávám 
v klidu. Vím, co tím myslí…

Zlikviduj mě bděním
Marie Feryna

Vstup do mě / jako insomnie / a zlikviduj mě 
bděním / nad ránem potom / mě vynuceně zněm

Můj vztah k vlastním snům nelze jednodu-
še popsat. Na straně jedné mi jejich obraznost, 
asocioativnost a zdánlivá nelogičnost poskytuje 
silnou inspiraci při tvorbě – na straně druhé je 
ovšem fakt, že se jedná výlučně o sny s děsivým 
obsahem, týkajícím se většinou smrti, případně 
v méně případech sexu. Eros & Thatanos, snad? 

U mých úst ať se srotí / na povel rekurentní / 
prosincové sny – / padající zuby / a na rtech 
hejna vos

Mezi všemi motivy, co se v mých snech kdy 
vyskytly, je jeden, který se opakuje takřka s měsíč-
ní pravidelností – padání zubů. Do umyvadla. Sto-
jím a dívám se, jak moji ústní dutiny zvolna opou-
štějí úplně všechny. Bez bolesti, zato mě neustále 
nutí k dalším a dalším pohledům na vlastní odraz, 
na čelist, která by měla být tak o třicet let starší. Do 
klína. Sedím v kavárně a vedu konverzaci s dívkou 

naproti. V klíně se mi objeví špičák. Pak stolička. 
A potom zase úplně všechny. Dívám se na dívku 
a nemůžu nic říci, dívka se dívá na mě a nic říci 
nemusí. Po posteli, na polštář.

Ve snu mohu taky jenom ležet, odpočívat, 
usínat, když vtom mě něco zabolí v krku. In-
stinktivně vyplivnu. Aniž bych si toho všimla, 
je to zub. A začíná to nanovo. Teď ale vleže 
a zranitelně.

Zeptej se / v baru na Letné / proč lížu holku / 
jež nosí masku smrti 

Že mi ve snech padají zuby, to podle nejčas-
tějších interpretací značí slabost, obavy, strach. 
Jaká ironie, že se v mém případě jedná o motiv 
dlouhodobý. Jaká ironie, že jde o ústa – prostor, 
část těla pro mě z uměleckého hlediska nejdůle-
žitější; o to, co podle Zbyňka Hejdy „bývá vidět, 
když už je dávno po očích“.

Vzepři mě výkladům / začerni tento rok / 
zlikviduj mě bděním

Mrtví ptáci, kteří nejsou
Kateřina Matuštíková

Sny mě pronásledovaly v obdobích nespavosti, 
většinou útržky ze skutečnosti obohacené o hma-
tatelnou úzkost, kdy na mě celá třída čekala, až 
vejdu do výtahu, nebo se na mě řítil autobus 
a bylo nad mé síly zatnout jediný sval, dát jednu 
nohu před druhou. Také ovšem sny příjemné, 
létací, kde stačilo vyčistit hlavu, správně srovnat 
tělo a pozorovat fantastická města shora. Nespa-
vost mě opustila spolu s traumátky ze střední 
a s ní odešla i většina snů. Nechybí mi o nic 
víc než probouzení v slzách, a když se mi ve 
slabších dnech a týdnech obojí vrací, rozhodně 
se nesnažím do snů pronikat hlouběji a hledat 
v nich poselství. A pak jednou za čas přijde sen 
z hlubšího pramene, který na sebe nedá jenom 
tak zapomenout. Jeden takový se mi zdál minulý 
rok na Valentýna v Kyjevě a tížil mě v hlavě tak, 
že se z něj dochoval psaný záznam:

Na místo setkání jsi nepřišel, místo toho při-
běhl můj bratr, že je ti špatně. Běžím na okraj 
nepovědomého parku. Ležíš v trávě, držíš se 
za břicho, skoro o sobě nevíš, kolem tebe mrtví 
ptáci – kyjevské vrány nebo pražští kosi? Slyším 
přijíždět sanitku, divnou, šedou, starou dodávku 
bez sirény. Ptáci v ústech, napadlo mě, nesmyslná 
reference, která nepomáhá, nebo Rushdieho Aye-
sha s ústy plnými motýlů, motýly oděná, jenže 
tobě ptáci nedávají prorockou sílu, sebrali ti ji. 
Tělo kosa těsně vedle tvé hlavy se už nafukuje 
a opelichané černé peří se ti lepí na zpocený 
obličej. Než se tě stačím dotknout, ze sanitky 
vylezou dva obtloustlí muži ve středních letech, 
jeden tě hrubě vezme pod paží, druhý se smíchem 
poznamená něco o alkoholu, copak nevidí, že 
nejsi opilý, že jdeš z práce? Křičím na ně, ale 
oni se jen smějí a hodí tě do sanitky na tvrdou 
plechovou podlahu. Otočí se na mě: „Ženuška 
vyvádí.“ Snažím se jít za tebou, bránit tě. Když 
mě zastaví, pokusím se je kopnout, ale jeden mě 
chytí za nohu a začne si ji třít o rozkrok, zatočí se 
mi hlava znechucením a bezmocí, stále vidím jen 
ty ptáky, nevím, co znamenají, kdyby ano, snad 
by bylo možné proti tomu nějak bojovat, takhle 
se ta nechutná prasata jen dál smějí, přitisknou 
mě k sobě, já se probudím a rozkašlu se.



Zdroje tohoto snu jsou zřejmé: strach o part-
nera, který je daleko, úzkosti a deprese, kterým 
najednou musíme čelit každý sám. Vyděsilo mě 
na něm ale už to, jak moc se lišil od všech ostat-
ních. Za prvé, už v jeho průběhu vím, že jde 
o symbolickou rovinu existence, prorockou vizi, 
kterou je třeba interpretovat, abychom nad ní 
získali jakoukoli moc, už ve snu mi běží hlavou 
literární reference i městské legendy o černé sa-
nitce. Neuvědomím si sice, že jsem ve snu, ale 
přemýšlím v jiné rovině. Mé sny jsou obvykle 
naprosto přízemní, a i když v nich samozřejmě 
realita nabývá mnoha podob, vždycky jsem pevně 
uvnitř ní a jejích jasných pravidel skutečného 
světa. Všechna úzkost v nich pramení z mé vlast-
ní neschopnosti reagovat, a dokonce i když jde 
o cizí život (jako snové repliky filmových požá-
rů), v centru stojí můj vnitřní pocit neustálého 
sebeponížení. Tentokrát ne: tam, kde obvykle ne-
dokážu ani ohnout prsty, běžím a peru se, tam, kde 
obvykle přijímám pravidla onoho světa jako daná 
a skutečná, hledám způsob, jak svět pojmenovat 
a symbolickou moc zlomit. I tentokrát tragicky 
selhávám, probouzím se s tím, že svého muže 
nikdy nedokážu zachránit, ovšem vina nespočívá 
pouze v mé vnitřní slabosti a méněcennosti, je to 
vnější svět, který mě zastaví a poníží. Vlastně jde 
o známku velkého psychického posunu. Naše in-
herentní slabost, naše úzkosti a deprese, jsou stále 
přítomny v podobě mrtvých ptáků a peří, které se 
mému muži lepí na obličej, už mi ale nesvazují 
nohy, stávají se vnější situací, součástí symbolic-
kého světa, kde mohou mít řešení. Muži v sanitce 
nepředstavují pouze fyzické ohrožení pro nás 
oba, jejich nejdrtivější útok spočívá v banalizaci 
a výsměchu. Každý člověk narozený v ženském 
těle musel někdy (minimálně v představách) čelit 
situaci v závěru snu, kdy se vaše snaha o fyzic-
kou obranu stane nahrávkou na smeč v podobě 
sexuální objektifikace a naprostého zesměšnění. 
Ten strach, že se nedokážete fyzicky ubránit, není 
nic proti tomu pocitu, že vaše obrana vůbec není 
viděna jako boj, že nemůžete ani prohrát, protože 
to by vás první museli uznat za soupeře a nebrat 
vás pouze jako vtip. Ani toto závěrečné ponížení, 
přestože s mou inherentní slabostí souvisí, tedy ze 
snu nevybočuje. Tragédie a současně jedinečnost 
tohoto snu spočívají právě v tom, že hlavní boj 
se má odehrát v emoční, symbolické rovině, ale 
je znemožněn tím, že pro ostatní lidi je směšný 
a neviditelný, stává se tedy předem prohraným 
zápasem za možnost ho vůbec bojovat.

Zlato je odraz slunce ze země.  – 
Indické přísloví.
Evel Pacherová 
(pracovník v sociálních službách)

Sny o řemeslu, sny o tom dělat něco pro lidi.
Poměrně nepřívětivé (kujva) deštivé odpoledne.
Je zima.
Trhám v Dyjici šípky pro ženu.
Ateliéry OPEN mají co do sebe.
Dva kilometry odtud zaparkuji auto ve starém 
dvoře v Rozsičkách u Telče.
Ateliéry OPEN mají co do sebe. Třebaže navští-
víte svého nepoznaného příbuzného, svojí krev.
Zjistíte, že to má stejně jako Vy.
Zápal tvořivost, zabejčenost a vtip.
Strašný bordelářství, ale za sebou kus práce!
Obrovský kus života, který nám ukazuje v roz-
lehlé dílně.

Staré stroje, buchary, kladiva, některé z doby 
těsně po páře, hluchou kovadlinu, která žel ne-
zpívá, soustruh, jenž plaval 3 m pod hladinou 
v Praze. Ty stroje znám, voní, stejně jako ty v díl-
ně ve staré chalupě po strejčkovi, vlastně té, ze 
které oba pocházíme.

Vidíme detail citlivé, avšak héfaistovské práce 
v tunách železa, spícího všude kolem, ale tepajíce 
jako živý organismus nápadem mistra, jako Bůh 
když vdechne člověku život.

Tam je v dvojitém záhybu pletiva, v secesní 
krajce i křížích barvy chameleona, dynamika 
v detailu, antropomorfní prvky skryty v neoby-
čejném zlomu tavné hmoty a ve volutě zlatého 
řezu ulity.

Člověk, kterého jsme navštívili je jiný, i kdy-
by nechtěl, je jiný tou výjimečností své práce.

Díky strejkovi Antonínu Leupoldovi
Díky za jeho zápal do života, jemu i ostatním 
ÁČKAŘům

A sen, který se mi pak zdál? Třeba o tom, že 
budou děti z NZDM ERKO, kde pracuji, jezdit 
na pravidelné workshopy po kovářských dílnách, 
třeba 3x do roka, a že je těm kovářům někdo 
zaplatí.

Tedy konejmež.

Sny mi přijdou jen jako určitý signál ke vzpomín-
ce na důležité věci z bdění, jinak je to zmatek, 
poměřuji-li s naučeným systémem... Ale mám tu 
jeden docela zábavnej celým tím zapeklitým ob-
sahem, o to víc je zajímavé, co tomu předcházelo, 
totiž mám dilema, jestli si k baráku opět na zimu 
přivázat kočku, kvůli přemnoženým hlodavcům, 
přičemž vím, že v baráku občas dlouhodoběji 
nebudu a zimní přikrmování je nutné, tolik zá-
važnější obsah a druhý part, vrátil jsem se na dvě 
noci do pražskýho bytu a Jana mě uvítala fakt 
exkluzivními sýry, a sen: „Na mém venkovském 
sídle u napůl otevřeného okna mlsně číhaly (byli 
ochočeny) tři kočky a tři myši. Než jsem se vrátil 
s dobrým polotvrdým sýrem, který si evidentně 
nonverbálně žádaly, jedna kočka a myš zmizely. 
Pomyslel jsem si, že teď to dává větší smysl, že 
přece myš tu kočku musí lákat víc než sýr. A když 
jsem zbylým rozdal, všiml jsem si, že podobně, 
i když ostražitěji, na nějakým klacku z nějaké 
krabice ještě vyhlíží želva. I té jsem odkrojil ze 
svého sýra, okamžitě slezla a sýr sežrala.“ To je 
všechno, ideální blbost do novin. 

Jakub Minářů 

1 KVÍLENÍ je literárně-hudební festival, jehož již 3. ročník 
proběhl v Jihlavě v srpnu 2019.

Ji-hnout
Jak to všechno stihnout? 
Zastavit se. (A jihnout.)
Nešla bys s námi do spolku?
Jenom do počtu, neboj… dva jsou málo.
(Nakonec nás bylo pět.)
Holky, musíme se sejít a fakt už vybrat ten NÁZEV.
U nás v kuchyni?
(Když dáte na stůl tulipány, je uklizeno.)
SPOLEK HOLEK je dobrý, ne?
Petrovi se to taky líbí… ale nesouhlasí…
OBYČEJNÍ? NEROZHODNÍ? SNAHA…
Hele soustřeďte se, musíme něco napsat do té registrace! Co chceme jako dělat?
Propagovat nicnedělání! NICNEDĚLAT!
Chceš ještě čaj? 
Jo, nějaký na žaludek prosím… stres zase furt…
LÍNÝ KAPUSTŇÁK je prima název.
Konec orientace na výkon, smysl má žít jednoduše, ekologicky, rozvíjet komunitu, 
odpočívat, být…
DENNÍ SNĚNÍ!
A kdy se zase sejdem?
Holky já nestíhám… Tento měsíc vůbec. 
Architektura je důležitá, formuje prostředí, kultivuje vkus.
Ale stromy, hlavně stromy jsou dobrý, hodně stromů…
MEZI-POLE? KOMPLEX-CITY?
JI-HNUTÍ zní moc politicky. Hnout Jihlavou?
Klidně si hýbejte čím chcete… já budu už jenom JIHNOUT.
(První akcí spolku JI-HNOUT bylo sousedské setkání ZAŽÍT HLÍNU JINAK.)
Vrátili nám poplatek z OSA. Když kapela hraje svoje skladby, tak se to neplatí.
Aha! Dobrý!

Eva Bystrianská

Foto Eva Bystrianská



Galerijní můry, vize, symboly. 
O čem sníme v galerii. 

Ke konci 90. let se upgradoval systém pro správu 
sbírek – „Demus“. Pracovala jsem v testovací 
a připomínkovací skupině za Radu galerií. Kvůli 
tehdy připravovanému novému zákonu na ochra-
nu sbírek se kromě jiných úprav Demus musel 
rozdělit na evidenci chronologickou a systema-
tickou. S tím souvisely transporty dat mezi těmito 
dvěma moduly, kde se prostě občas našla nějaká 
chyba, občas jsme něco nepochopili a nezvládli 
my, testeři (berte, prosím, v úvahu, že počítače 
v muzejní sféře teprve začínaly). Bylo to velmi 
náročné a nebylo možné se myšlenek s testo-
váním souvisejících zbavit ani ve volném čase. 
A tehdy to přišlo... Ten děsivý, strašný sen! Seděla 
jsem si v klidu ve svém pokoji v mansardě rodin-
né vily s obrovským čtyřkřídlým oknem, když tu 
najednou zdáli vidím blížit se něco kulatého shora 
vzduchem přímo proti oknu. Postupně objekt 
dostává jasnější obrysy jakéhosi rezavohnědého 
meteoritu, planetky, prostě vesmírného tělesa 
a pořád, pořád se to blíží, již vidím zvrásněný po-
vrch objektu, krátery a chvějící se žhavý vzduch 
okolo, jímá mě děs a těleso se blíží a blíží proti 
oknu, už je tu, je o mnoho větší než okno, než 
dům, vidím jen část povrchu... hrůza, bušení 
srdce, lapání po dechu, očekávání konce... a v tu 

chvíli mi proletí hlavou myšlenka: „TO JE TEN 
EXPORT DAT Z DEMUSU!!!“ A probudím se... 

Alena Uxová, správkyně sbírek

Během některých náročných instalací výstav 
jsem mívala problémy se svým špatným ky-
čelním kloubem a po jedné z instalací mě noha 
tak bolela, že jsem téměř nemohla chodit a před 
usnutím jsem se chystala, že druhý den budu 
muset k lékaři. Bolavá noha postupně přešla do 
snu, ve kterém jsem seděla v kuchyni a noha 
bolela a bolela... Pojala jsem myšlenku, že když 
se nohy zbavím, nebude mě mít co bolet, i vzala 
jsem nůž a nohu si uřízla. Doteď vidím úplné 
detaily z toho snu, nohu odloženou úhlopříčně 
přes roh pračky i s ponožkou a pantoflí, průřez 
nohou s odhaleným kyčelním kloubem..., ale v tu 
chvíli, kdy jsem si nohu uřízla, okamžitě zmizela 
veškerá bolest!!! Úplně, opravdu! Pocítila jsem 
ve snu obrovskou úlevu a po chvilce pochyby, 
co si bez nohy počnu... Z těchto úvah jsem se 
probudila a noha opravdu nebolela ani v reálném 
světě. Dodnes si to nemohu vysvětlit jinak než 
nějakou obrovskou mocí podvědomí...

Alena Uxová, správkyně sbírek

Sen z října 2019 
Jsem v rozlehlé galerijní kavárně, malé bílé stol-
ky, dlouhý bar, plno lidí. Sedím u jednoho stolku 
v rohu s jakýmsi chlapcem a bavíme se o tom, 
jakou výhodu mají hudebníci oproti básníkům, 
protože mohou své věci hned sdílet třeba na 
koncertech, zatímco básníci musejí čekat, až 
jim něco vyjde knižně. Jsem v tom snu básnířka. 
Chlapec – asi je to můj přítel či co – tak smutně 
předříkává názvy mých – nezveřejněných – bás-
ní, či snad dokonce celých sbírek. Všechny mají 
poněkud depresívní názvy a on mě konejšivě 
hladí po tváři, asi je mu líto, že je to tak smut-
né – básnířka, která nemůže publikovat, a ty 
depresívní názvy k tomu, které navíc odkazují 
k nějakým skutečným depresívnostem v mém 
snově reálném životě. Zatímco on je podle všeho 
úspěšným hudebníkem, který to má na háku. Pak 
popojdeme k prosklené stěně na druhé straně 
místnosti – kavárna je v 1. patře – a sledujeme 
série spektakulárních performancí probíhajících 
dole na ulici. 

Lenka Dolanová, kurátorka

Sen z 6. na 7. 3. 2019 
Jsem na umělecké výstavě, dům kdesi na ven-
kově, plný podivných instalací. Přicházejí lidé. 
Dům mám asi pronajatý, jsem za to celé nějak 
zodpovědná, tudíž mám povinnost se s těmi lid-
mi nějak bavit, což mi ale moc nejde, jsou dost 
DIVNÍ! 

Instalace ve skříni, jsou v ní různé těžké ka-
báty a další kusy oblečení. Přijde umělec a začne 
křičet, že mu ukradli jeho myšlenku, že přeci 
o kousek dál má něco hrozně podobného (asi je 
to pravda). Pak je tam soubor divných objektů, 
hadičky, skleněné baňky... Přijde skupina lidí, 
oblečených jako nějací oficiální pracovníci (mají 
oranžové vesty), myslím, že jdou ty instalace 
z nějakého důvodu zabavit. Najednou však s těmi 
objekty začnou dělat divné věci, dávat si je na 
nos a na hlavu, je to strašně komické, moje tíseň 
z celé akce se rozplyne ve smíchu. 

Pak je tam ještě jakýsi Holanďan a jeho obra-
zy malované tlustými vrstvami barvy. 

Můj syn Jacek jde spát do horního polopatra 
a spadne z té platformy dolů, do měkkého, skoro 
se neprobudí, jen se diví, že je jinde. Jdu s ním 
nahoru a posunu ho dál, aby už nepadal. 

Přemýšlím, kam uložím všechny ty umělce, 
bude tu dost narváno... 

Lenka Dolanová, kurátorka 

Sen z 15. 9. 2019
Ve sklepě bytového domu, kde bydlí mí rodiče, 
mě překvapí výstava. Ačkoli můj cíl byl původně 
jiný, vejdu, přitáhne mě nevelký obraz pově-
šený v první místnosti. Pomohlo by, kdyby se 
na podlahu napustil tak centimetr vody, aby se 
vystavené dílo zrcadlilo, říkám si v duchu a ře-
ším technikálie: dát na podlahu nějaké nášlapné 
plošky? Nebo je podlaha natolik rovná, aby voda 
vytvořila souvislou několikamilimetrovou vrstvu 
a návštěvníci jí prošli, aniž by si nabrali do bot?

:::: střih ::::
Instaluje se, ruch, v zadních místnostech se 

pohybují autoři. Prostor se oproti reálu změnil, 
objevily se tu zvláštní, nepravidelné výklenky. 
Několik z nich zaplnil Marek Rubec písmovými 

kompozicemi. Čtu si, obdivuji techniku, jakou 
je písmo vyvedeno, sdílím své dojmy s autorem, 
povídáme si. Záhy zjišťuji, že někdo vyboural 
jednu z obvodových zdí. V duchu zajásám, pro-
tože prostor tím dostal parádní šmrnc a je možno 
vyjít přímo na dvorek. Zároveň se ve mně vynoří 
obava, co na to ostatní nájemníci. Nahlas jen 
nakvašeně konstatuji, že se měli zeptat. Odope-
rovaná stěna stojí opřená o jednu ze zdí, kterou 
je dvorek obehnán, zbyly z ní dva kusy, které drží 
pohromadě, jeden je částečně pokrytý rastrem 
po odloupaných kachlích. Na dvorku je šero, 
podvečer či noc.

:::: střih ::::
Mladí lidé, převážně studenti. Vpravo ode mě 

lešení. Vidím z něj jen jakési provizorní scho-
diště, všichni se po něm hrnou vzhůru. Jdu po 
vnitřních schodech domu o patro výš, kde hod-
lám přelézt za nimi. Zkouším, jak se už v prvním 
patře konstrukce nebezpečně kýve, a udělá se mi 
špatně při představě, že bych po ní měla vystou-
pat ještě o dvě patra výš. Mám asi závrať, strach 
z výšek, shrnu situaci sama pro sebe. Přichází 
bývalý student Martin Mlateček. „Co myslíte, 
je to bezpečné?“, vyjádřím své obavy. Chystá 
se prolézt oknem a přidat se k davu. „Já jsem 
na lešení jako doma“, odvětí mi s šaramantním 
úsměvem a mizí po trubkách kamsi vzhůru. Před-
pokládám, že jdou všichni do bytu mých rodičů. 
Vystoupám vzhůru po domovních schodech, 
přede dveřmi mě vítá máma se slavnostním vý-
razem ve tváři. Ptá se mě mimochodem, jestli 
bych už neměla jet. Aha, neděle, druhý den do 
práce. Kouknu na hodinky a odtuším: V pohodě, 
do jedenácti jsem doma.

:::: hned poté se probouzím, je 9:30.
kurátorka OGV s pedagogickou minulostí

V minulém týdnu mi přišel sen, který jsem si 
dnes připomněla při obědě, když jsem ho vy-
právěla kolegům: Zdálo se mi, že si jezdím 
náklaďákem, obrovskou Liazkou nebo co to 
bylo, s korbou, po okreskách, pěkně se pohupuji 
v pohodlném křesílku s rozhledem, motor roze-
znívá okenní tabulky v okolí. Přemýšlím o tom, 
jestli si nekoupit ještě jeden podobný stroj na 
součástky? No a najednou mě napadne, jak já 
se v galerii budu vymlouvat, že se bojím jezdit 
s Transitem? V tom jsem se probudila. Možná 
ještě drnčely okenní tabulky.

Ilona Staňková, kurátorka OGV

Sen nad ránem 11. 11. 2018
Kráčím do kopce porostlého zlatým obilím. 

Vítr a bouřkové modrošedé mraky. Nádhera. 
Lidé na kopci pracují nebo jen tak procházejí, 
usmívají se. Mezi klasy natahuje ruce malé dítě. 
Zvedám ho a vracím do rukou rodičům.

Přejdu hřbet kopce a sestupuju šikmo dolů 
přes louku do údolí, kde kolem řeky leží malé 
město jako z westernu. Přímo proti kopci na 
obloze září několik obrovských vzdušných sta-
veb, jemně modelovaných ve svých základních 
tvarech odstíny bouřkové oblohy. Je to i ve snu 
něco naprosto mimořádného.

Mám tohle vůbec fotit? Je to až příliš krás-
né… Cestou dolů mi dochází, že musím. Jdu si 
pro foťák, nemám ho u sebe. Zrychluji a spěchám 
do jedné z budov, nejspíš redakce, s velkými 
skleněnými výlohami. Prostor je plný světla, 
plný slunce. Vevnitř se živě diskutuje – ale velmi 

Je známé, že různé profesní skupiny sdílí opakující se snové motivy, ve snech se pracovní 
traumata či nevědomé touhy formují do děsivých nebo naopak radostných nočních vizí. Oslovili 
jsme zaměstnance a spolupracovníky galerie, aby se podělili o sny, související s galerijním pro-
vozem či uměním. Pokud jsou sny básníků již básněmi – jak na předešlé straně naznačuje editor 
básnických snů Aleš Kauer – , čím jsou pak sny galerijních pracovníků? Objevují se v nich 
koncepty výstav, podzemní labyrinty, útočící data i požár. 

Ilustrace Tereza Říčanová, linoryt, 2019



tiše. Všichni cítí, že jsou svědky něčeho napři-
rozeného. Řeším obvyklou situaci, jak si rychle 
připravit foťák, objektivy… Hledám lepší boty, 
sandále mám plné slámy z kopce… Rychle, mu-
sím pohnout, než stavby z oblohy zmizí…

Něco mi k foťáku ještě chybí a spěchám do 
vedlejší redakce – zakouřená, špinavá, tmavá, 
celá ukrytá ve stínu. Nabručení redaktoři mě 
pozorují nevraživě, ale nebrání mi. Beru si, co 
potřebuju. Vycházím ven na ulici mezi oběma 
redakcemi… Spěchám… Stihnu to? Fotit to vů-
bec? Sakra, vždyť z ulice v údolí nejsou chrámy 
pořádně vidět! (Výhled zakrývají stromy a bu-
dovy...) Rychle zpátky na kopec!

V návalu vzdoru proti vlastní nejistotě, otočím 
ruce dlaněmi k obloze. Obmotává mě světlo (jako 
v animáku) a měním se v jednorožce. Cítím se 
jinak... Směju se.

Ale jak budu fotit kopytama?
S klidem jednorožce se vracím do první svě-

telné redakce a vyhledám Atreje, hrdinu z ne-
konečného příběhu. Poletí na mně a bude fotit. 
Vyřešeno! Jsem i mateřský jednorožec, tak mu 
kladu na srdce, aby se teple oblékl (nahoře bude 
chladno…) a pořádně se držel. Jdeme na to…

V tom zapípá mobil vedle postele – zpráva 
Honzy S. Píše, že u nich ve škole na nástěnce 
visí kousek mojí práce a děti to zajímá… jakože 
dobrý… Vstávám, zapisuji sen do deníku s mod-
rými květy a chystám snídani pro syna.

Eva Bystrianská, fotografka 

Sopoty
Je odpoledne, na návštěvu přišli Kafkovi, 
sousedi odnaproti. Tito starousedlíci mi často 
vyprávějí o tom, jaké to ve vsi bylo dřív. Řeč 
přijde na sklep mého domu. Nejprve myslím, 
že jde o klenutý sklep vzadu na zahradě, ale 
mýlil jsem se. Soused s údivem zjišťuje, že 
vůbec nevím, že dům má i jiný sklep. Otevíráme 
spolu vodovodní šachtu na chodbě, kde jsem 
dosud vždy jen odečítal vodoměr. Překvapilo 
mne, že šachta je mnohem větší, ano, jsou tam 
dokonce jakési schůdky. Pan Kafka po nich 
schází a vyzývá mě, abych šel za ním. Musel 
jsem sklonit hlavu, ale níž už se dalo i postavit. 
Byla tu jakási chodba připomínající spíš úzkou 
jeskyni, stěny z opukového skalního masivu. 
Je tu světlo, i když není jasné, odkud pochází. 
Přicházíme do prostorné místnosti. „To je sklad 
a vidíš, dobrého vína je tu na sto let“, povídá 
soused. Z místnosti se jde chodbou po schodech 
dolů ještě do jiné místnosti a pak další a další. 
Slušný labyrint. Překvapuje mne především 
rozlehlost toho prostoru. Sousedé pak odešli, 
vyprovodil jsem je na terasu. Do sklepa schá-
zím znovu se svými syny Jindrou a Markem. 
Radostně pobíhají novými místy, ale záhy nás 
zaujme větší schodiště v rohu. O něm ani soused 
prve nevěděl. Přistupujeme k němu, je poměrně 
široké, ale tmavé. Po chvilce váhání do něj se-
stupujeme. Po chvíli nohama šátráme v úplné 
tmě, schod po schodu však sestupujeme dál. Je 
tu vlhko, kape voda ze stropu, podivně zvučná 
rozlehlost ozvěny. Po čase k nám z hlubiny dole 
prosvítá stříbřité světlo. Už se jde docela dobře. 
Chodba je opět spíše jeskyní. Dole nás čekalo 
ohromné překvapení. Obrovský dóm prozářený 
oním stříbřitým světlem. Prostor je tak veliký, 
že je jasné, že je pod celou vsí a snad i větší.

Naše chodba končí vyhlídkovým balkonem 
se zábradlím. Hledíme na jezero, které je dnem 
tohoto dómu. K tomuto jezeru vede podzemní 
chodba z každého domu ve vsi. Na březích jezera 
vidíme desítky balkónů a na nich stojí, stejně 
jako my, všichni sousedé a všichni ohromeni 
hledíme na to jezero. Je jasné, že toto jezero je 
Zdroj života. Nás všech. Pocit hluboké souná-
ležitosti, jednoty. Když pak vyjdeme zase na 
povrch, hledím na tu spletitost domků a uliček, 
každý jiný. Jeden velký hned na rohu, druhý 
polorozpadlý zastrčený vzadu. S radostí nyní 
cítím, že zdánlivě izolované různorodé jednotky 
jsou v hloubi osudově propojeny.

Daniel Novák, ředitel 

Akvarelsen
Celý svět se zdá v jedoucím vlaku. Brzy přijde 
podzim, musíme opustit pobřeží a vrátit se do 
vnitrozemí. Vyplatí se počkat v suchu a teple do 
jara. Cestujeme spolu – kamarádi, známí, cizí 
lidé. Dvě přípravná kupé. Z kuchyňky jídelního 
vozu voní ranní káva. 

Vlastně nejsem v obyčejném vlaku, cestuji 
pojízdnou galerií. Zaměstnanci pobíhají. Pře-
nášejí štosy papírů, haldy rámů, řemeslnické 
nářadí, štafle. Správkyně sbírky, říkejme jí třeba 
paní Marie, telefonuje. Já si posvátně prohlížím 
nádherný akvarel, ležící na konferenčním stolku 
luxusního vagonu. Zapadla jsem do pohodlné-
ho křesla a pokorně sleduji galerijní mumraj. 
Jsem v jakési „důležité“ galerii, otevřené, svo-
bodné, plynoucí… Národní to není! Marie s ku-
rátorkou chystané výstavy dotelefonuje. Odloží 
telefon a snaží se zapojit do přítomného dění. 
V tom se přitočí Ilona, za kterou jsem to ráno při-
šla, a směrem k Marii pronese: „Oslov na příští 
výstavu Míšu (tím myslí mne), rozhodně nebudeš 
litovat.“ Usmívá se, šibalsky na mně mrkne okem 
a je si naprosto jistá tím, co teď vyslovila. Trochu 
se zděsím! Cože?! … Ale tak… Když to říká 
Ilona, dobře… Nechávám akvarel na stole, aby 
se jeho barvy rozestoupily a splynuly s vůní kávy. 

Zastavujeme ve stanici. Matně si vzpomínám, 
že jméno nádražní budovy znám. Periferním 
pohledem zaznamenávám velká písmena: I, G, 
L, A a U. Napadá mě, že jsem je znala velmi 
důvěrně kdysi v minulosti. Cestující vystupují. 
Stojím venku a loučím se s nimi. Za chvíli pojedu 
se zbytkem osazenstva dál. Nevím, jestli je ještě 
někdy všechny dohromady uvidím. Snad… Život 
to tak chce, lidé nás potkávají a zase opouštějí. 
Klišé, já vím… S Alešem se obejmu. Cítím, že 
vystupuje jen nerad, ale musí. Je doma. Chce si 
těsné objetí užít. Snad by byl nejraději, kdyby 
nikdy neskončilo. Dojímá mě to a je mi našeho 
rozloučení velmi líto. Políbíme se a víme, že za 
všechno mohou vlaštovky.

Michaela von Pacher, performerka

Klub spáčů
Probudilo mě osazenstvo a ptalo se, co jsem 
viděl. „Co jsem viděl? A kdy?” „Během doby, 
co jsi spal,“ dostalo se mi odpovědi. „Ale já jsem 
přeci nespal.“ „Dvě hodiny, bez jediného zášku-
bu nervu.“ Cigareta, tužka a automat.

Trvalo to však necelou hodinu a vše se vrátilo. 
Vrátilo se to jako flashback po noci před týdnem. 
Tehdy nebylo možné rozeznat, zda jde o to, co 
skutečnost s jejími jevy namalovala na již přepl-
něnou tabuli mého přijímacího aparátu, nebo zda 
jde o chemii, která rozbořila základy, na nichž 
stojí společností očekávající správně fungující 
zádržný systém narýsovaný strýčkem Freudem.

Psal se rok dvaadvacet a na nás dopadlo 
„období spánku“. Pravidelně jsme se scházeli 
a snažili se zkoumat sen. Zkoumat ho metodic-
ky, neboť jsme v něm viděli to, co do té doby 
chybělo. Po staletí jsme byli ochuzeni o oceán, 
na kterým se kolíbá chabá bárka rozumu, škuner 
vědomí. Proč taky odmítat sen, proč odmítat ší-
lenství, proč odmítat to, co společnost vyřadila na 
svůj okraj. Neexistuje protikladu k realitě, neboť 
existují pouze její výklady. Jak se věci skutečně 
mají, nám je odepřeno, a proto jsme odkázáni na 
to, co o nich můžeme říci, neboť jsme pouhými 
diváky v dramatu lidské existence.

Od doby, kterou jsme takřka prospali, uběhla 
již řada let. Sen je stále brán jako kontrapozice re-
ality. Strýček je překonán, i když existuje hrstka 
ortodoxně věřících stejně jako věčných surrea-
listů, do jejichž plachet se automaticky opírá vítr 
a jsou neseni vlnou spánků. Žijí už jen pro tyto 
okamžiky zapomenutí, kdy při zhasnutí světel 
mluví mimo vědomí, jako utopenci na souši. 
Ale sny nadále fungují jako ventilátor emocí, do 
nichž se promítají části nevědomých vzpomínek. 
Není nutné detailně zobrazovat sny, ani fantaskní 
svět v jeho děsivé či okouzlující podobě, neboť 
snový svět jako takový je dimenzí, jíž jsme pohl-
ceni, ale současně v ní existujeme jako svobodní. 
Izoluje nás od reality, i když v ní stále jako lidské 
bytosti existujeme, ale ve zvláštním modu „ztráty 
světa“. Ono osvobození je možné spatřit v tom, 

že se snový svět neřídí dle reality, nýbrž podle 
„pravidel“ snu. Umění, které je samo výtvorem 
fantazie a snění, nám tento svět zintenzivňuje, 
neboť má tu moc nás do něj uvrhnout. Umění 
jako výtvor snění je současně tím, co nás do něj 
vrhá a my se jeho prostřednictvím osvobozuje-
me. Umění je totiž svobodou bez iluzí. Svobodou 
pro ty, kteří ho tvoří, ale i pro ty, kteří mu věnují 
svou pozornost. V tomto smyslu je umění revo-
luční záležitostí, neboť v případě, že přestaneme 
o takovou svobodu usilovat, staneme se všichni 
otroky. Osvobození člověka jako trvalý úkol 
umění byl snem, na který jsem si vzpomněl, 
poté, co jsem v „klubu spáčů” uznal, že jsem 
tehdy skutečně spal.

Filip Zrno, bývalý úředník

František
Je adventní mrazivé ráno. Stejně jako každý pra-
covní den přecházím Koželužský potok a mírně 
stoupám k obrysům obchodního centra. Reklamy 
září víc než blikající vánoční vločky na jeho fasá-
dě. Potkávám mlčící, zahalené postavy, choulící 
se do kapucí a vlněných šál. Na přechodu červená. 
Netrpělivě čekám na zeleného, pozitivního panáč-
ka, abych se mohla vydat dál, přes křižovatku, 
vzhůru do Znojemské. Když ale znovu zvednu 
oči k semaforu, zarazí mě černý dým, stoupající 
ze střechy některého z domů, stojícího na dolním 
náměstí. Zelená! Už se chystám vkročit do vo-
zovky, ale ohluší mě pronikavý zvuk hasičských 
aut. Do zatáčky vjíždějí šílenou rychlostí, div se 
jim nevyklopí cisterna plná vody. Silnice je sice 
namrzlá, přesto cítím zápach spálených pneuma-
tik. V duchu obdivuji zručnost a odvahu řidičů 
hasičských aut… Přecházím silnici a přemýšlím, 
odkud se hrne černý, stále přibývající dým. Auta 
s blikajícími majáčky a jekot policejních aut od-
bočuje do pravé části náměstí, směrem k Brněn-
ské. Zastavím se. Najednou se nejsem schopná 
dál pohnout. Už nechci vědět a už vůbec ne vidět, 
který z domů se zmítá v plamenech. Náhle mi 
všechno dochází! Hoří galerie! V hlavě mi v jed-
notlivých obrázcích naskakuje průběh včerejšího 
dne. Běží za sebou jak z rychlíku! Advent, dílny 
pro školy, příjemná vůně doutnajícícho františ-
ka… František! Doutná na dřevěném parapetu 
okna. Doutná a já odcházím, protože poslední 
program třídy IV. B právě skončil. Zamykám. 
Doutná… Doutná žhavý františek. Doutná tak, 
že propálí parapet, okenní rámy, Natašu, střechu, 
Zdeňka Sýkoru, dřevěné stoly, Zrzavého Červené 
lodě, židle, Emila Fillu, parkety, Alegorii pravdy! 
Pravdy, kterou vím a nemůžu říct! Přece nemůžu! 
Před galerií stojí správkyně sbírek Ája. Obličej 
má stejně bílý jako své dlouhé vlasy. Je naprosto 
zoufalá stejně jako já. Stojím na druhém rohu ná-
městí, dívám se na zhroucenou postavu a k zemi 
se sunu i já. Co budu dělat? Co budu proboha 
dělat? V hlavě se mi honí plány, jak předstírat, 
že nevím. Že přece nehoří, kvůli neuhašenému 
františkovi! Že přece nehoří kvůli mě!!! Nééé… 
Další majáček, sirény… Budík. Spásný zvuk 
budíku mě vrací do postele našeho bytu a dal-
šího mrazivého rána. Je advent a mě čeká dílna 
pro třídu IV. A v galerii na Masarykově náměstí. 
S františkem…

Pavlína Pitrová, edukátorka 

SNY 16. 8. 2019 
OGV, Jihlava 

Po hudebně literárním festivalu Kvílení, 
který se odehrál v prostorách Divadelního 
klubu, jsme uskutečnili velmi minimalistický 
happenning v Oblastní galerii Vysočiny. Šlo 
o přenocování za účelem snění. 

Účast: 
Michalea von Pacher, Martin Kaltenbrunner, 
Eva Pacher, Lenka Dolanová. 

Sni, snivče, na posteli odlož hlavu. Už se 
opravdu nehraje a nepracuje. 

Poděkovat za den, za to, co se povedlo 
i nepovedlo. Je to pryč a už jsem jenom já 
a moje tělo, které před spánkem pohladíš, 
v duchu se můžeš osprchovat a ten den oprav-
du smýt. 

Cestuješ do podzemí nevědomí, a když 
nemůžeš usnout, pomůže mechanika pohybu, 
jednotvárného, prostě se ukolébat rytmem raz 
dva, raz dva, od toho uspávanky, od toho hou-
pací síť, ale můžeš si i představovat plosky 
nohou, jak jen jdou. Raz dva, raz dva... plosky 
nohou po chodníku, které jsme si promítali 
skrz skleněnou kouli ve filmu RYTMUS od 
Michaely von Pacher . 

Mluvili jsme o snech, které se nám zdály, 
sny o galerii. 

Spát v cizím prostředí uprostřed instalace, 
vybrala jsem si tu se svetry a taškami. A co se 
mi zdálo? Stěhovaly jsme s přítelkyní nějakou 
matraci a chystaly se asi někam jet. Jdu polní 
cestou do nějakého stánku a v dálce vidím 
děti z mé práce... utíkám před nimi, nechci 
je vidět. Ten sen byl asi reflexe současného 
stavu, ale v jádru to bylo na nepopsatelné, 
jakoby kosmické úrovni, jako že není důležitý 
děj, ale rozměr, který není vidět... 

Nevíš si rady? Zamedituj před spaním 
a vyšli otázku, zeptej se snu. Spousta lidí má 
snové vhledy do budoucnosti, takové „aha 
efekty“ ve skutečnosti následují vyceděné do 
pojmu dejà vu anebo do úžasu – „já to vím“. 
Pokud se zaměříme na studium a trénování 
šestého smyslu, lze nahlížet do myšlenek 
a cítění druhých, i když to není povoleno. 
Věřím definici, že sny nás propojují se sebou 
samými, náš duchovní rozměr, kterého se 
bojíme nebo si ho plně neuvědomujeme, nám 
postupně dávkuje rady a informace, stačí jen 
naslouchat. 

Asi nejkrásnější kosmické sny jsou pro 
mne o létání, padání a návštěvách tajných 
prostor za oponou, návštěvách lidí, kteří už 
jsou mrtví – radí nám, většinou babičky – , 
sklepení, průchody kamny, postupy do jiných 
levelů za použití určitých kombinací šifer, 
které ve snu znáte, snové orgasmy a návštěvy 
jiných planet, jiných dimenzí, barevnosti 
světa, to vše ve snech lze, ale nejlépe po 
troškách, toho se nedá přežírat... asi jako 
dobrého detailu sexu. 

Eva Pacher 

Děkuji galerii a zúčastněným za možnost 
provést tento happening. 

Ilustrace Jakub Falat, linoryt, 2019



Pozdravy ze Snové země
Tereza Říčanová 

V příštím roce vyjdou v nakladatelství Bylo nebylo dvě nové knížky 
Terezy Říčanové se snovým tématem, Pozdravy ze Snové země 

(výběr snů z let 1997-2018) a STOsní, z nichž zde přinášíme ukázky. 
Tématu snů se Tereza Říčanová věnuje dlouhodobě, od 90. let 

minulého století, kdy se přestěhovala na Vysočinu, na statek v Mezné 
u Pelhřimova. Svou metodologii průzkumnice snů poodhalila v roz-

hovoru pro Oblastní galerii Vysočiny v loňském roce: 

„Práce se sny je jedno velké odvětví. Přestala jsem pít alkohol, 
protože alkohol působí jako taková poklice, jako štít proti snům. Bez 
alkoholu člověk spí střízlivě, to znamená, že může v noci víc chytat 

sny. A na to je potřeba noční bdělost. Jsou to snové záznamy, deníky. 
Jejich zpracovávání v obrazové podobě. Protože tím, že maluješ sen, 

dostaneš se mu blíž, můžeš do něj víc vstoupit a uchopit ho. A to je 
fascinující, strhující. Říkáš si, to nebudu kreslit, jenže jak to začneš 

kreslit, začneš to žít a pustí tě to dovnitř. Vycvičit si pozornost, která 
ti vlastně vyfotí tvůj sen a pak ho začneš zpracovávat. To není ani 
umění, to je něco, jak se dostat k sobě, k tomu, co žijeme a k těm 

svým kořenům.“ 

(Z rozhovoru s Ilonou Staňkovou, 10. 5. 2018, Mezná u Pelhřimova)





Jak jsem se před časem dozvěděla, tvoje 
maminka Jitka Buňatová se narodila na 
Vysočině, v Kamenici u Jihlavy.

Na rodném listě je adresa Kamenice 97. Na-
rodila se 8. 6. 1927, na Medarda.

Vtipné je, že si naši předkové téměř 
koukali do oken.

Jo, pan řídící tady jde s kočárkem, narodila 
se jim dcerka. 

Jak byla ta tuhá zima 1929, tak někam vezli 
mámu na sáňkách a šli do kopce, máma se jim 
vykulila a zjistili to až na kopci, tak šli dolů 
a nedaleko mámy byl vlk a koukal na ni. To mi 
povídala máma. Takový drsný zážitek. To byla 
velice tvrdá zima, kdy plno lidí, ptáků a zvířat 
pomrzlo, tenkrát. To byly největší mrazy ve 20. 
století. Všechny stromy byly obalené hustou 
sněhovou pokrývkou, jak na horách.

Nelze nezmínit, že tvůj tatínek byl vý-
znamný ilustrátor Květoslav Hísek. Při-
padá mi, že jsi měl tak trochu vytyčen 
jasný směr. Vystudoval jsi Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v Praze.

Studoval jsem ateliér knižní kultury a písma. 
V době, kdy ta škola byla přece jenom v takovém 
„červeném vedení“, byl z grafických ateliérů 
relativně nejotevřenější. Vzhledem k tomu, kdo 
v těch ostatních ateliérech vyučoval. A byli tam 
taky docela skvělí spolužáci: Michal Cihlář, Aleš 
Najbrt, … 

Pak v roce 1988, po smrti Milana Hegara, 
ho převzal Jan Solpera, tak se to ještě znásobilo 
jiným přínosem. Jak Milan Hegar, tak hlavně Jan 
Solpera mě nechali dělat volnou tvorbu, spíš gra-
fiky, ilustrace. K písmu, které bylo ve vínku toho 
ateliéru, jsem sice jenom přičichl, ale vlastně 
mi moc nešlo. Nijak se písmu nevěnuji. Dělám 
volnou tvorbu. Přes grafiku a kresbu k malbě. 

Když jsi zmiňovala tatínka; tatínek si myslel, 
když jsem byl dítě, že budu pokračovat v jeho 
stopách a že budu dělat přírodovědné ilustra-
ce. A já jsem se takzvaně odtatil. Chtěl jsem jít 
vlastní cestou a dělat něco jiného. To ho nejdřív 
mrzelo, třeba do mých dvaceti, jednadvaceti, ale 
když viděl, jak ty grafiky vznikají a jaký svět se 
tam objevuje, tak byl naopak hrdý. 

Trošku ses ostýchal napojit na Kytici 
Karla Jaromíra Erbena.

Kytice byla v tomhle signifikantní. Táta ji ilu-
stroval v jednašedesátým a byla to pro něj jediná 
závažná kniha, která nebyla přírodovědnou ilu-
strací, kterou pak dělal celý život. On na té Kytici 
dost lpěl, vlastně to byla jeho zásadní ilustrační 
věc, na kterou už mu nebylo dovoleno navázat. 
Takže kdybych to za jeho života vzal, cítil bych 
se, jako že jsem se vůči němu trochu provinil. 
Jako bych mu způsobil nějaké napětí. Vzal jsem 
to, až když už tady nebyl, a řekl jsem si, snad se 
na to bude z obláčku dívat a bude se mu to líbit.

Zaujalo mě, jak nenápadně navazuješ 
na Svatojánské kvítí, na Zjevení Svatého 
Jana, má to hlubší kontext s tvým jménem, 
nebo je to shoda, hra?

Hra to není, je to taková příjemná svatá ná-
vaznost. Já mám rád, jak tady vidíš, kostely. Že 

jsem nějak opatrováván ve svaté návaznosti na 
něco neuchopitelného. Ilustroval jsem Zjeve-
ní Svatého Jana ve svých třiceti třech letech. 
To byl takový zásadní přelom v tvorbě, když 
jsem grafiku téměř opustil, dělal jsem ji jenom 
okrajově a začal jsem malovat. Před tím byly 
malířské pokusy jenom občasné a nebyl jsem 
s nimi spokojen. Kdežto rok 1998 byl přelo-
mový v začátku malby. Svatojánské kvítí na 
základě toho vymyslel Radek Wohlmuth, který 
mi dělal výstavu u Jitky Grígerové v Galerii 
Havelka. Byly tam kopretinové hvězdy, obraz 
jsem nazval třeba Svatá kopretina nebo právě 
Kopretinová hvězda. Radek hledal něco, co 
by tomu básnivě udělalo název. Takže přišel 
k tomuto Svatojánskému kvítí, že se tak jme-
novaly kopretiny. Navrhl mi různá lidová jména 
kopretin a tohle jsme vybrali. Opět jsme tam 
připomněli maminku, protože v době, kdy se 
narodila, to znamená 8. června, jsou nejvíc 
v květu kopretiny. Svatý Jan je až za dalších 
šestnáct dní, to už jsou obvykle odkvetlé. 

Jak kde, třeba na Vysočině…
Tak třeba tam ne, no. V nížinách, vzhledem 

k teplu, kvetou v půlce května a pak už nejsou. 
Na Vysočině je to teď, pravda, skoro 

všechno synchronizované se zbytkem re-
publiky, bývalo to tak dva, tři týdny opož-
děné.

Kdy jsem tam byl? Koncem května už kvet-
ly, že? Dvacátého pátého května? Jak byl ten 
výstavní meziden, kdy jsem to mohl vidět bez 
instalace. V úterý 28. to bylo. Konec května, to 
už byly téměř odkvetlé.

Radek Wohlmuth o tobě v textu k výsta-
vě v Trutnově napsal, že jsi vyznavač 
nekontrolované intuitivní malby. Je to tak 
nekontrolovatelné a intuitivní, nebo tam 
vkládáš i to ratio? Když mluvíš o těch ter-
mínech a květinách.

Posledních pár let je tam nejspíš víc ratia. 
Tenhle text možná ještě navazuje třeba na vý-
stavu v Chebu 2007, která vycházela z obrazů, 
kde toho intuitivního bylo víc, dělal jsem často 
třeba se zavřenýma očima nebo oběma rukama, 
takže tam byly různé opravdu zvláštní intuitivní 
propady do nevědomí. Kdežto poslední dobou to 
lehce víc kontroluji, i když se dá říct, že intuitiv-
no je tam stále velice zásadní. Začnu v nějakém 
bodě, rozvíjím to, obvykle v nějakém kruhu, 
v nějakém jezeře, a nikdy nevím, co tam bude 
dál. Nemám žádné předkresby ani další úvahy, 
co by tam mohlo být. Takže v tomhle je cesta 
intuitivní, nicméně samotné tvary se už docela 
blíží něčemu, co jsem prožil nebo co bylo v grafi-
kách nebo co něco připomíná. Dřív byly ty tvary 
hodně neuchopitelné. Teď se dají víc uchopit, 
k něčemu přirovnat.

Připadá mi, že tvé texty jsou taková 
zjevení. Protože toto číslo novin bude 
o snech, mám pro tebe otázku: Jak roze-
znat tu zdánlivou smrt stvořenou vlastním 
egem za zeleného úplňku?

Jo, to je velice starý text, to je rok 2001. Tam 
byly takové zvláštní psychedelické ponory, kdy 

jsem nazval něco, co jsem prožíval třeba o půl-
noci při tvorbě, a pak už jsem úplně neuměl 
vysvětlit, proč jsem to tak nazval. Ale v té době 
mi to velice pomohlo navázat na něco jiného. Je 
to spíš takový básnivý obrat. Já nevím, jestli to 
jde úplně vysvětlit.

Ne, to jsem ani nečekala, jen jak tu 
smrt rozeznat? To by mě docela zajímalo. 

Ty texty jsou velice intuitivní, musí vzniknout 
během několika minut, jinak nemá smysl se jimi 
dál zaobírat, přepisovat je, vysvětlovat a psát, 
takže těch textů je velice málo.

Tedy když tvoříš, ještě jako vedlejší 
účinek… 

…někdy může vypadnout text.
Který tě zase posune dál v malbě. Jak 

už ses svěřil dřívějším dotazovatelům, 
tvoříš v noci. Není to asi tak, že každou 
noc pracuješ? Máš nějaký rytmus?

Nějaký řád v tom je. Téměř každou noc pra-
cuji, pokud není nějaká akce dlouho do noci, 
že bych třeba přišel po půlnoci, tak to už asi 
nezačnu. Ale když přijdu ještě před půlnocí, tak 
klidně ještě hodinu, dvě maluji. To se vždycky 
mí přátelé diví: Proč je opouštím v deset nebo 
o půl jedenácté… Snad teď nebudeš ještě dělat? 
Oni nedělají, já ano. To je ten řád.

Používáš, Honzo, nějaké psychotropní 
látky? 

Ani ne, teda. Můžou tam být třeba dvě deci 
vína, pravidelně, to není nic psychotropního, už 
jsem mnohokrát řekl, že čtyřikrát, pětkrát za rok 
si s někým dám jointíka, ale jak maluji každý 
den, tak to na to nemůže mít žádný vliv.

Už se tě na to někdo ptal, že?
Jo, myslí si, že beru nějaké ty houbičky. Ty 

jsem tedy neměl. Já si tyhle věci navozuji sám. 
Nejspíš mám tolik serotoninu nebo různých vlast-
ních látek, že si to spustím a jede to. Takhle to ně-
jak napiš, abych ještě nebyl zatknut na vernisáži.

Mám rád kávu. Možná po kávě se mi líp 
pracuje, než kdybych ji neměl. To je pravda.

Když jsi cestoval, nelákala tě aya-
huasca, nebo něco takového?

Ne. To by mi mohlo sebrat nějaký ten řád. 
Třeba by mě to poslalo někam, kde bych to 
nemohl moc ovládat a to jsem vlastně nikdy 
nechtěl.

Sníš ve dne? Máš nějakou představu, 
kterou pak na to plátno promítáš, nebo to 
necháváš na noc?

Představy se spíš blíží grafikám. Jsou tam 
jasnější, konkrétnější věci. Jako třeba různá 
zvířátka, města, lidi. Ty jsou v obrazech taky, 
ale jsou tam ztracené, trošku skryté. Tam je víc 
tvarů, které přicházejí s nějakou intuicí. To je 
víc v obrazech a ty vlastně nevidím, ty se až 
tvoří. A ve snech to taky nevidím. U mě to ne-
jsou – jako u surrealistů – výpovědi z nějakých 
snů. Máloco na mých obrazech vychází ze snu. 
A když, tak jenom vzdáleně. 

Divákovi tvé obrazy mohou sny navo-
zovat, nebo připomínat.

Ale u mě to tak není, že bych se sny snažil 
namalovat. To by byla kopie něčeho.

V jiném rozhovoru jsem se dočetla, že 
když maluješ, tančíš. 

To napsal Otto Urban, že jo.
Je to tak?
V Malé Chuchli, třeba 1998 až 2001, tam 

jsem hodně tančil při malování. Pak na Smí-
chově, tam už na mě koukali trochu lidi z jiných 
místností, tak jsem tanec trošku omezil. Tady 
tančím ještě míň, ale pořád se dá říct, že nějaký 
pohyb tam je a občas si jako zatančím. 

Maluješ při hudbě?
Ano.
Můžu se zeptat, co posloucháš?
Obvykle Rádio 1. Vlastně všechny hudby 

z Rádia 1, co tam člověk může slyšet. Můžu 
si pouštět i cédéčka, ale posledních deset let to 
strašně málo pouštím, protože vím, co na tom 
cédéčku bude a nepřekvapí mě to. Kdežto u rádia 
mě ty mý lidi, který znám třicet let, vždycky 
něčím překvapí. 

Naopak, když dělám grafiky nebo kresby, což 
je přes den, tak mám rád spíš klid. Jenom ticho 
a zvuky z ulice a tak.

Je zvláštní, jak striktně odděluješ gra-
fiku – denní práci; a malbu – noční práci.

U nějakých obrazů jsem měl i denní fáze. Ale 
musel jsem je něčím domalovat nebo doplnit. 
V létě noc není moc dlouhá. Když jsem chtěl 
dělat třeba odpoledne tak nějak do večera, měl 
jsem tam i nějaké denní fáze, které na obrazech 
byly ale trochu znát, jsou malinko jiné. Jde o ce-
lou architekturu obrazu, kompozici katedrální 
spojit tak, aby při sobě držela.

Když jsi pracoval na Zjevení Janově, 
to je v podstatě bestseller, nejčtenější 
část bible…

Je nejobraznější. Nejvíc přitahuje. A je ne-
vysvětlitelná. 

...jak jsi to prožíval, zanechalo to na 
tobě nějaké následky, nebo co ti to setkání 
dalo? Předpokládám, že jsi ten text znal 
dlouho.

Já ho znal od dětství. Jde o to, že jsem se ho 
nikdy nijak moc nebál, takže i v grafikách je po-
sunutý do nějaké naděje, tam není moc hrozných 
věcí, které by se primárně ukazovaly. Takže to 
není přednostně o smrti, ale spíš o tvoření nové-
ho Jeruzaléma. Jan Rous o tom jednou napsal, 
že jsem to vsunul to té hodné polohy a tam jsem 
to ukázal v nadějném světle. To vystihl dobře.

Já bych se ráda dostala k těm snům, 
ale nějak se mi to nedaří. Zdají se ti sny?

Zdají, ale jsou to takové zvláštní epické příbě-
hy a nedá se říct, že by se nějak objevily v mých 
obrazech.

Zapisuješ si je?
Někdy si je trošku zapíšu. Ale je lepší, když si 

je zapamatuji, protože pak je můžu nějak interpre-
tovat. Ale mnohdy jsou ty sny tak trošku zmatené, 
že člověk se probudí, udrží je pár hodin a pak 
vyprchají, zůstane z nich jenom zvláštní pocit.

Třeba sen o Sázavě, který se mi nedávno zdál. 
Chtěl jsem se koupat, ale nadzdvihl jsem hladinu 
vody, protože tam byly tři kamenné želvičky 
a ty lezly dál a místo dna řeky tam byla cesta 

Začnu obvykle 
v nějakém kruhu 
nebo v jezeře
Předvýstavní rozhovor s Janem Hískem
Ptala se Ilona Staňková

Malíře, grafika a ilustrátora Jana 
Híska zpovídám v jeho novém 

ateliéru s výhledem na staroměstské 
střechy. Za naše setkání po letech 

vděčím Radku Wohlmuthovi, který 
pro jihlavskou galerii připravil vý-

stavu Ostrov v lese. Jsem neochvěj-
ně přesvědčena, že obrazy Jana 

Híska skvěle zapadají do tématu 
snů. Ale začněme chronologicky.

Vernisáž výstavy v OGV Jihlava. Zleva Martin Findeis, Jan Hísek. Foto Pavel Petrov



a jeden soused, který v té vesnici, kde mám 
chatu na Sázavě, chová býky, tam vedl nějaké 
zvíře a tlačil před sebou vozík. A tohle se v mých 
obrazech neobjevuje. Je to příliš epické, trochu 
surrealistické, je to nějaký příběh, ale je to příliš 
konkrétní.

Když jsme u těch želv, ty jsi jim věno-
val… výstavu?

Želvokruh. Tam je třeba popsaný sen, který 
jsem měl v Thajsku, a taky je dost epický. Jak 
jsem se setkal s Adrienou Šimotovou a pak s ma-
minkou, která už v té době nežila, pak tam bylo 
nějaké propojení, pak jsem šel s kamarádem přes 
most u Umprumky. Ten sen jsem napsal jako text 
k výstavě, celkem se hodil.

S Radkem Wohlmuthem, kurátorem jih-
lavské výstavy, spolupracujete už nějaký 
čas. Jak dlouho trvá vaše spolupráce?

Potkali jsme se v devadesátém šestém a začali 
jsme spolupracovat, ale myslím, že větší výstava 
byla až v Chebu v roce 2007, pak tři v Havel-
ce, v Trutnově… Těch výstav bylo víc. Třeba 
s Otto Urbanem se znám ještě o trošku déle, 
od devadesátého druhého. Než z té spolupráce 
vznikly výstavy, uběhlo hodně let poznávání. 
Než byla Špálovka. S Petrem Nedomou se znám 
úplně nejdéle a pozorování bylo také dlouhé, 
tam vzniklo až Rudolfinum v roce 2011. Zas to 
ale byla výstava největší a nejzásadnější. Ně-
kteří kurátoři, se kterými jsem dělal výstavy, se 
ztratili, najednou už nejsou úplně v uměleckém 
dění, jsou někde o samotě v přírodě, třeba Jirka 
Zemánek, a tvoří si něco svého, takže se s nimi 
třeba nevídám. Ale přijde to, určitě.

Ve které z knih, kterou jsi ilustroval, ses 
„našel“? Která tě nejvíc zasáhla, oslovila? 
Nebo naopak, kterou bys rád ilustroval?

Teď spíš čekám na nějaké výzvy, protože to, 
co jsem chtěl ilustrovat, už jsem ilustroval. To 
byl Tolkien, pak Zjevení Janovo. Potom to byly 
různé výzvy, které ke mně přicházely. Hodně 
dobře se mi dělal Oscar Wilde, Šťastný princ, 
to bylo zásadní. Dělal jsem to černo-červenou 
olejovou malbou. Celkem dobře se mi podařilo 
vyjádřit tu bolest a naději.

Nikdy jsem neuvažoval, že bych ilustro-
val Exupéryho, nakonec mě Vyšehrad dvakrát 
vyzval, Letec a Živly a pak čtyřknížka Manon 
a jiné texty. Obojí vlastně dopadlo docela dob-
ře, byl jsem s tím souzněn a dostalo to i ceny, 
tak jsem měl radost. Nebo jsem neuvažoval, 
že bych ilustroval Violu Fischerovou, protože 
jsem nevěděl, jak to uchopit, to byla knížka pro 
děti a já úplně neilustruji pro děti a nakonec to 
dopadlo oceněně…

Občas mi nějaký nakladatel řekne, že když 
mě něco napadne, abych ho oslovil, a já to vlast-
ně neudělám, čekám na výzvu. Moje oslovení 
bylo ohledně Tolkiena a Zjevení Janova. Nikdy 
jsem jinak neoslovoval, že tohle bych chtěl dělat. 
Ke Kytici mě naopak Zdeněk Křenek z Aulosu 
dlouho nabádal.

Ráda bych se tě ještě zeptala na 
Adrienu Šimotovou. Podělil by ses o nějaký 
obraz, vzpomínku?

Adriena s maminkou byly spolužačky už na 
střední škole. Když jim bylo patnáct šestnáct, 
tak se kamarádily. Vzájemně se navštěvovaly, 
Adriena jezdila za maminkou do Radošovic 
v Říčanech, kde byl můj dědeček řídícím školy. 
Jezdila tam na jablka a na koláče. A potom, když 
byly spolu na Umprumce, v prvním ročníku, tak 
se ještě nějakou dobu kamarádily a pak to trošku 
ochladlo. Až v devadesátých letech, když jsem 
měl výstavu v Mánesu spolu s dalšími sedmi 
lidmi, co dělal Petr Nedoma – jmenovalo se to 
Jakub a Anděl – , tam Adriena přišla a viděla se 
po těch mnoha letech s maminkou a znovu se 
začaly kamarádit. To bylo v roce 1993. Tohle 
byla vzpomínka trošku historická. 

Jinak jestli myslíš tu vzpomínku z pozdního 
Adrienina života – jak nemohla chodit, tak jsem 
se vždycky domlouval s Pavlem Brunclíkem, 
který se o ni staral, když třeba někam potřeboval 
na celý den odjet. Vyrazil jsem za ní domů, měl 
jsem půjčené klíče a tak tři čtyři hodiny jsem 
si s ní povídal, přivezl jsem jí lahev červeného 
vína a sýry a ovoce a něco sladkého a prohlíželi 
jsme si různé knihy, povídali jsme si o umění. 
Nebo jsem jí přivezl fotky ze svých zahraničních 
toulek, dívala se se mnou třeba na Benátky a na 
Řecko a vždycky byla ráda, že je v tom kraji, kde 
jsem byl, ačkoli ho vidět už nemohla. Byla to pro 
mě důležitá setkání, od Adrieny jsem dostával 
inspiraci, něco velice neuchopitelného, a zároveň 
jsem jí mohl předávat něco, co jsem tam přinesl.

Praha 9. 10., 
s doplněním přes telefon 31. 10. 2019 

Výstava Jan Hísek – Ostrov v lese probíhá 
v Oblastní galerii Vysočiny do 16. 2. 2020. 
Kurátor Radek Wohlmuth. 

Jan Hísek (1965), absolvent ateliéru Knižní 
kultury a písma Milana Hegara a Jana Solpery 
na pražské VŠUP, byl v roce 1999 nominován 
mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého. Jak 
uvádí Radek Wohlmuth v doprovodném textu 
k výstavě, do dnešních dnů je Jan Hísek jediným 
ryzím grafikem v historii této ceny. Grafická 
tvorba tohoto českého solitéra v posledních le-
tech bohatě odnožuje do malby. V ní se občas 
prolíná uvolněnost malířského projevu s postupy 
inspirovanými grafikou. Na poli ilustrace vtiskl 
Jan Hísek mimo jiné podobu dvěma titulům 
Antoine de Saint-Exupéryho nebo Šťastnému 
princi Oscara Wilda. Z šesti autorových bib-
liofilií jmenujme Zjevení Janovo, které spolu 
s dalšími tituly (John Ronald Reul Tolkien: Ko-
vář z Velké Lesné, Thomas Mann: Smrt v Benát-
kách) realizoval na výzvu nakladatelství Aulos. 
V Praze představily tvorbu Jana Híska například 
Galerie Pecka, Galerie Havelka, Galerie České 
pojišťovny, Galerie Václava Špály, Vila Pellé 
(výstava s názvem Zeptej se spánku). Kromě 
samostatných prezentací mimo centrum (Ostra-
va, Šumperk, Cheb, Trutnov, Jihlava) opakovaně 
vystavoval v USA a v Itálii.

Mikuláš Medek
Vzpomínání na výstavní činnost galerie před padesáti lety tentokrát pojmeme 
trochu netradičně. Tématem tohoto čísla novin je sen a snění, a tak připomeneme 
výstavu, kterou si tehdejší zaměstnanci galerie snili, ale která se nakonec neu-
skutečnila. V archivu galerie se z roku 1969 dochovala složka s názvem výstavy 
Mikuláš Medek. V této složce však nenajdeme fotky z vernisáže ani seznam vy-
stavených děl. Je tu pouze jeden dopis, plakát a pozvánka. Po bližším prohlédnutí 
však zjistíme, že propagační tiskoviny se týkají výstavy, která v říjnu a listopadu 
toho roku proběhla v Krajské galerii v Hradci Králové. 

Začtěme se tedy do dopisu, který 21. 11. 1969 poslala Emila Medková na adresu 
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Dozvídáme se tu, že ředitel Ctimír Linhart 
psal Mikuláši Medkovi již několik dopisů s žádostí o uspořádání výstavy, odpo-
vědi se však dočkal až nyní od jeho manželky. Mlčení je omluveno Mikulášovou 
nemocí, leží totiž již delší čas v nemocnici na Bulovce. V odpovědi na žádost 
o výstavu pak pisatelka tlumočí slova svého manžela: „Tento rok proběhla výstava 
v Praze a nyní probíhá větší retrospektivní výstava v Hradci Králové. Protože však 
obrazy jsou zapůjčeny z různých galerií a od soukromých majitelů, je dosti těžké 
požadovat od nich další prodloužení zapůjčení. Někteří majitelé své obrazy nevi-
děli již od srpna.“ Výstavy se Jihlava tehdy nedočkala. Příčinou nebyl politický 
zákaz, i když i tato hrozba byla nejspíš důvodem, proč pan Linhart tolik spěchal. 
Věděl, že za rok či dva už výstavu nebude smět uspořádat. 

Z dopisu se dozvídáme také to, že kromě výstavy stála Jihlava i o zakoupení 
některých obrazů do své sbírky. Ani této žádosti však nemohla Emila Medková 
vyhovět: „Bohužel Vám k nákupu v současné době nemůžeme nic nabídnout, pro-
tože volné obrazy na hradecké výstavě jsou již reservovány a v ateliéru prozatím 
nic volného není.“ Úsilí tehdejšího ředitele přesto nebylo marné, v následujících 
měsících se podařilo koupit jedny z nejlepších Medkových obrazů – 19. března 
1970 galerie koupila obraz Svět cibule, 27. prosince 1970 obraz Rekonstrukce 
vegetariána a 18. srpna 1971 obraz s názvem Chmurný abstinent. V době utužující 
se normalizace a rostoucích politických tlaků to byl husarský kousek. Výstavy 
Mikuláše Medka se Jihlava dočkala až po necelých čtyřiceti letech, na sklonku 
roku 2007. 

Daniel Novák

VYSTAVOVALI JSME PŘED 50TI LETY

Foto archiv OGV

Mikuláš Medek – Rekonstrukce vegetariána,
olej na plátně, 1965



REPORTÁŽ

Vydala jsem se tentokrát za hranice Vysočiny, do rodného Hradce Králové. Města na soutoku Labe a Orlice, pěkně položeného 
v Polabské nížině, proslaveného mimo jiné moderní architekturou z počátku dvacátého století a divadelním děním, korunova-
ným každoročně na konci června festivalem Divadlo evropských regionů. Avšak co se týče aktivit na poli současného výtvarného 
umění – přiznejme si to – , Hradec vždy poněkud zaostával za jinými podobně velkými městy. Možná se tu však něco (hradecky) 
pomalu mění. Doprovázel mě šestiletý syn Jacek. 

Upupæpop
Upupæpop není jazykolam, ale název grafického studia, které 

sídlí v přízemí domu v hradeckých Věkoších. Na konci listopadu, 
kdy jsme dorazili na prohlídku, tu probíhalo postupné rozšiřování 
prostoru. Upupæpop jsou manželé Eva a Jakub Horští, kromě gra-
fického studia jsou i tiskárnou a nakladatelstvím. Eva především 
ilustruje a je „taková hlava nálad“, Jakub se stará zejména o pís-
menka jako tiskař a grafik. Prostor maličké tiskárny je naplněný 
šuflíčky s původními českými typografickými písmy z různých dob 
a různých velikostí. Jakub s nadšením některé zásuvky pootvíral 
a písmenka nám představil: „dělalo se to z tvrdého dřeva, třeba ze 
zimostrázu nebo z hrušně, to jsou dřeva, která už se dneska nese-
ženou“, mají tu i plastová písmena ze sedmdesátých osmdesátých 
let či kovová ze směsi olova, antimonu a cínu. Ta nejmenší jsou 
v kaslíku o sto dvaceti přihrádkách: „Každá přihrádka má svoje 
písmeno a já to musím znát zpaměti, že tady je „e“, tady „m“, to 
prostě musím vědět. Máme tady mapku, ale už to mám jakž takž 
v hlavě.“ Do dílny brzy přibudou další rysy a tiskařské stroje, 
neboť upupæpopská tvorba na poli experimentálního ručního 
tisku se slibně rozjíždí. 

V tiskárně byly rozložené čerstvé malé bločky, kalendáře či 
tiskátka. Potiskují ale i CD a jejich obaly (kapela Květy, hudebník 
Jan Filc či hudební projekt Angatar – tvůj kamarád z Grónska), 
spolupracují s hradeckou pražírnou kávy Chroast nebo výrobcem 
domácích těstovin Pasta la Vista. Kalendáře obsahují ilustrace od 
Evy, tisk zlatou a zelenou na recyklovaný papír, a mají úspěch. 
„Jsou to takové inspirace pohanskými tradicemi, jak severský-
mi, tak českými nebo středoevropskými.“ V kalendáři je navíc 
přehled měsíčních fází, potřebujete-li ladit biorytmy nebo setbu. 
Úspěšný je také Evin Černý Petr s ekologickým vyzněním: po 
zkompletování dvojic opic zbyde na světě sám člověk moudrý. 
„Takže je zde zašifrované poznání, že člověk nikdy nesmí zůstat 
poslední ve hře, jakmile zmizí všechna zvířata, tak prohrává...“ 
Soubor razítek má lokální příběh: „to je jabloň od mámy ze statku 
a todlencto borovice vypálená Baltským mořem, kde jsme v létě 
sbírali inspiraci. Vznikla z toho lišejníková kolekce.“ Předvánoční  
čas je vyplněný rozesíláním balíčků, celý letošek si Upupæpop 
velmi chválí. „Letošní rok to vypadá, že si to všechno sedlo. Prv-
ních pět let jsme pracovali víceméně punkově, měli jsme to čistě 
jenom pro radost. Bylo to náročných pět let. S Evou jako čerstvou 
absolventkou Umprumky a já jako čerstvý absolvent FaVU jsme 
se dohodli – neznali jsme se – , že společně uděláme tiskárnu, 
kolekci Animalie. Jenže jsme se tak nějak při té kolekci poznali, 
tak jsme se museli ještě do toho vzít a začít spolu žít a bydlet... 
Tahle spolupráce byla víceúčelová, to jsem ani nečekal, od té 
doby radši po nikom nic nechci, abych to nemusel opakovat.“ 
Dodává Jakub s úsměvem. Dlouhodobě spolupracují také s hra-
deckým divadelním festivalem, pro který budou v příštím roce 
dělat veškerou grafiku. 

Jakub Horský svou fascinaci tiskem zúročil v knize s insider-
ským názvem P=F/S a podtitulem „Kniha o tisku a tiskařích, o vůni 
barev a špinavých rukách.“ Je si vědom jedinečnosti upupæpo-
pího úsilí: „V naší generaci jsme víceméně jediná knihtiskárna, 
která takhle funguje. Ono se řekne knihtisk – já o tom strašně rád 
vyprávím. Knihtisk je 550 let stará technika, od Guttenberga furt 
stejná, skládají se matrice dohromady a obtisknou se. Ale on už 
to není dneska knihtisk, že by se tiskly knihy, ale spíš je to „letter 
press“ – tisk písmen. Nicméně my fungujeme tímhle původním 
způsobem.“ Další pravá knihtiskárna je kromě té hradecké prý pou-
ze na Umprumce v Praze a pod Jakubovým dozorem v rámci jeho 
doktorského studia vzniká další na univerzitě v Ústí nad Labem. 

Eva o sobě píše na stránkách, že má ráda příběhy na hranici 
reality. Na hranici reality je také příběh s dudkem, který nám s po-
těšením oba na přeskáčku vyprávěli – upupa epops je po latinsku 
dudek chocholatý, odtud to jméno. Již předtím, než se seznámili 
a začali spolupracovat, se ptáci, a dudek zejména, objevovali 
v tvorbě obou z nich. Nikdy ho naživo nespatřili až do okamžiku, 
kdy se jednou, na Velký pátek, vypravili na Broumovsko na rodin-
ný statek – a tam, v záři zapadajícího slunce, dudek chocholatý; 
Broumovsko přitom pro něj rozhodně není nejběžnější lokalitou. 
Možná šlo o zásadní impulz k uskutečnění snu o přestěhování 
se i s dílnou do zmíněného rodinného statku v Martínkovicích. 

GMU
Zůstaňme ale ještě v Hradci Králové. Z Věkoš jsme vyrazili 
do samého středu na Velké náměstí, kde sídlí GMU – Galerie 
moderního umění. Pozdně secesní budova tři roky po kompletní 
rekonstrukci. Na schodišti bývalého Záložního úvěrového ústavu 
shlížejí na příchozí dvě ohromné ženské postavy, jedna s knihou 
a druhá s náručí květin, díla Ladislava Šalouna. Zatímco se můj 
syn podivoval nad velikostí nohou jedné z nich, milá zaměstnan-
kyně galerie nás hned poučila o atributech; odkazují k obchodu 
a úrodě. Zajímavé, přemýšlím nad tím, zdali a jak se jejich význam 
proměnil, když se staly strážkyněmi galerie. Potom karuselové 
dveře, pro mě návrat do dětství a vzpomínka na školní návštěvy 
galerie (opravdu si pamatuji nejvíc dveře?), i Jacek je nadšený. 
Nablýskané vstupní hale s terazzovými podlahami a mramorovými 
obklady dominují zelené tóny, krásné, nicméně velice jednoznačně 
definované prostředí, jistě nesnadné pro konfrontaci se současným 
uměním. Prošli jsme výstavu s krajinářskými obrazy Orlických 
hor i stálou sbírku. Spousta skvělých obrazů v tradiční instalaci. 

Pak jsme si o galerii chvíli povídali s novým ředitelem Fran-
tiškem Zachovalem, který nastoupil letos v dubnu, kdy po více 
než dvaceti letech vystřídal svého předchůdce Tomáše Rybičku. 
Do Hradce přijel rovnou z Bukurešti, kde čtyři roky vedl České 
centrum. 

Jaké máš plány, nebo lépe řečeno – tematicky k číslu 
novin – pracovní sny, související s galerií? 

Je vůbec velká otázka, co má galerie vykonávat, pro koho to má 
vykonávat. Ten sen, který nesním, ale bdím, je, že by tady měly 
být výstavy, které by akcentovaly region. Základní identifikace 
v prostředí, kde žiji, je obecně důležitá. Místní obyvatelé by se 
s tím měli do detailu, v nějakém jemnějším rozhraní, seznámit. 
Nalezli jsme spoustu autorů, kteří neměli možnost v naší gale-
rii vystavovat, nebo byli v menších projektech... Nepocházím 
z tohoto kraje. Nastoupil jsem v dubnu, můj program začíná až 
v únoru příštího roku. Výstavní program je rozčleněn na tři fáze, 
tři velké výstavy. V příštím roce bude samostatná výstava Maty-
áše Chocholy, který se tady narodil a žil tu do svých patnácti let. 
Druhá výstava bude akcentovat fotografii jako médium, z jednoho 
prostého důvodu, že tady skoro sto let funguje firma FOMA, zalo-
žená v roce 1921. Hradec je médiem fotografie proslaven. Takže 
je to určité splácení dluhu. Třetí větší výstava se bude zabývat 
problematikou konkrétního umění, konkrétně to bude Jiří Hilmar, 
který také pochází odtud. V instituci tohoto charakteru, v našem 
kraji, mu nikdy výstava neproběhla. Takže to je základní obrys. 

K tomu bude probíhat několik menších paralelních výstav. 
Připravujeme přestavbu 4. patra, zadního traktu. Tam by měla 
vzniknout samostatná místnost, kde bychom chtěli dát možnost 
mladším umělcům nebo střední generaci. Vzniká formou úplného 
vyčištění prostoru do bílé kostky. Výstavy by měly mít pohodl-
nější podmínky v zacházení s prostorem, kde nejsou žádné rušivé 
elementy. 

A foyeur – tam je stále cítit výrazný dech banky. Chceme, když 
do prostoru vstoupí nahodilý návštěvník nebo účastník kurzů, 
edukačních, doprovodných programů, aby se v ten první moment 
cítil jako v galerii. To je strašně důležité, prohlédnout si něco, co 
vypadá jako umění. Měla by tam vzniknout vždy na jeden rok 
jedna specifická instalace. Tato intervence či site-specific instalace 
by měla být postavena na tom, že sochař nebo umělec pracuje 
víceméně jenom v prostoru, což je samozřejmě pro mnoho umělců 
výzva. Ten prostor je velice komplikovaný, tak je to veliká výzva. 
Projekt, který by to měl otevřít, je monumentální instalace od 
Dalibora Bači, kterého jsme zvolili, protože je v práci s prostorem 
velice zdatný. Zvládá to jednak instalačně, tak samozřejmě obsa-
hově. Jestli si vzpomínáš na jeho práci s československou vlajkou 
v na Palachově náměstí v Praze, tak to je ta rovina sochařství 
a konceptuálního umění. 

Říkal jsi nedávno na konferenci v Brně, že bys chtěl 
začít s akvizicemi pohyblivého obrazu a iniciovat v tomto 
směru s nějakou širší spoluprací napříč institucemi. Je 
to tak? 

Já jsem se v dubnu vrátil po osmi devíti letech ze zahraničí, 
takže jsem moc nesledoval, co se tady odehrává, zvlášť ve sbírkot-
vorných institucích. K mému údivu jsem zjistil, že tyto instituce, 

co se týká akvizic pohyblivého obrazu nebo videoartu obecně, 
neprovedly skoro nic. Od doby, kdy jsem odešel z Artyčoku, což 
bylo v roce 2011. Tam jsme se pohyblivým obrazem zabývali, ale 
spíš to bylo postavené na distribuci, na zhlédnutí určitého díla, 
neprobíhaly akvizice.

K mému úžasu jsem zjistil, že téměř žádná instituce skoro 
nic nemá. Je to prostor, kde lze být aktivní nejenom z důvodu, 
že ta díla je v současné době nutné mít ve sbírkách, protože mají 
samozřejmě uměleckou hodnotu, ale i proto, že můžeme fungovat 
i jako určitý motivátor, nastavovat nějaké standardy, metodologii, 
jak to dělat, jak postupovat, jak případnou akvizici deponovat. 
Těch rovin je tam více, protože je to skutečně pro mnoho institucí 
nové médium. 

Takže jak konkrétně se chystáte v GMU postupovat?
Tady už běží paralelně minimálně jedna nebo dvě iniciativy, 

které se tím zabývají nebo o této problematice diskutují. My se 
na to díváme z pozice krajských galerií. Nedávno jsem si udělal 
od kolegů soupis, co je v jejich sbírkách, pokud něco existuje 
v menších galeriích, tak dvě nebo tři práce. Je spousta galerií, kde 
nemají žádnou akvizici. Nebo mají, ale je těžce definovatelné, jestli 
je to pohyblivý obraz nebo mediální instalace. Což je další věc, 
mnoho kurátorů si není jisto, jestli jde o nové médium, kinetické 
umění... Co se týče nás konkrétně, nákupní komisí nám prošly tři 
práce, které byly potvrzeny akvizičním fondem. Takže naše sbírka 
by se měla v příštím roce postupně rozrůst. 

Jak se ti sžívá s místním prostředím? Jakožto Nehra-
dečákovi, který se navíc nedávno vrátil ze zahraničí. Je 
něco, co tě tu překvapilo?  

GMU je instituce s dlouholetou tradicií, tak je vnímána, do 
určité míry. Přišel jsem do galerie, která disponovala stabilním 
prostředím, čerstvě po rekonstrukci. Ale musím říct, že náš zřizo-
vatel je krajský úřad, tak by měl být dopad galerie do celého kraje. 
Pokud mohu posoudit, tak není, a na tomhle je nutné pracovat. 
Jsme určitý slabikář umění, kde lidi z okolních měst a z přilehlých 
krajů mohou poznat, co je to umění – například prostřednictvím 
edukace a tak dále. Překvapila mě taková nepověst už za hranicemi 
Hradce. Je nutné, stejně jako v jakékoli jiné instituci, sdělovat v té 
džungli dalších informací, že tady jsme, že něco děláme, že náš 
program má určitou podobu. Takže tohle je moment, na kterém 
teď pracujeme, adekvátně sdělit, co tady děláme. 

Co se týká života v Hradci, tak jako Hradečačka můžeš potvr-
dit, že se jedná o endemické prostředí. To znamená, že je tu málo 
přírůstků z jiných měst a krajů, není to město, které by bylo pro 
mnoho lidí destinací, kde by chtěli strávit druhou půlku svého 
života. Já jsem tady samozřejmě rád, město se mi líbí a život v něm 
je fantastický, ale taková ta fluktuace různých lidí z různých měst, 
což samozřejmě znamená také zkušeností a perspektiv, je tu menší. 

To vychází z mého krátkého pozorování. Je ale fantastické, že 
v tomhle městě je nadosah příroda. 

Další perspektiva – fantastická architektura. Když máme fan-
tastickou architekturu, mohlo by se na tu tradici navazovat, ale 
tady se po roce 89 skoro nic nepostavilo. A jestli se postavilo, tak 
to nemá úplně valnou kvalitu, což by se mělo víc hlídat a sledovat. 

Samozřejmě ježdění na kole je úplně fantastické, kromě Kopeč-
ka, dostat se na Kopeček na kole, to vždycky musím sesednout, 
protože se dostávám ze západní části, od muzea zespodu, a když 
si někdy troufnu jet na stezce, tak na mě hrozí městská policie... 
Ale je fantastické, že se lze dostat z jednoho konce na druhý za 
patnáct dvacet minut. 

A jaké máš ty noční sny? Zdá se ti o galerii?  
Abych pravdu řekl, tak mám vždycky období, kdy člověk sní, 

ale to musí být období, kdy aktivně tolik nepracuješ. Mám zkrátka 
období, kdy čerstvě nastavuju strukturu galerie, sny samozřejmě 
mám, ale nejsem schopen si je ráno pamatovat. To je ale zapříči-
něno tím, že moment aktivity přes den je velice intenzívní. 

Tiskárna, galerie, sauna. 
Tři kulturní body v Hradci Králové
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Janáček galerie v Přibyslavi
Díky iniciativě Luboše Janáčka máme možnost zajít na výstavu 
i v Přibyslavi. Galerie, která je tu v provozu od roku 2015, před-
stavila již několik desítek autorů, mezi nimiž jsou známá jména 
jako Jiří Načeradský, Viktor Pivovarov či Jiří David. Zasloužená 
pozornost tu je věnována i autorům žijícím relativně nedaleko, jako 
jsou Jiří Štourač, Tomáš Rossí, Jan Svoboda či Pavel Bezděčka. 

Aktuální výstava představuje díla tří autorů, kteří se znají ze 
studií na pražských uměleckých školách. V dobře prosvětlené 
a vizuálně čisté místnosti o rozměrech 5 x 8 metrů se tři různé 
umělecké přístupy vhodně doplňují. Minimalistické drobnokresby 
Petra Paderlíka, který vystupuje pod jménem Zahor, objekty Šárky 
Radové, které pracují s vytvářením struktur z různě seskládaných 
lidských těl z bílého porcelánu, a malby Miroslavy Zychové, které 
zobrazují zátiší v nadreálných instalacích často sestávajících z dět-
ských hraček. Přibližně čtyřicet vystavených děl doplňují tři auto-
biografické texty jednotlivých autorů, zařazení do širšího kontextu 
umožňují jejich katalogy z jiných výstav, které tu jsou k nahlédnutí. 

Galerie se nachází v sousedství dílny, kde Luboš Janáček spolu 
s dalšími zaměstnanci vyrábí malířská plátna. Lněná a bavlněná 
plátna dovezená od výrobce tu natírá želatinou a šepsem. Již dva 
roky vyrábí i vlastní blindrámy, na které zpracovaná plátna napíná. 
Svou činnost zahájil již v roce 1992 a v průběhu času se výroba 
rozrostla. V době, kdy velmi zesílil dovoz levnějších pláten ze 
zahraničí, se musel rozhodnout, zda se dál snažit této produkci 
konkurovat nebo zda zůstat věrný kvalitě. Rozhodl se pro druhou 
možnost. Nelituje toho ani on, ani malíři, kteří od něj kvalitní 
plátna odebírají. Škála nabídky je různorodá a díky flexibilní ruční 
výrobě dokáže vyhovět prakticky každému požadavku. 

Zřízení a provoz galerie na tomto místě je přirozeným vyústě-
ním mnohaletého soužití řemeslné výroby a umělců, jejichž tvorbě 
slouží. V několika případech se dokonce plátna prostřednictvím 
výstavy na chvíli vrátila na místo svého zrodu.

Nadreálně (výstava potrvá do 15. 12.)
Janáček galerie, Bechyňovo náměstí 20, Přibyslav 

Daniel Novák

RECENZE

Nuuk 
Do sauny člověk obvykle nechodí za kulturou, ale Nuuk, kulturní 
sauna a osvěžovna nenápadně zaparkovaná u slepého ramene 
Labe, je výjimkou. Samozřejmě, saunování je tu zásadní. Nicméně 
se tu konají také dílny, autorská čtení, semináře, koncerty. Sauna 
je navíc propojená s oběma výše zmíněnými místy, cítila jsem 
jemný upupæpopí dotyk již předtím, než jsem uviděla zmínku 
na webu. Práce v Nuuku je pro obě zakladatelky nehonorovaná 
a dobrovolnická, a jedna z nich pracuje též pro galerii. 

Lze se tam dostat na kole, jako ostatně v Hradci všude, bláti-
vou cestou podél ohybu řeky posledním listopadovým večerem 
a bez světla je to trochu výzva – můj šestiletý doprovod zůstal 
naštěstí pro tentokrát u babičky a dědy. Vzpomínám, jak jsme 
sem chodili s biologickým seminářem základní školy lovit drobné 
živé exempláře z řeky. Sauna není viditelná až skoro do poslední 
chvíle, říkám si, jestli nejedu jinam, ale zdálky už probleskuje 
oheň, u kterého sedí pár lidí. V maringotkové recepci spojené 
s odpočívárnou se dozvím, že dnes je to zdarma, sauna totiž slaví 
třetí narozeniny. Funguje jako veřejně přístupný soukromý klub, 
takže je jen třeba se patřičně zapsat. Chvíli po šesté je nás v sauně 
deset. Občas někdo polije kameny a prostor se výrazně zapáří. 
Také sauna je z maringotky a pojízdná, jen o něco menší, v deseti 
je tu dost těsno. Rekord je prý dvanáct, to už ale museli někteří 
stát. Z okolních hovorů se dozvídám vše potřebné, zbytek si dočtu. 
V sauně se mi ani nechce nikoho na nic vyptávat. 

Nápad vznikl v prosinci 2014 u jezera nedaleko Helsinek. 
Saunu postavil profesionál, pan saunař Dyntar z Vitiněvsi, za přá-
telskou cenu, peníze získaly zakladatelky Aneta a Natálie z grantu 
a hithitové kampaně. Výhledy odtud jsou snové, přesně jak slibují 
na stránkách. Sauna má prosklené dveře a okénko, z něj si užívám 
výhled na vzdálené Moravské předměstí s osvětlenou vodárenskou 
věží. Nevzpomínám si, že bych kdy byla v sauně s oknem, natož 
s takovým výhledem. Skáče se pak přímo do slepého ramena Labe, 
pokud si člověk troufne. V mrazivém večeru jsem to zvládla jen 
na třetí schod, chtělo by to víc praxe. V dálce za řekou duní auta 
na Hradubické a tím více vyniká zdejší klid a bezčasí. Návštěvníci 
sauny se dnes shodli, že Nuuk nemá konkurenci. Myslím si to též. 
Po kávě a usušení u kamínek v osvěžovně jedu zpátky, tentokrát 
již za svitu srpečku měsíce nezapadám tolik do bláta a ani tolik 
nevnímám okolní chlad. Že je sauna pro mnohé splněným snem, 
je zjevné.  

Lenka Dolanová

Foto Lenka Dolanová

Foto Daniel Novák
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Jak dlouho sloužíte v Kamenici?
Teď, patnáctého (listopadu), to bude přesně 

sedm let. Přišel jsem zrovna na narozeniny mojí 
maminky.

Kde jste se narodil, kde jste vyrůstal, 
jaká je krajina vašeho dětství? 

Narodil jsem se v podobném kraji, jako je 
tady na Vysočině, jenom je to středovýchodní 
Polsko. Je to u Lublinu, v Opole Lubelskie, což je 
město kolem patnácti tisíc obyvatel. Pěkná kraji-
na, nádherné okolí, blízko je tam staré městečko, 
něco jako Český Krumlov, Kazimierz Dolny. Pak 
jsem vyrůstal na vesnici, šest let, s dědou, s ba-
bičkou, s maminkou, protože otec od nás odešel, 
když mi byly tři roky a bráškovi měsíc. Potom 
jsme se přestěhovali do Poniatowa, tam jsem žil 
do 14 let. Pak jsem šel do školy s internátem. 
Studoval jsem lesnickou školu. A pak jsem šel 
na vojnu, k námořnictvu. 

Měl jste nějaké vzory v rodině, které 
vás inspirovaly k vaší následující duchovní 
cestě?

Ne, neměl. Vyrostl jsem bez otce, měl jsem 
otčíma, který na nás moc hodný nebyl, takže vzory 
otcovství… V rodině jsem nějaké autority neměl. 
Maminka byla hluboce věřící, to je pravda. Mě 
to ani netáhlo k náboženství, měl jsem v pubertě 
období, že jsem ani nechodil do náboženství, do 
kostela, byl jsem takový malý ateista. Ale něco 
se změnilo, když mi v sedmé třídě základní ško-
ly prasklo slepé střevo. Byl jsem nějakou dobu 
v kómatu, operovali mě pozdě, byl tam už zánět 
a ležel jsem tři měsíce na kapačkách. Když jsem 
se probudil z kómatu, bylo to v noci a vzpomínám 
si, že nade mnou seděl nějaký člověk a držel mě 
za ruku. Když jsem se probudil, rozloučil se a šel 
pryč. Pak jsem se ptal mužů, kteří se mnou byli na 
pokoji, kdo to byl, a oni říkali, že katolický kněz. 
Když jsem se vrátil z nemocnice, pátral jsem, kdo 
to byl. Ukázalo se, že to je kněz, který učí moji 
třídu náboženství. Celou noc nade mnou seděl 
a modlil se. Začal jsem zase chodit do náboženství 
a do kostela a od té doby jsem toužil po kněžství. 
Chtěl jsem být jak ten kněz. Jak ten člověk. 

Šel jsem na střední školu, že udělám maturitu 
a stanu se knězem, ale bohužel jsem se na střední 
škole zamiloval do slečny. Byli jsme spolu pět 
let nebo kolik, bouřlivý vztah, a nakonec, když 
jsem se vrátil z vojny, Anežka mi oznámila, že 
se nechce vdávat, že bude žít sama. Vystudovala 
zdravotnickou školu a rozhodla se, že bude pra-
covat na oddělení pro postižené děti. V Polsku 
jsou přísně zakázané potraty. Když maminka 
porodí postižené dítě, nemusí si je vzít. Stát nebo 
nemocnice se o ně postarají, nebo mu najdou 
náhradní rodinu. Takhle jsme se rozešli. Vrátil 
jsem se k těm dávným touhám, ale neměl jsem 
penízky na seminář, protože v Polsku to sto-
jí hodně peněz, je to soukromá vysoká škola. 
Hledal jsem tedy nějaký řád, do kterého bych 
vstoupil. Našel jsem minority, to je františkánský 
řád. Napsal jsem tam, provinciál, představený, 
mě pozval do Varšavy, abych přijel na pohovor, 
přijal mě a tak jsem zůstal u minoritů. 

Jak jste se dostal do Čech?
Vystudoval jsem vysokou školu kardinála 

Wyszyńskiego, to je ve Varšavě, ale seminář, kde 
jsem studoval, je v Lodži. Jednou rektor svolal 
všechny bohoslovce a řekl, že bratři v Čechách 
prosí o pomoc, protože mají kláštery, které nejsou 
obsazeny. A jsou to historické, krásné kláštery, 
nechtějí je prodávat nebo pronajímat, chtěli by, 
aby fungovaly. Varšavský provinciál souhlasil, že 

jeden z bratří může odjet do Čech, pokud bude 
chtít. Byl jsem ještě jáhen a v tomto období jsem 
přemýšlel, co budu dělat po kněžském svěcení. 
Měl jsem takové misijní touhy. Nejdřív jsem 
chtěl jet do Brazílie. V Polsku jsem pracoval 
s dětmi, které se toulaly po ulicích. Jejich rodiče 
seděli ve vězení, nebo pili, vůbec se o ně neza-
jímali, taková ohrožená mládež. Vykrádali auta, 
okrádali staré lidi a tak dál. V Brazílii jsme měli 
kláštery v chudinských čtvrtích, kde je spousta 
takových dětí, které se toulají, a naši bratři se 
o ně starají. Ale bohužel v té době se brazilská 
kustodie osamostatnila od provincie varšavské 
a už nepotřebovali kněze, bratry, bylo jich tam 
dost. Hledal jsem dál, na Kubě zakládali klášte-
ry dva Italové a taky potřebovali nějaké bratry. 
Hlásil jsem se tam, ale Polákům nechtěli dávat 
víza na Kubu. Asi že Poláci zničili komunismus 
v Evropě, tak měli strach, aby tam taky nějaký 
převrat… nevím, dělám si legraci. Bratři chtěli, 
abych jel do Ruska. Tam se zase mně nechtělo, 
nevím proč, nějak mě to tam netáhlo. Byl jsem 
tak nějak ve vzduchu, nevěděl jsem, co si počít, 
a zrovna v tuto chvíli rektor vyhlásil, že bratři 
v Česku prosí o pomoc. Nechtěli mě pustit, proto-
že se mnou měli jiné plány. Chtěli, abych šel dál, 
studoval, buď v Polsku, nebo v Římě, spiritualitu 
nebo sociologii, psychologii. Něco, co by se 
dalo pak využít v reformaci mladých řeholníků. 
Hledali nějakou mírnou povahu, někoho, komu 
studium šlo. A já jsem jim to takhle naboural. Na-
konec mě pustili do Čech, ale před tím jsem byl 
ještě chvilku v Assisi, v Itálii, v Sacro Convento. 
Potom jsem se vrátil na chvilku do Varšavy a pak 
do Brna. V Brně jsem byl jen osm měsíců a pak 
deset let v klášteře v Jihlavě. Pak jsem požádal 
Vatikán o propuštění z kláštera, z řádu. Řekli 
mi, že mě propustí, když si najdu biskupa, který 
se o mě postará. Biskup Cikrle souhlasil, tak 
jsem tady. Všem kněžím bych doporučoval být 
nějakou dobu v klášteře.

Co spadá do vaší pracovní náplně, dá-
li se to takto říct? Jaký je váš pracovní 
den? A máte vůbec někdy volno?

Mám volno, mám… Mojí pracovní náplní 
je hlavně hlásání božího slova, to je můj prv-
ní úkol. A to nejen v kostele nebo v kapli, ale 
také ve škole, učím náboženství. I sem na faru 
chodí děcka, máme tady společenství, máme 
náboženství i tady, pak k tomu patří různé pří-
pravy na svátosti, třeba k biřmování, k prvnímu 
svatému přijímání, příprava na manželství, na 
křest, katechumenát: každý rok mám v Kame-
nici dospělého, kterého připravuji na křest. Jsem 
duchovním asistentem Církevní školy v Jihlavě, 
jsem pastoračním asistentem, duchovním asisten-
tem Charity v Jihlavě, takže tam jezdím také na 
porady, snažím se pro ně mít nějaké povzbuzující 
slovo. Abych mohl tuhle úlohu plnit, potřebuji 
hodně na přípravu. Mám to stejně jako učitel. 
Učitel nepracuje pouze ve škole, i doma se musí 
připravovat. Abych mohl slovo hlásat ostatním, 
musím se nejdřív sám připravit. Občas příprava 
trvá déle než samotná událost. Dnes hodně po-
máhá počítač, Internet. 

Samozřejmě důležitou náplní mého života 
je modlitba. Bez toho by to nešlo, jsem tady 
duchovní správce. Mám povinnost, to je kněžský 
breviář, modlím se žalmy, jsou ranní chvály, 
modlitba uprostřed dne, modlitba se čtením, ne-
špory, kompletář, pětkrát za den. Když půjdu na 
procházku s pejskem, vezmu si růženec a po-
modlím se, zajdu si do kapličky, do kostela. 

Z JINÉHO (O)KRAJE

Ptala se Ilona Staňková

Veselé zaštěkání od plůtku do farní zahrady oznámilo otci Řehořovi můj příchod. 
„Pojďte dál“, zve mě pan farář. Vcházíme do skromně zařízené kuchyně. Uprostřed stůl 
se čtyřmi židlemi. „Nebude vám příliš horko u kamen?“, ptá se starostlivě můj hostitel. 
Tipuji, že toto je jediná místnost v domě, kde se topí. Jako za starých časů.

Z DEPOZITÁŘE

Bohuslav Reynek – Sen, suchá jehla, ruční papír, 1955

Píseň ze spaní
Věra Jirousová

pod stromem v zahrádce 
bílé lilie  vlčí mák 
brzy půjdeme domů 
je to tak?

v korunách stromů se hemží 
ptáčnice s hořkou dužinou 
už mě volají domů 
do šera sněží topol tmou 

děti dvou kamenných věží 
chladí si křídla o sníh 
zítra v moři 
za svitu slunce v měsíci 
letí na sever na jih 

domů domů 

ulice města hoří všechny cesty 
míří opačně  v hbitém povětří 
tomu smíru spor přísně straní 
napříč štěstí 

/Co je tu, co tu není. Básně z let 
1964–1994, Torst, 1995/
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Foto Pavel Javůrek starší



Většinou, pokud nemám porady v Charitě, nebo 
školu v úterky, mám pondělí, úterý volno. Víken-
dy mám nabité, středu, čtvrtek mám školu skoro 
celý den, pro mě víkend začíná v pondělí nebo 
v neděli odpoledne, kdy můžu se psem na cvičák 
a už máme volno. Mám povinnou dovolenou 
dvacet dnů.

Ještě navštěvujete staré lidi…
Ano, nemocné… Zpověď, to je trošku i úloha 

psychoterapeuta. V semináři jsme kromě teologie 
studovali i filosofii a psychologii, pedagogiku. 

To je opravdu množství velice nároč-
né práce. Pomáhající profese, pokud vím, 
mají pravidelné supervize, kdy člověk může 
získat zpětnou vazbu, podporu, zkušenosti 
starších. Podle mnohých je to nezbytnost. 
Existuje nějaký podobný nástroj v církvi?

Samozřejmě, každý kněz by měl mít nějakého 
duchovního vůdce nebo zpovědníka, kterému by 
se mohl svěřit, něco ověřit, zeptat se, popovídat si 
s ním. Takové to duchovní vedení. Abych já mohl 
někoho duchovně vést, také se musím nechat 
vést. Bylo by špatné, kdyby slepý vedl slepého. 

Proto máme jednou za rok povinnost duchov-
ních cvičení. Všeho zanecháme a jenom se ne-
cháme naplňovat. Jsou tam duchovní přednášky, 
modlitby, máme možnost duchovních pohovorů 
a tak dále. Dokonce, pokud je člověk vyčerpán, 
může poprosit o sabatický rok, odejít k rodině 
nebo někam normálně pracovat. Já jsem toho 
také využil. Byl jsem v úplně maličké farnosti, 
kde jsem měl jenom mši svatou v neděli a jednou 
v týdnu a nic víc. Takhle jsem odpočíval půl 
roku. Byl jsem vyčerpaný, protože jsem hod-
ně pracoval s mládeží, s dětmi, když jsem byl 
v klášterech ve městech, tam je kněz většinou 
pořádně využíván. Není to jako tady na vesnici, 
že má víc klidu pro sebe. Měl jsem tam být celý 
rok, ale protože tady v Kamenici bylo třeba ně-
jakého kněze, měl jsem jen půl roku a byl jsem 
za to vděčný. Vždycky je možnost domluvit se 
s biskupem.

Líbí se mi živost vašich kázání, vaše 
bezprostřednost, smysl pro humor. Myslím 
si, že jste si velice rychle dokázal najít 
cestu k místním. Narazil jste během vaší 
služby zde na nějaké překážky, výzvy, 
nebo vše proběhlo hladce?

Ne, neproběhlo to hladce. Taky jsem nara-
zil a docela drsně, ale to je vždycky. Dokonce, 
myslím, že Pán Ježíš říká, že bych byl falešný 
prorok, kdyby mě všichni chválili.

Je něco, co vám tu schází?
Třeba tady mi hodně schází kaple. V klášterní 

kapli jsem si mohl sednout, meditovat, rozjímat. 
Tak chodím s pejskem, vezmu si růženec… Mod-
lím se v přírodě, jako svatý František.

Jak je člověk na faře, je vlastně sám. Nemá 
s kým sdílet problémy a tak dál. Z jedné strany 
někteří touží po samotě. Z druhé strany… Nej-
horší je dovolená. To je pro mě nejhorší období, 
protože když jedu na dovolenou, něco zažiju přes 
den a pak večer sednu a nemám to s kým sdílet. 
S kým? Se psem?

Co vás na vašem poslání nejvíc baví, 
naplňuje?

Různorodost. Mám rád lidi, rád se potkávám 
s lidmi a strašně mě to baví, být knězem. Úpl-
ně jednoznačně, co mě nejvíc baví: myslím, že 
práce s dětmi. Děti jsou velice vděčné. Je tam 
taková ta zpětná vazba. Děti řeknou: „Řehořku, 
ty jsi takový hodňoučký jako Pán Bůh.“ To se mi 
stalo, že to takhle otevřeně řekly. Člověk od dětí 
hodně načerpá. Ti starší už často tolik nedokážou 
projevovat emoce a ještě tady na Vysočině je to 
extrém. Lidé se skoro stydí projevovat emoce. 
Tak mi to trošku přijde. Z dětí mám největší 
radost, rád chodím do školy. Raději do školy, 
než do kostela.

Polština a čeština mají mnoho podob-
ných slov, leč často rozdílného, či dokonce 
zcela opačného významu.

Stejně se to říká, stejně se to píše, úplně jiný 
význam.

Jaké jsou vaše zkušenosti s překoná-
váním jazykové bariery?

S tím mám občas problém. Když přijedu do 
Polska a stoupnu si před mikrofon v kostele, 
zapíná se mi čeština. Mám problémy spíš s pol-
štinou než s češtinou. Když přijel z Říma je-
den polský spolubratr, překládal jsem v kostele 

z polštiny do češtiny. Ale kdybych měl překládat 
naopak, z češtiny do polštiny, tak bych měl pro-
blém. Jak už jsem tady osmnáct let. Díky tomu, 
že jsou to příbuzné jazyky, se to opravdu plete. 
Občas nevím, co mám říct polsky. Sestry se mi 
někdy posmívají. Měl jsem jedno duchovní cvi-
čení v Polsku pro farnost, po přednášce lidé přišli 
a říkali: „Ale otec docela dobře mluví polsky.“ 
Tak mě potěšili. Mám v polštině český přízvuk. 
Já teď nemluvím dobře ani česky, ani polsky.

Cítíte se být Polákem, Čechem, obojím? 
Setkala jsem se s tím, že respondenti naší 
rubriky občas říkali my, i když mluvili o čes-
ké společnosti.

Já se cítím pořád jako Polák. Poláci jsou na 
tom stejně jako Češi. My jsme také nacionalisté. 

Jaké pozorujete rozdíly mezi oběma 
zeměmi, nebo v povahách lidí?

Poláci jsou možná otevřenější. Velmi pohos-
tinní. Když je teplo, lidé si sednou na lavičku 
před dům, přijdou sousedé, povídají si, vytáhnou 
gril. I ve městě jsou lidé srdeční, neuzavírají se 
v nějakých skupinách, bublinách, jak se to děje 
tady v Česku. Že by měli nějakou svoji uza-
vřenou partu… Poláci dokážou hodně, hodně 
pomáhat. Ale to je tím, že jsou hluboce věřící, 
Polsko je totálně jiný svět. Už tam 18 let neži-
ji, ale nás vychovávali k obětavosti: na prvním 
místě Bůh, vlast a pak teprve rodina. Obětovat se 
pro víru, pro Boha a pro rodinu. To vlastně říkal 
Masaryk, že nacionalismus je láska k vlasti a ne 
nenávist k ostatním národnostem. Myslím, že 
Poláci jsou takoví. Poláci jsou – ne všichni, to 
nejde generalizovat – velice tolerantní. I přesto, 
že 91 % společnosti jsou katolíci. To bylo od-
jakživa, v Polsku nikdy nebyla žádná inkvizice, 
náboženské války, odjakživa byla náboženská 
svoboda. Čeští bratři utíkali do Polska, dostávali 
pozemky. Židé ze Španělska dostávali pozemky. 
Proto je v Polsku dodnes hodně národností. 

Je tam hodně i vlažných lidí, ale co vím z ně-
jakého výzkumu, 46 % společnosti žije evange-
lium. To je skoro dvacet milionů. Proto v Polsku 
je přes stovku duchovních seminářů. A proto je 
11 % kněží ve světě Poláků. Každý desátý kněz 
ve světě je Polák. 

Otázka pro historika, jak je možné, že 
se tady komunistům podařilo takto zdeci-
movat víru, křesťanství? Například příští 
rok si připomeneme 70 let od umučení pá-
tera Josefa Toufara státní bezpečností.

To je zajímavé. Z jedné strany Polsko – velice 
věřící; Slovensko – věřící, Rakousko – silně 
věřící a Bavorsko – věřící. Všechno katolické 
národy, velice náboženské, a tady Česko – upro-
střed toho díra...

…kráter, i geologicky a asi i nějak jinak.
V tom se velice lišíme. Ne pouze v jídelníčku, 

že, to taky…
…povězte něco o českém jídle.
Je to tak, máme totálně jiný jídelníček, tady 

je hrozně těžká kuchyně. Hlavně svíčková, to je 
hrozná věc, jediná věc, kterou v Česku nesnáším.

Což asi docela hrozí, když někam jdete, 
to je sváteční jídlo…

Ano, to je pro mě hrozné, chodím často na 
svatby. 

Když dělali nějaký výzkum v Polsku, které 
z okolních národností Poláci mají nejraději, větši-
na Poláků se vyjádřila, že mají rádi Čechy. Hodně 
mladých lidí říkalo, že by se třeba do Česka rádi 
přestěhovali. Poláci se rádi někam přestěhují, 
za něčím novým, hledají… Poláků je devadesát 
milionů a v Polsku bydlí necelých čtyřicet. Poláci 
se o Češích vyjadřují dobře.

Kéž by to bylo i obráceně. 
Já jsem se v Česku nepotkal s nějakým nepřá-

telstvím, naopak. Velmi pěkně se ke mně chovají 
úředníci, policisté. Třeba: udělal jsem přestupek 
a policista se mě ptal, jestli jsem ochotný tolik 
a tolik zaplatit. Po celé Evropě, když jsem jezdil, 
mi nasolí pokutu a neptají se. Nebo mi pošlou 
fotku. Tady v Česku s policistou mohu smlouvat. 

Poláci jsou odlišní. Tam na východě, odkud 
pocházím, když začne hrát hudba, lidé tancují, 
rádi se baví, jsou bezprostřednější. Něco jako Ita-
lové. Jsou to prostě Slované s italskou povahou. 
To je nádherné. Aby se Češi usmáli a začali se 
bavit, potřebují pivo. Proto si myslím, že jsou na 
jednom z prvních míst na světě v pití alkoholu. 
Aby se rozhýbali, rozesmáli a tak.

Poláci jsou velmi pohostinní. Když jsem cho-
dil na pouť do Čenstochové pěšky, šli jsme skoro 
dva týdny. Ani jednou jsem nespal někde ve 
stodole, venku nebo ve stanu. Lidé nás přijímali 
domů a sami šli spát do stodoly nebo k souse-
dům. A jsou ochotní pomáhat druhým. Ale to je 
také dané historií. Vždycky to byla chudá země, 
velice zkoušená režimem, válkami, takže si lidé 
pomáhali navzájem. V osmdesátých letech byl 
v obchodech pouze ocet. Nedalo se nic koupit. 
Stál jsem den a noc, abych ráno koupil půl kila 
salámu. A to bylo ještě na lístky. To bylo po 
výjimečném stavu v Polsku, byly tam tanky, 
armáda na ulicích, do sedmi hodin člověk musel 
být doma. Venku vás mohli zastřelit. A byl oprav-
du hlad. Vzpomínám si, že když nám na konci 
měsíce zůstaly peníze, moje maminka je dala 
do obálky a poslala někomu potřebnému. Otčím 
pracoval v zahraničí. Když v Polsku Solidarita 
stávkovala, zablokovali zahraniční účty a žádné 
peníze nám nepřicházely. Maminka všechno roz-
dala, tak jsme neměli nic k jídlu. A přišla třeba 
sousedka, zaklepala a ptala se, lidé to vycítili: 
„Sousedko, nepotřebujete něco pro děti, nějaké 
jídlo, peníze půjčit nebo něco?“ Přinesla zeleni-
nu, maso a ještě nám půjčila peníze. Maminka 
říkala: „Já nevím, kdy vám to vrátím.“ Ona na to: 
„To nevadí.“ To nebyla jenom ta Solidarita, která 
byla na transparentech v podnicích, kde stávko-
vali. Solidarita v Polsku zlikvidovala komunis-
mus. I v Evropě, ale začalo to všechno v Polsku. 
Byla to skutečně solidarita celého národa. 

Máte nějaký silný zážitek spojený s vý-
tvarným uměním? Výtvarné umění a víra 
byly po tisíciletí propojeny. Vzpomenete si 
na nějaké takové setkání?

Hodně, myslím si, bazilika v Assisi. Fresky 
Giotta jsou neskutečné. Dělal jsem tam i průvod-
ce, pořádně jsem si je prostudoval. Hluboce mě 
oslovily. Nádhera. 

Miluji obraz od malíře Williama Hunta. Nevi-
děl jsem ho na vlastní oči, ale představuje Ježíše, 
jak stojí s lucerničkou, klepe na dveře. Přátelé se 
prý autorovi vysmívali: takový mistr a zapomněl 
namalovat tak důležitou věc, jako je klika ve 
dveřích. On říkal: „Ne, nezapomněl jsem, klika 
je uvnitř. Bůh klepe. A já musím otevřít.“ A to 
je úžasné, často dávám příklad, když kážu, že 
Bůh je tam, kam ho necháme vstoupit. A další od 
Rembrandta, Marnotratný syn. V tom obrazu je 
celá teologie. Na obrazu je Otec, Syn i Duch sva-
tý. Marnotratný syn má roztrhané šaty, zbídačený 

klečí před otcem. Otec ho objímá oběma rukama 
a jedna ruka je ženská a druhá mužská. Otec ho 
objímá otcovstvím i mateřstvím. Podle Svatého 
Augustina nás otec objímá slovem a Duchem 
svatým, milosrdenstvím. O tom obraze si lze 
povídat třeba hodinu. Nejkrásnější vyjádření 
svaté trojice, jaké znám. V dlaních je láska. Dlaní 
druhého objímáme.

Když si chcete odpočinout, posloucháte 
hudbu, čtete si?

Jsem blázen do fantasy. Ať to jsou knížky, těch 
mám víc než knížek náboženských, anebo filmy, 
seriály, pořídil jsem si kvůli tomu HBO GO. 

Co konkrétně?
Pán prstenů, Letopisy Narnie, takové pohád-

kové, některé hororové, ale hodně těch filmů je 
hlubokých. Třeba Pána prstenů, Hobita jsem 
četl už jako dítě, ale až časem jsem přišel na 
to, že ty knížky jsou o víře, Tolkien pocházel 
z hluboce věřící rodiny a do té knížky dal svoji 
víru. Gandalf je symbol Ježíše Krista a prsten je 
náš kříž, který si v životě neseme a nikdo ho za 
nás nemůže nést. A ještě je tam i český akcent. 
Tolkien hledal nějaký národ, hledal povahu 
pro hobity. Byl čtyřikrát v Čechách. Řekl si: 
„To budou Češi.“ Zazpívat si, pivečko, poho-
da, tabáček. Ale zase jsou to ti, kteří nemají 
v sobě pýchu. Netouží po nějaké velké moci. 
Hlavně, aby nám dali všichni pokoj. Tolkien 
v Hobitech nádherně charakterizoval Čechy, 
fakt úplně úžasně. Ale on je miloval, tady se 
mu velmi líbilo. Letopisy Narnie od Lewise, 
jestli znáte, to je fantasy, pohádka, ale Lewis 
do té pohádky vložil celé dějiny spásy člověka 
od stvoření až po konec světa. Připravoval jsem 
puberťáky ke svátostem, ke křtu, podle této 
knížky. Tam je celý katechismus, celá bible, 
všechno. Aslan je symbol Ježíše Krista a Narnie 
je náš vnitřní život, kde probíhá boj. Větší, než 
v tom vnějším světě. Lewis byl ateista, jako 
studenti byli velicí kamarádi s Tolkienem, do-
konce byl o tom i film, myslím, že se jmenuje 
Světlo a stín. Jako studenti se vždycky hádali 
o víru. Jednou odcházeli nad ránem z hospody 
po mnoha pivech a Lewis byl přesvědčen, že 
se nechá pokřtít. A stal se největším křesťan-
ským filosofem 20. století. Pokud má člověk 
trochu náboženské vzdělání – měli bychom 
znát svoji kulturu, a Češi ji bohužel neznají – , 
najde úžasné věci. Rád ty věci hledám a takhle 
si nejlíp odpočívám. 

Kamenice, 9. 11. 2019

Rozhovory s lidmi, kteří přišli z jiných krajů, o jejich zkušenostech s životem v České republice. 

Foto archiv otce Řehoře



VEGANSKÉ PUSINKY 

Ingredience: 
— 1 sklenička Alnatura cizrny (měly by fungovat i jiné 
značky či luštěniny, třeba bílé fazole) – z jedné sklenič-
ky získáte přibližně 110 g tekutiny
— cca 150 gr cukru
— možno přidat: 1/4 – 1/2 xantanové gumy (stabilizá-
tor pro bezlepkové pečení), když se chystáte dělat větší 
pusiny
— mletá vanilka
— rozpuštěná čokoláda

Postup:
Plech vyložte pečícím papírem a troubu předehřejte 
na 100°C. Otevřte skleničku cizrny a tekutinu z ní 
slijte přes cedník do misky s vyššími okraji. Pokud se 
chystáte dělat větší pusinky, přimíchejte asi 1/4 lžičky 
xantanové gumy, která hmotu stabilizuje. Poté už jen 
šlehejte šlehačem – nejprve na nízké obrátky, poté 
postupně zvyšujte. Již cca po 20ti vteřinách by se měl 
začít tvořit sníh. 

Pokud děláte pusinky bez xantanové gumy, budete 
muset šlehat déle, v řádu 5 až 10 minut, ale i tak se 
vám po dané době vytvoří velmi pevný sníh, který je 
např. možné tvarovat cukrářským sáčkem. Šlehejte 
tedy  dál, dokud se sníh nezpevní a poté po lžících 
zašlehejte cukr s vanilkou. Vložte do cukrářského 
sáčku a tvarujte malé pusinky, nebo velmi opatrně 
a jemně vmíchejte max. 50 g vychladlé rozpuštěné 
čokolády a lžící tvarujte na plech vyložený pečícím 
papírem velké pusiny. Mějte však na paměti, že čím 
víc věcí přidáte a čím budou pusinky větší, tím víc se 
při pečení rozplácnou.

Plech s připravenými pusinkami ihned vložte do 
předehřáté trouby a přibližně na 100°C pečte/sušte. 

Jednoduché malé pusinky bez přídavku kakaa nebo 
třeba jahodové marmelády trvají asi hodinu, s kaka-
em asi hodinu a půl. Na velké čokoládové pusiny si 
připravte nejméně dvě, dvě a půl hodiny. Po vyndání 
nechte pusinky chvíli vychladnout, poté by měly jít 
snadno odlepit od papíru. Malé pusinky jezte samot-
né nebo třeba namočené do čokolády, velké nejlépe 
s kokosovou šlehačkou a čerstvým ovocem (à la dezert 
Pavlova).
veganotic.cz

Ponožková výzva 
Organizace Jídlo místo zbraní zahájila v listopadu 
Ponožkovou výzvu. Do sběrných boxů, rozmístěných 
v Jihlavě, můžete darovat čisté a neroztrhané ponožky, 
a to do 31. 3. 2020. Ponožky se budou rozdávat všem 
potřebným společně s jídlem, které členové organizace 
každou sobotu odpoledne nabízejí u jihlavského auto-
busového nádraží. Ponožková výzva započala pletací 
akcí ve čtvrtek 21. listopadu, kdy se v Oblastní galerii 
Vysočiny v Jihlavě sešli zájemci o pletení a pod vedením 
jihlavské pletařky Věry Duškové si společně zapletli. 
Sběrná místa ponožek: DIOD – Divadlo otevřených 
dveří – Tyršova 12, OGV – Oblastní galerie Vysoči-
ny – Komenského 10, TIC – Turistické informační 
centrum – Masarykovo náměstí 2, Mi Bebé – Husova 25, 
Černý bez – bezobalový obchod – Minoritské náměstí 1, 
Kavárna Do patra – Věžní 16, Kavárna Paseka – Hele-
nínská 28A, Bistro na tři tečky – Bezručova 7, Jihlavské 
pirátské centrum JiPiCe – Matky Boží 9. 
Vždy v otvíracích dobách organizací. 

Foto Jídlo místo zbraní

KRITICKÉ OKRAJE 

Neposlušná Jihlava 
Na konci října 2019 proběhla první akce občanské neposlušnosti, kterou 
uspořádalo neformální seskupení Neposlušná Jihlava. Konala se v průběhu 
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů a návštěvníky na ni lákalo 
parte oznamující skon Smrkových Lesů Jihlavska. Smuteční průvod uctil 
památku ničených lesů a účastníci zároveň upozornili na fakt, že jedním ze 
sponzorů festivalu je firma Kronospan, jeden z největších znečišťovatelů 
životního prostředí u nás. Což je v rozporu s proklamovaným ekologickým 
zaměřením festivalu. Oficiální reakce MFDF zněla, že je Kronospan pro ně 
důležitým partnerem a nevidí důvod, rozvázat s ním spolupráci, že naopak 
spolupráce může být pro firmu motivační; s tím ale Neposlušná Jihlava 
nesouhlasí. 

Druhá akce upozorňovala na důsledky turecké invaze do Severní Sý-
rie a jednalo se opět o happening, tentokrát s nahrávkami hlasů z Rojavy 
s hudebním podkresem. Do konce roku se chystají dvě další akce, jedna bude 
protestem proti solení silnic, téma další se ještě neprozrazuje. 

Podle jedné z členek seskupení, Hany Svačinkové, byla motivací pro zalo-
žení skupiny skutečnost, že zde chyběla platforma, která by upozorňovala na 
otázky životního prostředí a lidskoprávní témata. Základní organizační tým 
tvoří čtyři lidé, další okruh lidí a organizací spolupracuje. Jedna z akcí na-
příklad vznikla ve spolupráci s Českou pirátskou stranou, blízcí jsou si také 
s Fridays For Future a Limity jsme my. Skupina je otevřená pro další členy. 

Fo
to

 V
oj

tě
ch

 K
ol

ář


