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Vernisáží začala výstava Jana 
dočekal v Galerii Ladislava 
Nováka v Třebíči.
� Antonín Zvěřina

Výstava uspořádaná k 75. naro-
zeninám výtvarníka Jana Dočeka-
la, třebíčského rodáka a patriota, je 
k zhlédnutí v třebíčské Galerii Ladi-
slava Nováka do neděle 27. května. 

Autor ji nazval V háji (a nad 
hájem), a představuje na ní koláže a 
akryly. Výstavu uvedl sám autor, a na 
klavír zahrál Jan Sladký. 

„Jsem rád, že přišly známé tváře, 
a mnoho dalších, takže autor rozší-
ří počet svých příznivců, což je pro něj 
pozitivní,“ zahájil Dočekal svou řeč. 

Přiznal, že se nyní v něm spojuje 
výtvarný teoretik a historik umění 
s autorem. „Abych měl alespoň trošku 
nadhled, budu mluvit o autorovi výsta-
vy, a nikoli o sobě, i když se určitě sple-
tu,“ přiznal Dočekal.

Dva v jednom
Naznačil, že historik a teoretïk 

umění může autorovi radit. „U nás 
dvou se to tak děje, ne vždy je autor 
poslušný, ale výsledek rady odráží,“ 
poznamenal Dočekal. 

Upozornil, že řeč se převážně 
zaměří na koláže, které jsou v galerii 
k vidění. „Malý prostor dovolil věno-
vat se jednomu tématu tvorby,“ upo-
zornil. Nastínil, že koláž je výtvar-
ný druh, který se poprvé objevil 
v evropské tvorbě koncem 19. stole-

tí, zcela specifickým způsobem.
Přišli s nimi nezávisle na sobě spi-

sovatelé Victor Hugo a Hans Chris-
tian Andersen, kteří se chtěli vyjad-
řovat i jiným způsobem než psaním. 

„Začali proto lepit výhradně pro sebe 
koláže, které nikdy nezveřejnili. V obou 
případech byly objeveny až při třídění 
jejich pozůstalosti,“ sdělil Dočekal.

Připomněl, že o několik desetiletí 
později se této formy umění chopi-
li kubisté, kteří ji využívali jako sou-
část svých maleb. Koláž na dílech 
převažovala, ale vždy ji doplňovala 
malba či kresba.

„Dnes se na aukcích prodávají za 
velice vysoké ceny,“ upozornil Doče-
kal. Doplnil, že nejvýznamnější roz-
mach koláže se uskutečnil až mezi 
futuristy, a později mezi surrealisty.

Přiznal, že pokud se chce výtvarník 
věnovat kolážím, musí přijít na jiný 
způsob vyjadřování. „O to se autor 
dnešní výstavy snaží,“ podotkl. 

Díla rozstříhá
Maluje malé obrázky, zakládá je 

jako hotová díla, a s postupem času 
je vyjme a zničí je tím, že je rozstří-
há, a sestaví z těchto prvků doplně-
ných dalšími něco docela jiného. 

„V tom je něco nového a osobitého,“ 
vysvětlil Dočekal. Připustil, že něco 
takového autor výstavy zcela nevy-
myslel. Připomněl velikána nejen 
třebíčského umění Josefa Kremláč-
ka, který svá výtvarná díla tvořil na 
tiskařském lisu. 

Ty pak rozstříhal a lepil z nich 

koláže. „To je předobraz mé tvorby, 
i když jsem nikdy neměl cíl se tomuto 
výtvarníkovi vyrovnat,“ poznamenal 
Dočekal.  

Následně vysvětlil, proč má výstava 
takový název - V háji (a nad hájem). 
Háj je podle naučného slovníku 
malý, světlý, tichý lesík, příjemné 
místo pro pobývání.

„Když se autorovi daří, může si sám 
pro sebe myslet, že se cítí, jako by byl 
v háji. A být nad hájem, to je vyšší for-
ma, vidět vše z vrchu, s nadhledem,“ 
vysvětlil Dočekal.     

Poukázal, že v první místnos-
ti výstavní síně jsou koláže reliéfní, 
protože mají určitou hloubku či výš-
ku, a umísťují se proto do dvojitých 
rámů. 

Ničí knihy
Přiznal, že při tvorbě těchto koláží 

autor občas musí zničit nějakou kni-
hu. Ty získává z antikvariátu za veli-
ce nízkou cenu. 

V druhé místnosti jsou koláže 
umístěné na plátně s malovaným 
pozadím. Ty mají konkrétní názvy, 
ale není cílem autora, aby si návštěv-
ník nejprve přečetl název, a pak si 
dílo prohlédl a název v něm hledal.

Na závěr vyjmenoval kolegy, kte-
ří ho ovlivnili. „Bohužel už nejsou 
mezi námi,“ naznačil Dočekal. Uve-
dl již zmiňovaného Josefa Kremláč-
ka, Vladimíra Lavického a Ladislava 
Nováka. Z žijících jmenoval během 
řeči Lubomíra Kerndla. 

JAN DOČEKAL (vpravo) se svojí manželkou a kamarádem výtvarníkem Lubo-
mírem Kerndlem.  Foto: Antonín Zvěřina

Výtvarník Dočekal vystavuje k jubileu
v Galerii Ladislava Nováka v Zámostí

Piknik na podporu pěstitelů – 
Férová snídaně se uskuteční v Třebí-
či v sobotu 12. května. Město se tak 
přidá k více než stovce míst, kde se 
ve stejný čas sejdou tisíce lidí, aby 
vyjádřily svůj zájem o pěstitele v 
zemích Afriky, Asie a Latinské Ame-
riky. 

Ti za svoje kakao, kávu nebo baná-
ny dostávají velmi málo zaplaceno 
a jejich rodiny nemohou žít důstoj-
ným životem. Na to reaguje systém 
fair trade, který garantuje dostatečné 
výkupní ceny a sociální příplatky. 

Díky zapojení do fairtradových 
družstev mohou pěstitelé posílat 
své děti do školy, či pěstovat šetrně, 
s ohledem na životní prostředí. Prin-
cip snídaně je jednoduchý. Účastní-
ci si v košíku přinesou fairtradové a 
lokální dobroty.

Může to být fairtradový čaj, džus, 
nebo bábovka s fairtradovým cuk-
rem a kakaem, či fairtradové baná-
ny. To vše mohou doplnit lokálními 
produkty, jako jsou mléko a sýry od 
farmáře, domácí chléb a pomazánka 
vlastní výroby.

Akce se koná v Česku již poosmé, 
a to vždy na Světový den pro fair tra-
de, který se slaví každoročně druhou 

květnovou sobotu. Město Třebíč 
se do kampaně zapojuje od samé-
ho začátku. Původně se snídalo na 
Hrádku, kde účastníci měli zázemí. 
Nyní se akce koná v miniparčíku u 
zámku. 

„S aktivitou začala malá skupinka z 
Hotelové školy. U zámku se bude sní-
dat v době od 9.30 do 11 hodin. Deš-
tivá varianta počítá s kavárnou Muzea 
Vysočiny Třebíč. Ale musím říci, že sní-
dani v trávě to nenahradí. 

Pro děti máme připraveny fairtra-
dové omalovánky a pro ty starší kvíz. 
Loni se nás sešlo skoro sedmdesát a 
užili jsme si to. Přijel posnídat i tým 
žen ze Zárubic. Byl s námi i muziko-
terapeut Pavel Štandera, který s sebou 
přivezl různé a zajímavé nástroje z 
celého světa,“ říká koordinátorka 
Zdravého města Iveta Ondráčková. 

„Zájem o Férovou snídani rok od 
roku roste. V roce 2011, kdy se piknik 
konal poprvé, se zapojilo 41 měst, loni 
už snídalo přes 7 800 lidí na 164 mís-
tech republiky. Máme radost, že odpo-
vědnou spotřebou žije stále více lidí,“ 
uvádí Gabriela Štěpánková z nevlád-
ní organizace NaZemi, která akci 
koordinuje.  -zt-

V parčíku u třebíčského zámku 
posnídají společně a férově

První ročník literární soutěže Mla-
dý spisovatel uspořádal Dům dětí 
a mládeže Třebíč. Celkem poro-
ta hodnotila 32 literárních útvarů z 
devíti škol. První místo v první kate-
gorii získala Tereza Novotná z Hro-
tovic za povídku „Nejšťastnější kvě-
tinářka“, v druhé kategorii zvítězil 
Martin Hanzal z Čáslavic s humor-
nou povídkou „Jak jsem překvapil 

své rodiče“. V třetí kategorii porota 
udělila pouze první místo - Viktorii 
Melkusové z Gymnázia Třebíč, za 
povídku Manon.

Do soutěže se přihlásily základ-
ní školy třebíčská Na Kopcích, 
dále z Dukovan, Hrotovic, Koje-
tic, Čáslavic, Okříšek, Moravských 
Budějovic. Střední školy reprezen-
tovala obě třebíčská gymnázia.  -zt-

Konala se literární soutěž

KRISTÝNA JELEČKOVÁ předává diplom vítězce Tereze Novotné.
 Foto: archiv DDM


