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V Galerii Malovaný dům na 
vernisáži obrazů Jaromíra Šo-
fra vystoupil herec Oldřich 
Navrátil.
� Antonín Zvěřina

Tajemné světy Jaromíra Šofra se 
jmenuje výstava v Galerii Malovaný 
dům na Karlově náměstí v Třebíči, 
která tam bude k vidění do 9. ledna 
příštího roku. 

Jméno Jaromír Šofr není neznámé 
zejména milovníkům českých fil-
mů. Získal jako kameraman mnoho 
tuzemských i mezinárodních oceně-
ní, podílel se společně s Jiřím Men-
zelem na filmu Ostře sledované vla-
ky, který získal prestižního Oscara. 

Kameraman má k Třebíči blízký 
vztah, jeho otec provozoval ve měs-
tě lékárnu, Šofr tady prožil válečná 
léta. V Třebíči vystudoval i gymnázi-
um, tehdy střední všeobecně vzdělá-
vací školu. 

Po uvítání přítomných Jitkou 
Fischerovou z městského kulturní-
ho střediska, které galerii provozu-
je, zarecitoval třebíčský rodák herec 
Oldřich Navrátil báseň od Zdeň-
ka Svěráka, ve které zazněla jména 
mnoha známých českých malířů. 

Ještě před recitací Šofr připomněl, 
že to byl právě Svěrák, který v roce 
1989 zahajoval jeho první výstavu 
ve výstavní síni SEMAFOR. „Velice 
pečlivě se na to připravil a právě tam 
zazněla poprvé báseň, kterou za chvíli 
uslyšíte,“ sdělil. 

Úvodní slovo pronesl kamarád 
Šofra Arnošt Pacola. Svoji řeč začal 
vzpomínkou. „Příští rok to bude tři-
cet let, co jsem stál v této místnosti s 
Ladislavem Novákem a Jaromírem Šo-
frem při instalaci jeho výstavy, která se 
konala v roce 1992,“ uvedl. 

Projevil obavu
Pokračoval, že se tehdy bavili o 

motivacích, které Šofra coby kame-
ramana vedly kolem roku 1980 k 
rozhodnutí věnovat se systematicky 

i malbě obrazů. 
„Jaromír Šofr při našem tehdejším 

rozhovoru projevoval určitou obavu, 
jak Třebíčané jeho díla usilující o svět-
lotonální obrazovou strukturu při-
jmou,“ naznačil Pacola. 

(Termín světlotonalita vyjadřuje 
vztah mezi neviditelným světlem a 
hmotou, na niž dopadá. Světlotona-
lita je tedy podstatou filmu a práce 
kameramana). 

„S odstupem tří desetiletí tak dnes 
budete moci posoudit, jak se tento spe-
cifický výtvarný problém daří Jaromíru 
Šofrovi naplňovat. Na výstavě v Gale-
rii Malovaný dům vystavuje 46 svých 
obrazů,“ pokračoval Pacola.

Po obsáhlém zmapování tvorby 
Jaromíra Šofra jej těší, že obrazy stá-
le co mají říct nejširší veřejnosti. „V 
několika vlnách byl v průběhu dvacáté-
ho století dokonce manifestačně vyhlá-
šen konec závěsného obrazu jako tako-
vého. U nás třeba Devětsil po I. světové 
válce pěstoval obrazové básně ve formě 

lepených koláží, určených k hromadné-
mu šíření pomocí fotografických repro-
dukcí,“ naznačil Pacola 

„O něčem tak absurdním, jako je 
zánik závěsného obrazu, jsme samo-
zřejmě u nás na Třebíčsku, v kraji 
malířů ptáčovských a valdíkovských 
rybníků, nikdy vážně neuvažovali,“ 
poznamenal.

Vyslovil radost nad tím, že na 
novodobé rehabilitaci závěsného 
obrazu jako média, které má divá-
kům co říci i ve 21. století, se už čty-
řicet let podílí další polohou svého 
talentu také uznávaný filmař z Vyso-
činy. 

„Představitel krásné kinematogra-
fie, která podle dobových obav našich 
pradědů měla přinést zánik malířství. 
Nestalo se tak a my můžeme být rádi, 
že tímto umělcem je třebíčský rodák, 
vysokoškolský profesor a nositel Ceny 
Města Třebíče Jaromír Šofr,“ zakončil 
Pacola svoje povídání.

Důležité začít
Šofr prozradil, že u jeho obrazů je 

nejdůležitější začít a pak sledovat, 
kam se malba ubírá. Má radost, když 
výsledné dílo s ním souzní. 

„Není tak velký problém obraz na-
malovat, jako ho potom zabalit a 
poslat na výstavu. Že všechno klaplo, 
za to musím poděkovat svojí manžel-
ce,“ vyznal se Šofr. Jeho žena byla na 
vernisáži přítomná. 

Jaromír Šofr nebyl v říjnu v Třebí-
či poprvé. Už na počátku měsíce se 
zúčastnil oslav 150 let od založení 
třebíčského gymnázia, kde se setkal 
s mnoha svými spolužáky. 

Oldřich Navrátil se na vernisáži 
pustil do debaty se svým spolužá-
kem Jiřím Voldánem. Vzpomínali na 
zábavy v Čihalíně, herec má poblíž 
chalupu, kde Voldán hrál s kapelou 
Garant a na otázku, jak se mu hudba 
líbí, tehdy Navrátil odpověděl stylo-
vě: „Len ta trúba vám tam chýbá.“ 

Oba se této vzpomínce na vernisáži 
zasmáli. Navrátil připustil, že Třebíč 
navštěvuje velice často. „Dost času 
trávím na chalupě a musím se pochlu-
bit, že letos jsme tam měli velké pěsti-
telské úspěchy. Poslední rok přes covid 
považuji za nejkrásnější,“ vyznal se 
Navrátil. 

Prozradil, že natáčí seriál o chova-
telích, kde bude hrát ošetřovatele 
slonů. A obrázky kameramana Jaro-
míra Šofra považuje za úžasné. „Klid-
ně bych si nějaký koupil, ale na chalu-
pě bych ho neměl kam dát. Už ji mám 
plnou,“ usmál se herec Navrátil.

Obyvatelé Třebíče si určitě popu-
lárního herce pamatují z role cho-
lerického tatínka v seriálu Bylo nás 
pět, ale také že se i v zimním období 
po městě pohyboval v krátkých kal-
hotech a tričku. A společně s otužilci 
si v prosinci vyzkoušel vodu řeky Jih-
lavy, kam se chodil jako malý chlapec 
koupat. A jméno svého kamaráda 
z Číhalína použil v seriálu Hospoda, 
kdy prohlásil, že se jmenuje Česťa 
Částka z Číhalína.  

JAROMÍR ŠOFR ochotně podepisoval přinesené knihy.
 Foto: Antonín Zvěřina

V Třebíči vystavuje kameraman Šofr

Zahrádkářská výstava v Domě 
zahrádkářů ve Švabinského ulici 
v Třebíči se konala letos po třiatřicá-
té. Slavnostní zahájení se uskutečni-
lo v pátek 15. října hodinu po poled-
ni. Úvodního slova se ujal předseda 
zahrádkářů Blažej Bobek. 

Připomněl, že výstavu pořádá 
územní sdružení zahrádkářů Tře-
bíč společně s třebíčskou Agrární 
komorou a účastní se jí i myslivecký 
svaz. Přivítal starostu Pavla Pacala a 
místostarostu Vladimíra Malého, a 
také odborníka Zdeňka Simka, který 
pomáhal během roku zahrádkářům 
s postřiky. 

„Jaro bylo letos studené, mnoho kvě-
tů namrzlo, ale pak se zdálo, že to co 
přečkalo, slibuje dobrou úrodu. Kdo ale 
neošetřoval, tomu spousta ovoce odešla. 
Důležité bylo provést ošetření kolem 
14. července,“ ohodnotil letošní rok 
Bobek. 

Pokračoval, že dalším problémem 

se stalo, že od 2. srpna po celé září a 
říjen spadlo velice málo srážek. „Pod-
zim byl suchý a byl problém, aby ovoce 
vůbec dozrálo. Ale myslím si, že to, co 
zájemci uvidí na výstavě, se dá hodno-
tit velice kladně,“ konstatoval Bobek. 

Poděkoval všem, kteří pomáhali 
výstavu uskutečnit. Netajil, že tako-
vých lidí se našlo velice málo, ale 
všichni napnuli veškeré síly. „A věřím, 
že na výstavě je to vidět,“ zakončil svo-
ji řeč Bobek. 

Starosta Pacal ocenil, že se výsta-
vu opět podařilo připravit. Potěšilo 
ho, že mezi návštěvníky vidí mladé 
zahrádkáře ze Základní školy Kpt. 
Jaroše, což ho naplňuje optimismem 
do budoucna. 

Místostarosta Malý poukázal, že 
na výstavu chodil už se svým malým 
synem, který se na ni vždy těšil. 
„Mám radost, že se vám dařilo, což 
je na výstavě vidět. Mě vždy upoutají 
krásná jablka, což mně se nikdy vypěs-

tovat nepovedlo,“ poznamenal. 
Předseda Okresní agrární komo-

ry Karel Coufal všechny pozval na 
ochutnávku vítězných regionálních 
potravin. Výstavu navštívila během 

čtyř dnů zhruba tisícovka osob. 
Bobek naznačil, že za určitý pokles 
může zhoršující se situace kolem 
covidu. Na druhou stranu pořadatele 
potěšily všechny kladné reakce.  -zt-

ZAHRÁDKÁŘSKOU výstavu lidé v Domě zahrádkářů ocenili.
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Výstava výpěstků byla úspěšná


