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20 × 20 metrů odvahy

Představte si čtvercovou dřevěnou platformu – pódium o rozměru
20 × 20 metrů, vysokou cca 20 centimetrů (takový nižší schod). Uprostřed té platformy je prázdné rozkládací lehátko. Odkudsi hraje hudba.
Platforma je umístěna uprostřed rozsáhlého, jinak celkem zanedbaného prostoru – zřejmě městského parku. Skrz něj vedou různé vyšlapané cesty, spojující nedalekou zastávku s blokem domů. Jedna z cest,
ta nejfrekventovanější, míjí platformu ve vzdálenosti cca dvacet metrů.
Po té cestě chodí lidé tam (do práce) a zpět (domů).
Kolemjdoucí můžeme dělit do několika kategorií. První skupina
projde po cestě, aniž by si čehokoliv všimla. Je úplně jedno, jestli je na
platformě lehátko, trůn a nebo tam zrovna někoho vraždí – tento druh
lidí zkrátka hlavu nezvedne. Mají doma večeři, oblíbený program nebo
prostě spěchají do práce a nic jiného je nezajímá.
Druhá skupina lidí se zastaví. Neobvyklá platforma je vytrhne
z automatizovaného pohybu. Tím, co vidí, jsou celkem zaskočeni – lehátko a hrající hudba je zajímá. Ale opouštět vyšlapanou cestu se jim
nechce. Pokračují dále za svými notoricky známými cíli.
Třetí skupina lidí navazuje na tu druhou. Nezvyklá situace je zaujme natolik, že seberou veškerou svou odvahu, opustí vyšlapanou stezku, vstoupí na trávu a jdou směrem k dřevěnému pódiu. Hudba se jim
líbí, vypadá to zajímavě. Když však přijdou k samému okraji nezvyklé
stavby, zastaví se. K prázdnému lehátku v tu chvíli zbývá sotva deset
metrů. Nikde nikdo. Stačilo by udělat pár kroků a z pouhého kolemjdoucího by se mohl stát aktér prostoru – pohodlně by se usadil v lehátku,
poslouchal hudbu, která se mu líbí a jen tak si poseděl. Tato skupina lidí
však na platformu ještě nevstoupí. Otočí se na patě a pospíchá zpět ke
zpevněné cestě.
Naštěstí se po vyšlapaných stezkách pohybuje ještě čtvrtá skupina
chodců. Ta neváhá, přeběhne přes trávu, na dřevěnou desku přímo skočí
a letí rovnou k lehátku, do kterého se pohodlně usadí. Odpočívá, poslouchá hudbu a užívá si pohodlí v místě, kde to doposud nebylo zvykem.
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Dalo by se říci, že se nic tak významného nestalo, ale ono se stalo.
Člověk odpočívající na lehátku mění celkovou situaci. Prostor je najednou obydlen, zdá se bezpečný, a to je znamení pro skupinu číslo tři – ti,
kteří v sobě dosud nenašli odvahu na palubu vylézt, najednou zvedají
nohu a nastupují. Přívětivý pozdrav člověka na lehátku je povzbudí ještě
více – není přece nic lepšího, než si hezky poklábosit.
Původně druhá skupina stepující na rozhraní cesty a zeleně se
pohledem na živoucí a diskutující skupinu na palubě osmělí, vstoupí na
trávu a mění se v trojku. Možná ne všichni se nakonec nalodí, ale zájem
rozhodně vzroste. A to je vždy dobré znamení.
Z původně prázdné dřevostavby tu najednou máme vstřícný
a živý veřejný prostor, který láká kolemjdoucí, lehátek začíná přibývat,
někdo griluje, někdo jen tak leží na dece, každopádně děti tančí a život
ve městě je zas o něco krásnější. A nemůže za to dřevěná platforma, ani
skládací lehátko, ale jedinec, který jako první do lehátka usedl. Jeho
odvaha, přirozený zájem, zvídavost či jakákoliv jiná kreativní vlastnost
se postaraly o to, že platforma ožila.
Tento zdánlivě modelový příběh se skutečně stal. Princip obytné
dřevěné platformy jsme vyzkoušeli v rámci festivalu Street for Art, který
jsme organizovali s milým kolegou Jirkou Sulženkem na Jižním Městě
v roce 2010. Myslím, že Míša se k nám přidala až na dalším ročníku, ale
k tématu – zdá se – přičichla velmi.
Protože ona, nejen že by dokázala stavbu takové platformy zprodukovat, ale ještě o tom umí napsat knihu. Objela republiku a našla ty,
kteří by neváhali a v rozkládacím lehátku by se uvelebili jako první. Sepsala příběhy odvážných pionýrů, vzácných dobrodruhů, kteří svou neskonalou energií a aktivitami dokazují, že lidé ve městech nechtějí už
jenom žít, lidé si chtějí svá města užít!
A za tuto práci Míše upřímně děkuju.
Jo a s tou první skupinou to za celou dobu ani nehnulo a pravděpodobně to s ní ani nehne, ale to se asi nedá nic dělat.
David Kašpar
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Úvod o tisíci slovech
a čtyřech tisících
kilometrech
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Miluju Johna Steinbecka. Také proto jsem chtěla napsat knihu o jednom
komunitním centru utopeném na konci sídliště Černý Most, které se
pyšní jménem Plechárna. Bestseller Na Plechárně. Přesně podle Steinbecka. Naše cesty se ovšem rozešly. A já vykročila za líbivým zvukem
otravných pouličních pian. Nasedla jsem na vlak, autobus, šla pěšky,
svezla se autem, které navzdory veškerým předsevzetím stále řídit neumím a jehož absenci dodnes považuji za svůj nejspolehlivější komunikační nástroj při oslovování cizích lidí.
Vydala jsem se na cestu. Nejprve náhodně. Sem tam se někde
otevřelo nové veřejné piano, sem tam jsem navštívila staré kamarády ve
všech městech, kde jsem kdy žila. Vznikl projekt Kulturní jádra, pokus
o neformální nadaci pro začínající projekty ve veřejném prostoru. Psalo
se léto 2015 a já během jednoho týdne s horečkou, antibiotiky a vincentkou vyrazila pracovně na cestu mezi Českými Budějovicemi, Ústím nad
Labem a Kolínem. Zřejmě popoháněná onou horečkou, nechala jsem se
unést a začala přemýšlet o všech těch regionálních příbězích, které mi
byly vyprávěny.
Střih. Po roce a půl, čtyřech tisících kilometrech a týdnech strávených povídáním si s milými lidmi (a milými tak moc, že byli hodní, i když
jsem je po nocích nutila dělat autorizace rozhovorů, nehledě na větu
„hele, ale jednou rukou u toho držím dítě a kojím, tak počkej“) jsme tady.
A Steinbeck a jeho O myších a lidech tak trochu také. Varianta bé
totiž bývá někdy tím nejlepším scénářem (nevyžádaná moudrost č. 1).
Cesta to byla přínosná. Ozdravná.
Během několika málo měsíců jsem získala rozkošně hřejivý pocit,
že jsem se stala odborníkem na komunální politiku, produkci sousedských slavností, umělecké intervence, zábory veřejného prostranství,
grantové systémy napříč celou republikou, ale i na osobní krize, pády,
poučení, rady do života.
Ne. Nestala. Expertem nejsem ani já, natož kniha, kterou držíte
v rukou (pravděpodobně poté, co jste ji našli v levných knihách kdesi
v roce 2055).

Jsem jen fanouškem. Dlouhodobým, odhodlaným, poctivým, zvídavým, zamilovaným a nadšeným. Nestudovala jsem architekturu, urbanismus ani jakékoliv umění. Jen jsem hodně četla, sem tam psala a ráda pomáhám na svět věcem, které se odehrávají venku. Právě tam totiž najdete
to nejlepší publikum (nevyžádaná moudrost č. 2). Nepoučené, vyděšené,
zaskočené, ale i nadšené, přátelské, inspirované. Takové, které při cestě do
práce ještě netuší, že mu za pár minut změníte život. Třeba. Snad.
To fanouškovství možná nebude až tak přesné. Buďme upřímní.
Posledních pár let jsem se nevěnovala ničemu jinému. Měla jsem štěstí a dodnes mám. Nejen, že jsem pracovala a stále pracuji s nejlepšími
přáteli, já ani nemusela dělat nic jiného, než se bavit tím, co dělám. Šest
let jsem tak strávila v opuštěných budovách, na ulicích, v parcích, na
náplavkách a na střechách krásných budov. A to dá člověku nadhled
a neplánovanou možnost sledovat vývoj téhle pozoruhodné kapitoly
jménem veřejný prostor v takřka historických souvislostech.
Malá města jsou jako Susan Boyle. Vystoupí na pódium, divně se
tahají za rukáv ušmudlaných šatů a nikdo jim nevěří. Ani ona sama. Ale
počkejte si.
Nejednou narazíte na malý diamant. Nevyčerpatelný zdroj energie,
která překonává prvotní nezájem návštěvníků i zděšení vlastních rodičů.
A o to jde (nevyžádaná moudrost č. 3). Nechat si poradit, ale nikoho neposlouchat. Strategicky plánovat, ale nepřemýšlet a nenechat
se svazovat. Zažívat euforii, radost a dětskou legraci, hrát si, ale myslet
na zadní vrátka a správné vyúčtování veřejné dotace. Mít sebevědomí,
ale uchovat si pokoru. Ano, přesně tak. Žádná možnost není správná.
A zároveň tak nějak všechny.
Tak snad jediné, co se s tím dá dělat, je číst.
Nebo se rozhlédnout a nastoupit na nejbližší vlak směr Slavičín.
Vsetín. Luhačovice. Teplice. Opava. Cokoliv.
Litovat nebudete (nevyžádaná moudrost č. 4).
A tak jen, krásnou cestu.
Michaela Hečková
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Poděkování
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Nekonečný seznam s pár místy, které bych ráda podtrhla. Kniha by
nevznikla bez laskavého přispění Státního fondu kultury ČR a Ministerstva kultury ČR, tedy institucí, které uvěřili nezměrnému potenciálu regionálního veřejného prostoru. A to není jen dotace. To už je celospolečenské gesto. Městské projekty BU2R se společně se spolkem
Piána na ulici v minulosti podílely na oné nadaci pro začínající kulturní
producenty Kulturní jádra a stejně tak na této knize. Ostatně, bez nich
bych se možná nedostala do momentu pomatení, nestíhání a přejíždění
mezi jednotlivými městy a námět na publikaci by nikdy nevznikl. Karolina a Dan se postarali o nádherné fotografie, Romana dala všem větám
ten správný tvar a zabránila mi sto pětatřicetkrát napsat „oživení veřejného prostoru“, Martin z těch slov udělal podložku pod váš viklající se
konferenční stůl. A pak, nebýt Davida Kašpara, nevím, zdali bych našla
téma, kterému se budu chtít věnovat po zbytek svého života, a nebýt
Ondřeje Kobzy a projektu Piána na ulici, pod jehož hlavičkou celá kniha
vzniká, nevím, zdali bych narazila na tolik krásných příběhů, které se ve
veřejném prostoru skrývají. Patos je má nejsilnější stránka, tak už raději
otočte stránku, protože jinak…
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Mariánské Lázně
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Markéta Monsportová (1972)

Švihák

Mariánské Lázně. Město, kde se Goethe
zbláznil do mladičké Ulriky, Wagner psal
první tóny Lohengrina a Piráti vyhráli
komunální volby.
Kontrasty. Okouzlující kolonáda jako širá pláň, na níž ani po hodině
pátrání nenajdete obyčejný obchod s potravinami. Muzeum dávno
zašlé slávy lázeňské metropole a sychravé temno, které zahaluje kulisy turistické atrakce díky přímé blízkosti melancholického Slavkovského lesa. Chodníky přeplněné lázeňskými hosty, šílené diskotéky
a restaurace, kde dodnes po setmění povečeříte za zvuků elektronických kláves, které bude dráždit melodie z Titaniku v podání padesátníka s podezřelým opálením. Když ale z kolonády včas sejdete do
městského parku, po pár minutách dorazíte k pavilonu Ferdinandova
pramene. Monumentální lázeňské památce, kterou se nedávno spolu
se svým spolkem Švihák pokusila oživit Markéta Monsportová.
Markéta se narodila v Ostrově nad Ohří, odkud se ve čtrnácti letech vydala do Mariánských Lázní studovat střední hotelovou školu. Lázeňské centrum nebyla racionální volba, kterou žmouláte jako poslední minci v ruce,
obracíte ze všech stran a zvažujete pro a proti. Potkala manžela, založili
rodinu a zůstala. Láska na první pohled. Později začala pracovat jako vedoucí cestovní agentury PRO AKTIV Marienbad s. r. o. a starat se o tisíce
hostů, kteří sem přijíždí každý týden. Založila Mariánskolázeňský vánoční
trh, okusila sladkou chuť euforie pořadatelství a rozhlížela se dále.
„Začalo to, když odrostly děti. Pořád jsem si říkala, co bych
ještě mohla dělat. Fotila jsem, zkoušela keramiku. Trochu to souvisí
i s tím, že cestovní ruch je trochu nevděčnej. Zastupuju velkou cestovku, každý pondělí nám přijede dvě stě, tři sta lidí, na konci tejdne
odjedou, přijedou další. Nemáš žádnou pozitivní zpětnou vazbu, protože ti, kteří se po dovolené ozvou, si většinou potřebují na něco stěžovat. Takže jsem z toho byla trochu deprimovaná. Někdy v té době
mě oslovil Vojta Franta, což byl zakládající člen Šviháka, který se
zrovna vrátil do města a rozhodl se něco dělat.“
Všechno šlo rychle. Vůbec první společný projekt kamarádů, z jejichž aktivit vzejde později spolek Švihák zaměřený na kulturní osvětu lázeňského města, byl realizován ještě pod hlavičkou spřátelené iniciativy
k světu Jakuba Mareše z Plzně (nebojte, také na něj dojde řeč). Jakub
tehdy plánoval megalomansky rozmístit po celé republice staré dopravní
kontejnery se záměrem nechat je místními organizátory naplnit až po okraj
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smysluplným programem. Akce, na které se Markéta ještě bezprostředně
nepodílela, ale spíše seznamovala s týmem spolku, trvala od 24. května do
8. června 2013 a kontejnery se proměnily v místo pro workshopy, happeningy, filmová promítání a koncerty. Kromě dvou prvních dní snad celou
dobu pršelo a bylo kolem pěti stupňů. Nic nešlo podle plánu, ale program
dále pokračoval od rána do večera. Spojnici tu najdeme ještě jednu. Člověkem, který nelítostně vlastním tělem dnem i nocí bránil kontejnery, byl
mladý student architektury Honza Lebl, aktivista, který se o pár let a stránek později pustí do obrody zapadlé, bohem, kapitalismem a telefonním
signálem opuštěné sudetské obce Prameny.
„Šviháka jsme založili krátce nato. Myslím, že můj největší přínos byl od začátku v tom, že mě lidi v Mariánkách už docela znali.
Působila jsem roky v cestovním ruchu, starala se o program turistů.
Takže jsem ve spolku fungovala jako taková záruka nějaký odpovědnosti. Zní to divně, ale když začínáš, je fajn na to asi myslet. Spoustu
věcí to při vyjednávání s městem může usnadnit.“
Následoval měsíční multižánrový kulturní festival Kulturní Ozdravení, jehož hlavním účelem bylo ukázat místním i turistům alternativní
přístup nejen ke kultuře, ale především k využití prostorů kolonády Ferdinandova pramene. Festival Kulturní Ozdravení se z původního data od
6. června do 6. července 2014 nakonec směle protáhl až do září stejného
roku. Pozvání spolku přijala desítka umělců a kreativců z různých koutů republiky i světa. Program provázely koncerty kapel jako Kieslowski,
Kittchen, promítal se dokument Bohdana Bláhovce a návštěvníci mohli
narazit na obrazy Daniela Vlčka nebo sochy z ateliéru Kurta Gebauera.
Každý den pak byla v provozu kavárna s designovým obchodem, půjčovna koloběžek a galerie současného umění. Ten výčet není únavně
detailní náhodou. Markéta o myšlence trvalého prostoru, který by dokázal sloužit jako místo pro rezidenční programy doplněné kavárnou pro
místní, sní už nějakou dobu.
„Pokud bych se měla ohlédnout a říct, co mi chybí, tak je to
právě stálej prostor. Místo pro výstavy, přednášky, koncerty, setkávání. Ráda bych se zaměřila i na tvorbu nějakých vkusných suvenýrů,
které si tady jinak nepořídíš. Za ty roky máme skvělé kontakty. Když
si pozveme nějakého hosta, snažíme se o něj postarat. Vezmeme ho
na večeři, na ochutnávku vína nebo do lázní, zajdeme do sauny a pokud je čas, tak i na procházku lesem. Rezidence jsou pro mě taková
největší meta. A skoro bych řekla, že pokud se to do pár let nestane,
tak to může jít celý do kytek.“
Markéta se do vedení spolku Švihák dostala poté, co se v komunálních volbách její kolega Vojta Franta posunul do křesla starosty. Franta na své pozici dlouho nesetrval, po interních neshodách ve vlastní straně, Pirátech, rezignoval a vystřídal jej Petr Třešňák. Markéta se v roce
2014 pokoušela do zastupitelstva vyšvihnout také. Štěstím bylo, že se jí
to nepodařilo, a mohla se tak dále věnovat aktivitám Šviháka, které se
snaží udržet na politicky neutrální půdě.

Archiv projektu
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„Myslím, že je fajn, že mě to tehdy o pár hlasů minulo. Vím, že
přijde doba, kdy to budu zkoušet zase, protože to přirozeně souzní
s tím, že chceš něco udělat pro svý město. Ale tehdy to bylo brzy.
Jsem vlastně ráda, že se to nestalo. Trochu nás to poznamenalo.
I když Vojta ze Šviháka odešel a předal mi vedení spolku, lidi nás brali
jako jednu partu. Jakmile jsme něco vyjednávali třeba s akciovkou,
která vlastní lázně, bylo nám předhozeno, že jim na městě neschválili nějakou opravu. Jako bychom byli oficiální součástí vedení města.
Protežovanej projekt jsme ovšem zrovna nikdy nebyli.“
Za poslední tři roky si Markéta vyzkoušela různé role. Pořádání
pravidelné mariánskolázeňské cyklojízdy jakožto součásti oficiálního
programu Zahájení lázeňské sezóny, historicky první slam poetry ve
městě, happeningu v rámci Evropského dne parků, během nějž se okolí
kolonády proměnilo v místo pro sport, bleší trh, koncerty, žonglérský
workshop či knihovnu v parku, nebo lokální mutace celorepublikového
festivalu Den architektury.
Anglikánskou kapli pak proměnila 21. března 2014 v místo, kde
se konala první PechaKucha Night v Mariánských Lázních. Večer zaměřený na japonský formát prezentací 20 × 20 opakující se každý třetí
pátek v každém třetím měsíci se konal zatím dvanáctkrát. Pokaždé, jak
tomu u téhle prezentace bývá, v jiném místě. Dočasný domov tak našel
v městském divadle, Sokolovně, Hotelu Continental, Hotelu Panorama,
ale i v bývalé dětské léčebně Miramonte, na kolonádě nebo ve zmíněném pavilonu Ferdinandova pramene.
„Za tyhle roky jsem si neuvěřitelným způsobem rozšířila obzor.
Potkala jsem skvělý lidi, na které bych jindy nenarazila. Dělá mě to šťastnou, protože endorfiny, který se ti vyplavěj po úspěšné akci, prostě fungujou spolehlivě. Kdysi jsme o víkendech chodili na pivo. Vyrazili jsme na
koncert. Někde jsme se sešli a povídali si o tom, jak to všechno stojí za
hovno. A nic z toho nebylo. A pak jsem potkala partu lidí, se kterou jsme
taky šli na pivo, taky si poslechli kapelu, která nás baví, a ještě si u toho
uspořádali akci, co se nám líbila. Samozřejmě, když se takhle nadchneš
něčím, čemu věnuješ kromě práce veškerej volnej čas, a změníš tím radikálním způsobem svůj životní styl, může to mít jistý následky. Stálo mě to
třeba rozvod po dvaceti letech manželství. Vztah nevydržel, ale nechci
bejt depresivní. Všichni ti lidi kolem a projekty mě zase udržují v nějaký
psychický pohodě, takže cejtím, že mám pro co žít.“
Stylové přesahy a přeskakování mezi uměleckými žánry určily
i další projekt, na kterém se spolek Švihák podílel – Marienbad Film Festival, jenž se na přelomu srpna a září roku 2016 konal na oslavu sedmdesáti let od založení nejvýznamnější středoevropské filmové přehlídky
právě v centru Mariánských Lázní. Promítány byly nejsilnější a nejkrásnější kousky filmové klasiky v restaurované podobě – Snídaně u Tiffanyho, Prázdniny v Římě, Ptáci nebo Casablanca.
„Společenská jsem byla vždycky, ale teď se to propojilo s tím, že
zároveň něco vytvářím. Snažím se propojit lidi, dostat je do Mariánek,

sehnat peníze, aby sem mohli dorazit a bylo o ně postaráno. Dříve se
sem jezdili léčit zničení bohémové, možná bychom v tom mohli svým
způsobem pokračovat.“
Ano, shánění peněz může být jedním z kamínků úrazu na smělých Markétiných plánech. Ráda by zde vybudovala kulturní centrum po
vzoru Tabačky v Košicích, živé místo, kam jezdí umělci z celého světa.
Kamenný bod, který je schopen platit své stálé zaměstnance a počítat
s nimi na delší dobu. Několik málo grantů Ministerstva kultury ČR, kraje
a města ale naději v něco podobného zatím příliš nevzbuzuje.
Kromě vlastních projektů si Švihák občas odskočí také k smysluplné spolupráci s pilíři oficiální kultury, jakým je klasický festival Goethův podzim. Spolek se na programu podílí od roku 2015, v roce 2016
přizval literární show Jaroslava Rudiše a Igora Malijevského EKG z Divadla Archa, ale i Kateřinu Tučkovou a Vladimíra Párala. Seladon české
literatury a milovník ústeckých chemiček a výparů mýdlových bublin se
totiž nedávno přestěhoval do lázeňského města.
„Vladimír Páral nás rozesmál. Mariánky, to je Goethe a jeho románky, a pak princ Eduard, který tady založil golfový klub. A Páral
jednou napsal někde na Facebook něco jako, že od dob, co zemřel
Eduard, tak je Švihák králem Mariánských Lázní. A tak jsme se seznámili a pozvali jej na čtení.“
Mariánské Lázně matou tělem. Jedna nekonečná kolonáda a utajený svět kolem ní. Stačí přitom jen odbočit z turistické cesty a objevíte
svět a parky, v nichž můžete hodiny a hodiny trávit procházkou v nádherné samotě. Přesně takové, jakou byste na závěr rádi okořenili klidným
šálkem horké kávy v nějaké kavárně u pramene. Takové, o které sním při
ranní procházce zamlženými chodníčky já a stejně tak Markéta a s ní
celý Švihák. Snad se to podaří. Jen těžko si lze představit lepší něžnou
alternativu místních turistických atrakcí.

klíčová slova:
#lazne #pechakucha #kontejnery #kolonada #ferdinanduvpramen
#kulturniozdraveni #rezidence
odkazy:
www.svihak.net
www.facebook.com/svihak.net
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Prameny
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Jan Lebl (1992)

Obnova obce Prameny
Prameny. Nejzadluženější obec v České
republice. Slogan, za který by každý druhý
marketingový guru v téhle zemi prodal
ledvinu. A možná i tu druhou.
Ztrápená malá sudetská vesnice s pohnutou historií a sevřená temnotou Slavkovského lesa vznikla ve čtrnáctém století jako hornická
osada, ve které až do nedávna kvetl obchod a tradice lázeňství. Po
druhé světové válce byla z obce odsunuta většina německy mluvícího obyvatelstva a kvůli ambici vybudování vojenského prostoru byly
zbourány nejen mnohé domy, ale i místní kostel, kaple a hřbitov. Legendárním bodem zdejší historie se stal velkolepý projekt stáčírny
minerálních vod, který se rozplynul jako vzdušné zámky krátce před
svou realizací. Investor se nakonec nenašel a vesnici zůstal na památku více než stamilionový dluh, který postupně skoupil ruský podnikatel. Zkrátka, vesnice s nekonečným seznamem problémů, uprostřed
které, kdesi na chybějící návsi, pochoduje bosky mladý student architektury Jan Lebl.
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Prameny jsou anomálií a protekčním synkem této knihy. Jedna z mála
obcí mezi městy, do které jsem se vydala. Není to fér a objektivní a výzkum se takto nedělá – ale, taková je ostatně celá publikace, přiznejme
si to. Prameny jsou místem, kde pokulhává mobilní signál dvou ze tří
českých operátorů, autobus o víkendech jezdí spolehlivostí České pošty a mnoho z té necelé stovky domů, co zde zůstaly stát, pláče opuštěností a touhou po pomoci. Honza Lebl, dnes student čtvrtého ročníku
Fakulty architektury ČVUT, který se už od střední školy věnoval nábytkovému designu, sem jezdil každé léto na chalupu. Nikdo z rodiny se
podobné občanské aktivitě nevěnoval, ale kouzlo kraje bylo silnější než
cokoliv jiného.
„Jen tak jsem chodil celý prázdniny po lesích. Narazil jsem třeba na rozpadlý křížek, který se válel na zemi, zvedl jej a trochu upravil
okolí. To je moment, kdy si uvědomíš, že najednou stačí třeba dvě, tři
hodiny a můžeš něco celkem konkrétně a jednoduše změnit.“
Hlavní záměr občanského sdružení Obnova obce Prameny, které Honza spolu s místními obyvateli založil v roce 2012, byl přitom
trochu jiný. V obci dlouho panovalo jisté bezvládí, namísto skutečného starosty zde byl dosazen úředník z Ministerstva vnitra a spolek se
snažil situaci vyřešit vytvořením alternativního účtu pro obec, jelikož
ten oficiální byl kompletně obestavený exekucemi. Schválení zákona
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o bankrotu obcí, jakési světlo na konci tunelu, ale na spadnutí není
a těsné napojení na úřad se nesetkalo s jednoznačným pochopením
radnice. Později se tak Honza zaměřil na konkrétnější a menší cíle –
obnovil někdejší lázeňský parčík a minerální prameny Rudolf a Gisela,
opravil lesní kapli Panny Marie, křížek u silnice směrem na Sokolov
a zrenovoval sochu sv. Jana Nepomuckého. Na rekonstrukci zdevastovaných pramenů zanořených v lese získalo sdružení bez jakýchkoliv
dřívějších zkušeností granty nad sto tisíc od Nadace Via. Malé zásahy
a první úspěchy následoval zásadní krok – přepsat si do obce trvalé
bydliště, stát se členem místního zastupitelstva a uvázat se ke smělé
odpovědnosti člověka, který má oficiálně na starosti oblast územního
plánu vesnice.
Spolek, který se poslední čtyři roky vždy na jaře věnuje otevírání
minerálních pramenů a jejich slavnostnímu vysvěcení, se v roce 2016
rozhodl sáhnout po větším projektu. Oživme Prameny, festival, jenž se
na zdejší návsi poprvé konal od 12. do 21. srpna 2016 a na němž se
spolupodíleli Honzovi spolužáci z architektury, měl být původně jen
workshopem pro patnáct studentů. Akce se ale postupně rozrostla do
formátu mezioborového festivalu, který do vesnice přizval studenty
sochařství a malířství z Akademie výtvarných umění, tanečníky z konzervatoře, herce a režiséry z DAMU, studenty etnologie a antropologie
z Univerzity Karlovy a – samozřejmě ony budoucí architekty. Sama na
festival dorážím krátce před mší konající se na místě bývalého kostela
svatého Linharta, po které se na programu vystřídá třeba promítání
filmů, série přednášek věnovaných minulosti obcí, koncerty, autorská
čtení, taneční improvizace nebo výstava s názvem Obnova krajiny česko-německého pohraničí.
Kostel, který kdysi vévodil návsi, dnes znatelně chybí. Honzovi
nejde o to jej bezmyšlenkovitě obnovit v historické šíři, spíše než na
znovuvybudování kostela by se rád zaměřil na absenci centra vesnice.
Zkrátka, nejde o to vytvořit monument, který uctí památku bývalého
sakrálního středobodu obce, ale o načrtnutí živého místa, jaké by komunita mohla využívat.
„Jako student architektury to vnímám jako výzvu. V Pramenech žije kolem stovky lidí a v tomhle je vesnice oproti městu nesmírně flexibilní. Malou akcí se tady může strašně hodně změnit. V Praze
něco uspořádáš, těšíš se, že něco proměníš, ale často můžeš jen tlouct
hlavou proti zdi. Myslím, že tady můžu jako normální kluk obec nějak
posunout, nebo se o to aspoň pokusit.“
Téma rozbité urbanistické struktury vesnice, která by potřebovala
doplnit, je pro Honzu zásadní. Věnuje se proto menším projektům, jež
se dají zrealizovat svépomocí nebo za menší finanční obnos. Myšlenkou
tak zdaleka není nějaké radikální přestavění celé vesnice a její transformace na umělé pompézní lázeňské město. Zajímají jej spíš jednotlivé
prvky – zmíněná náves a komunitní prostor či altán s funkcí setkávání se,
ale i chodníky a veřejné osvětlení.

Fotografie: Zuzana Malá a Petr Souček
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„Takovej náš cíl je fungující vesnice, která si ale uchovala svoji
skvělou atmosféru. Od devadesátých let tady nic nevzniklo. Největším rébusem je pro mě takový hledání kompromisu mezi oživením
a autenticitou.“
Nesmírně křehkou hranici, za kterou je jednoduché se nepozorovaně přehoupnout, nechat se unést a dopustit se zásahu razantnějšího,
než by se hodilo, Honza a kolegové kolem něj ctí. Snaží se hledat citlivé
umělce a projekty přesně tak, aby do kontextu místa zapadli co nejvíce
a nijak nezničili atmosféru melancholické vesnice přikryté vrcholky stromů všudypřítomného lesa. Zatímco se Honza pouští do vysvětlení pojmu fungující vesnice jako místa, které se spíše než dobrou architekturou
může pyšnit samotnými lidmi, jež táhnou za jeden provaz a dokážou se
na obnově svého domova podílet, připravuje se na koncert Dominik Zezula z Děti mezi reprákama. Organizátoři mu postavili minimalistickou
provizorní stage z palet a trámů, na kterou zavěsili světýlka. Jenže hned
první Dominikova věta po příchodu na místo zní: „V Pramenech přece na
nějakém pódiu hrát nebudu.“
A takové Oživme Prameny jsou. Začíná se smrákat a les žene na
náves zimu. Jediné kamenné zázemí tvoří budova bývalé radnice, kterou koupila a festivalu propůjčila paní Fábiková – jedna z těch nových
obyvatel obce, kterým se zde zalíbilo a využili mrtvého bodu realitního
trhu, pod který ceny nemovitostí v Pramenech klesly. Spolek a paní Fábiková nejsou samozřejmě osamocenými mesiáši vesnice, pravidelně zde
místní pořádají třeba sběr šrotu, srazy rodáků nebo setkání Pramenská
pila. Ostatně, také náklady na festival byly pokryty z veřejných zdrojů
konkrétních individuálních dárců, kteří se na projekt složili v crowdfundingové kampani na Hithitu ve výši 106 % žádané částky, tedy celkem
74 700 Kč.
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„Dopady festivalu jsou v Pramenech třeba patrné stále. Nešlo
nám jenom o ten týden, ale o co největší přesah. Sochařky skvěle
doplnily zaniklou křížovou cestu vlastními díly, která vznikla přímo
na návsi z místního dřeva. Obnovili jsme i zapomenutou kapličku, do
který vznikl skleněný lept sv. Floriana. No a architekti připomenuli
onen kostel. Tak už tam není jen prázdná opuštěná louka, rozpoznáš
místo, kde stál oltář a v náznaku i jeho věž. Letos se do toho v létě asi
pustíme znovu a budem v započatém díle pokračovat.“
Honza si totiž uvědomuje, že vesnice se nedá proměnit ze dne na
den. Ani z týdne na týden. Že je potřeba ji neopustit a vracet se. Drobné zásahy, trpělivá přítomnost a dokonalá znalost kontextu teritoria, do
kterého se jako architekt vrhá, snad časem navrátí vesnici na pomyslnou
alternativní turistickou mapu. Prameny jsou totiž nepochybně místem,
kam stojí za to vyrazit na výlet, nebo jako paní Fábiková sebrat našetřených pár stovek tisíc a koupit si zde nový domov, do kterého se budete
vracet. Díky chybějícímu mobilnímu signálu a dopravní infrastruktuře si
můžete být jistí, že vás v obci od klidu a ticha nebude jen tak něco rušit.
Snad jen tklivý hlas Dominika Zezuly, který zase akorát odmítne vystupovat na pódiu. Protože kdo by se v Pramenech povyšoval a hrál si na
sebevědomého umělce. Když může brnkat na kytaru u ohně, na návsi,
na trávníku, kde kdysi stával kostel.

klíčová slova:
#prameny #obec #slavkovskyles #architektura #antropologie #svihak
#sudety #naves
odkazy:
www.ozivmeprameny.cz
www.facebook.com/ozivmeprameny

31

32

Fotografie: Zuzana Malá a Petr Souček
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Karlovy Vary
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Tereza Bredlerová (1975)

Galerie SUPERMARKET wc
a festival Živé podchody
Karlovy Vary jsou takový novodobý skanzen.
Prameny, lázně, kolonáda. A jednou za rok
filmový festival.
Podle Terezy Bredlerové z galerie SUPERMARKET wc, která se, jak
napovídá doslovný název, usídlila v nehostinných prostorech po bývalých veřejných záchodcích, na tom není nic špatného. Snad jen,
kdyby si město svůj charakter přiznalo, autenticky se s ním smířilo
a snažilo se z něj vytěžit maximum.
Netradiční galerie vznikla v samotném srdci Karlových Varů v roce 2008.
Spolek PROTEBE live, kterému předsedá právě Tereza, si prostor pronajal od města, jakmile byl volný, tedy v roce 2005. Další tři roky sháněli peníze na rekonstrukci a vystavovali v nedalekém podchodu, o kterém ještě bude řeč. Galerie dnes slouží jako multifunkční společenský
prostor pro výstavy, setkávání, pořádání workshopů pro děti i dospělé
a malý obchod s originálním českým designem.
„Lidi dneska chodí na kafe a za kulturou do supermarketu. A tak
jsme si řekli, že zkusíme být taky supermarketem. Jen alternativním.“
Ruku v ruce s ambicí konkurovat chrámům konzumu a hrát si
s myšlenkou, že dnešnímu návštěvníkovi galerie je potřeba jít maximálně
naproti, kráčí i projekt, který PROTEBE live pořádá v onom nedalekém
pěším podchodu, jenž od samotného začátku v roce 2005 proměnili ve
venkovní galerii.
„V tomhle místě se v budoucnu plánuje kruhový obchvat. Galerie se tak nedá koupit a rok co rok jsme na městě slýchali vyjádření,
že větší rekonstrukce okolí není možná, protože – se plánuje obchvat.
Jsme tady jedenáctým rokem, ale jak vidíš, stále se nic neděje. A tak
jsme si na to zvykli a myšlenkově přepnuli. Jednoduše, pracujeme
s tím, že věci se dají měnit ještě předtím, než dorazí zásadní rekonstrukce. Taková změna před změnou.“
Tereza a její kolegové ve spolku studovali grafický design v Ústí
nad Labem u pana profesora Míška. Grafiky, které vytvořili ve škole, každý plakát, vystavovali v galeriích, tradičně. Podchodem, který se později
rozhodla proměnit, procházela pravidelně při cestě na autobus a napadlo ji, že právě takové transportní místo může být skvělým prostorem,
kde vystavit plakáty. Ze základní myšlenky oživení průchozího místa
vznikl o něco později také nápad uspořádat ve spolupráci se studenty
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architektury a grafického designu festival Živé podchody. Na svět tak
přišel mimo jiné projekt Karlovarská stovka – upravená trasa, kterou lidé
běhají na nedaleké autobusové nádraží s displeji, na nichž by mohli cestující sledovat, za jak dlouho trasu uběhli.
Venku je zima. S Terezou se potkáváme na podzim. A tak se na
chvíli schováme do galerie. Díky struktuře a materiálům budovy bývalých veřejných toalet a úschovny zavazadel není zrovna teplo ani tady,
ale kustodka Alena, která zde hlídá a prodává každé pondělí až pátek
od 13.00 do 18.00 hodin, je prý z Božího Daru. Paní z hor, takže se zimou
není problém. Takové hezké české řešení.
„Mysleli jsme, že samotná rekonstrukce bude to nejtěžší. Jenže, pak jsme zjistili, že to byla vlastně prkotina. Provozovat kamenný
prostor a pravidelně se o něj starat, upravovat jej, živit programem
tak, aby se nám to líbilo, a proměňovat ho v útulný místo, to je taková
sisyfovská práce, která nikdy neskončí.“
Galerie připravuje minimálně čtyři až pět výstav ročně, které se střídají v tříměsíčním intervalu. Prosinec pak patří takzvanému Vánočnímu pelmelu, kdy se prostor změní na obchod ve větší míře než obvykle a chystají se
adventní dílny pro děti. Tereza se soustředí na studenty a čerstvé absolventy,
kterým se třeba již podařilo navázat úspěšnou spolupráci s firmami, ale i na
všestranně přívětivý a snadno použitelný design, jenž zohledňuje potřeby
různých znevýhodněných skupin od seniorů po handicapované. Grafický
a produktový design zaostřený na studentské práce, sociální témata a prezentace úspěšných českých firem spolupracujících s designéry jsou podněty, kolem kterých krouží galerie jak vosy nad rozlitou malinovkou.
„Na začátku jsme chtěli bejt čistě designovej obchod. Časem
jsme zjistili, že to prostředí, v kterým se nacházíme, je takovej androš,
že to vlastně nejde. Dogma se sem nehodí, a tak dnes obchod není
o čistým designu. Jsme spíše takovej zvláštní dárkovej obchůdek.
Můžeš si pořídit krásný dětský knihy a zajít koupit netradiční dárek,
kterej jinde ve Varech neseženeš.“
PROTEBE live je malý rodinný podnik. Tereza, která je dnes matkou tří dětí, spolupracuje se sestrou a kamarádem ze školy. Jediným
zaměstnancem je právě kustodka Alena, ostatní se na chodu spolku
podílí bez nároků na honorář a naopak jej ze své práce v grafickém studiu dotují. Galerie získává městské dotace kolem 50 000 Kč na výstavy, 10 000 Kč na workshopy pro děti. Další příjmy, v podobě tisícových
částek, přichází z krajského rozpočtu. Celkové náklady na rok přesahují
600 000 Kč a příjmy z obchodu pokryjí sotva jednu třetinu částky.
„Všichni se samozřejmě živíme něčím jiným. Máme tu učitelku
na střední průmyslové škole keramické a sklářské, fotografa, grafické
designéry. Nicméně to, že nejsme bůhvíjak výděleční, je asi přirozený.
Taková věc nikdy nebude business. O fundraising se snažíme, získali
jsme tisky od sponzorů nebo materiál. Ale nevěnujeme se tomu nějak systematicky, bylo by potřeba, abychom někoho takového měli
k sobě, ale zatím jsme jej nenašli.“
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Ztrátovost ale není krizovým momentem. Nejhorší je prý každoroční návrat do prochladlého prostoru, který bývá v lednu zavřený.
„Každej únor je zlomovej. Přijdeme sem a vidíme, jak to všechno chátrá a plesniví. Jak je ten prostor po zimě zničenej. Máme depresi a říkáme si, že to zavřem, dyť je to hrozný. Pak se to ale zase
zabydlí, přijde jaro a všechno je jinak.“
Zimní spánek je ovšem potřeba. Člověk během něj nabere síly. Vymýšlí nové projekty a začíná vidět do budoucna. Tereza má spolu s kolegy velké plány. Rádi by se razantněji věnovali edukacím a spolupráci
se školami. Prostor, který mají nyní k dispozici, je jim malý, a tak často
s lektory vyráží přímo do škol. Možností může být také oživení některé
z opuštěných průmyslových budov, na které jsou Karlovy Vary štědré.
Zvažují i megalomanský projekt DESIGNPARKU. Takové Techmanie a IQ
parku, jen se zaměřením na design. Park by se měl rozpínat po více místech, která by sloužila jako malá designová zastavení, taková populárně
naučná stezka pro návštěvníky a obyvatele města. Tereza, již to vždy
táhlo k praktickému propojení designérů a podnikatelů a aplikovanému
designu, stejně jako ke spolupráci s mladými studenty, sází hlavně na
vzdělávání a zlepšení povědomí o tom, co vše je dnes design a co všechno by měl designér při komunikaci s klientem (a naopak) zvládat.
„Dneska zjišťuješ, že děti neuměj ani stříhat obyčejnejma nůžkama a znají jeden druh papíru.“
Projektem, který by měl překročit v budoucnu hranice města
a vydat se po celém Karlovarském kraji, je Designová cesta mezi prameny. Program pro školy, lázeňské hosty, turisty i místní, vyrůstající z toho
nejpřirozenějšího, čím veřejný prostor kraje disponuje.

40

PROTEBE live není jen Galerie SUPERMARKET wc. Spolek je aktivní součástí projektu architektů Offcity s povzbudivým názvem Vzbuďme Vary a v minulosti už sám vydal publikaci Poznejme se, propojme
se, která mapovala veškeré neziskové organizace v Karlovarském kraji.
Na knihu navázali konceptem Něco se stane, během kterého vytvořili
zdarma vizuální styl třem vybraným místním neziskovým organizacím.
Propojení umění, designu a business sféry, poznávání potenciálu regionu a vzdělávání těch nejmenších – cíle, které nezní špatně a ani jich
není zrovna málo, přinejmenším když si uvědomíte, že se zázemí galerie
a spolku nachází na štědrých dvaačtyřiceti metrech čtverečních.
„Studio a galerie mi někdy připadají vlastně málo prospěšný.
Osobně s tím mám trochu problém. Říkám si, jestli bych spíše neměla
chodit číst babičkám do léčebny dlouhodobě nemocnejch a nějak aktivněji pomáhat konkrétním lidem.“
Touha po obecné prospěšnosti a zpochybňování reálného dopadu
vlastních aktivit zarazí každého, kdo se do něčeho pustí na vlastní pěst.
Jinak by to snad ani nešlo. Když je nejhůř, dokáže se Tereza ale naštěstí
(a právem) uklidnit tím, že zvládne lidi vytrhnout z běžné reality. Že jim
umí přichystat takovou malou dovolenou všedního dne.

klíčová slova:
#zachody #podchod #edukace #design #lazne #karlovyvary
#designpark #galerie #vystavy #designshop
odkazy:
pro.tebe.cz
www.supermarketwc.cz
www.facebook.com/SUPERMARKETWC
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Chomutov
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Petr Karásek (1981)

Kuprospěchu
Chomutov je město, které umí překvapit.
Očekáváte Litvínov nebo Teplice, ale
dorazíte do prostředí s historickou jezuitskou
kolejí.
Podobně na tom je Petr Karásek, který se zde posledních čtrnáct let
věnuje kulturním a uměleckým aktivitám se sociálním a místy i ekologickým přesahem. Povoláním soudce, po setmění pořadatel elektronických koncertů na nástupišti vlakového nádraží. Na jedné straně
vášnivý milovník filmů, jehož domácí kutilská kronika kinematografie
slaví letos dvacet let, a sběratel komiksů. Na straně druhé člověk, který spolu se svými přáteli založil projekt zaměřený na volný čas rizikové mládeže na sídlišti. Za hodinku a půl jste v Praze, za deset minut
v Německu. Pokořené město, které potřebuje pomoci, ale důvodů
v něm zůstat by se našlo hned několik.
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Petr se v Chomutově narodil. Studoval práva v Plzni a krátký čas strávil v Praze. Když se rozhodoval, kde se usadit, narazil na spolužáka
z gymnázia. Oba stáli před otázkou, na jejíž bedrech se rozvaluje celá
tato kniha – odejít někam, kde už nějaké kulturní zázemí existuje, nebo
to, co schází rodnému městu, jednoduše vytvořit. Spolek Kuprospěchu vznikl 10. října 2003 jako iluze s nekonkrétní představou kulturního
centra, které by vytvořilo zázemí pro místní komunitu, ignorovalo negativní pocity ze života na severu Čech trvale se vzpamatovávajícího
z následků dřívější ničivé industrializace a neúnavně se snažilo o jakousi kulturní a sociální regeneraci milovaného města s podlomeným
sebevědomím.
„Když o tom přemýšlím, tak musím říct, že mně tady nic nechybí.
Není to úplná vesnice, do hodiny a pár minut jsem v Praze, v Německu
za chvilku. Mám tady rodinu, přátele, takže nemám důvod to měnit.
Užil jsem si svoje a na chvíli vypadnul, což je, myslím, důležitý. Žil jsem
třeba v Plzni a v Praze, pracoval v Ústí nad Labem a v Mostě. Dobrý
kamarády mám v Brně, kam jsem často jezdil. Takže mám představu
o tom, jak fungujou jiný český města, a neláká mě to odejít. Převážilo
to, že nemusím bejt jeden z tisíce jako v Praze. Nemáš konkurenci. Na
druhou stranu, zase poprvý prokopáváš štoly stereotypů.“
Pilotním projektem spolku, který si později získá přívlastek emblematické aktivity, se stal v září 2004 česko-německý festival Cumbajšpíl.
Kromě hlavního nádraží, kde se dnes koná, si vyzkoušel zázemí městského parku nebo Městských lázní. Cumbajšpíl, jenž dnes navštěvuje více
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než tisícovka lidí, definoval jeden ze základních cílů organizátorů, který
se táhne jako dobře uvařený kuřecí vývar – práce s česko-německými
vztahy a podpora mladých lokálních talentů.
„Prababička byla Němka. Rodiče dokonce žili krátkou dobu
v Německu, takže se u nás vždycky německy mluvilo. Jako dítě jsem
rozuměl docela dobře, ale pak se to klasicky zazdilo. Nikdy jsem už
vlastně neměl potřebu to nějak rozvíjet, protože se dneska jednoduše všude domluvíš anglicky. Ale je to trochu legrační. Děláš projekt
na obou stranách Krušnejch hor a domlouváš se s někým, kdo bydlí
půlhodinu od tebe, jazykem někoho, kdo žije tisíc kilometrů daleko.“
Málokdo dokáže tak samozřejmě a jednoduše jako Petr ukázat
prstem na projekt, který považuje za milník svého kulturního snažení.
Kulturní a sociální centrum Evropa vzniklo v útrobách bývalého kina na
sídlišti Březenecká. Budovu si spolek převzal od města v roce 2006 v dezolátním stavu. Chyběly veškeré kovové prvky včetně radiátorů, střecha byla zničená, rozvody elektřiny nebyly funkční. Spolek se společně
s hroznem dobrovolníků pustil do okamžitých oprav. Zajistilo se kompletní zabezpečení objektu, několik železných vrat, částečné zateplení,
zprovoznění toalet, rozvedení elektřiny do většiny ploch budovy. Pořídil
se levný nábytek. Stěny objektu se staly legální graffiti plochou. Kino
Evropa předznamenalo všechno, o čem bude o pár let později snít v Čechách každé druhé kulturní a komunitní centrum – ateliéry a hudební
zkušebny, nahrávací studio, koncertní sály, profesionální vnitřní skejtová
rampa, tradiční pokračování v zahraniční spolupráci s německou stranou, nízkoprahový klub a sociální aktivity, kterým se spolek dříve věnoval. A především, geniálního ducha své doby. Neředěnou energii, jakou
se podaří vytěžit jen málokdy.
„Evropa byla taková naše zlatá éra. Na celým provozu se podílelo asi padesát lidí. Myslím, že se sebrala celá naše generace. Byl to
velkej androš, ale svépomocí se tu budovu povedlo dostat z totální
ruiny. Rozjeli jsme evropské granty s německými partnery, vytvořili
projektovou dokumentaci za tři sta tisíc a říkali si, že malý zpoždění
a drobný problémy, jakože nás sem tam někdo vykrade, nevadí.“
Kino se veřejnosti otevřelo poprvé na podzim 2006. Soustředilo se na koncerty, výstavy, skejtové závody, sítotiskovou dílnu nebo
dílnu na opravu kol, program pro děti, graffiti jamy, projekce a různé
workshopy. Ambice a nadšení byly větší než nechtěná reklamní pauza
uprostřed oblíbeného filmu. Bohužel, pak přišel kardinální zářez. Spolek se 17. března 2009 poněkud nestandardně od novinářů dozvídá,
že mu město Chomutov vypovídá nájemní smlouvu pro nedodržení
termínu rekonstrukce budovy, který však, vzhledem ke stavu, v jakém
kino převzali, nemohl být ani nikdy dodržen. Následuje mediální boj,
Kuprospěchu přichází s iniciativou „Nechte nám prostor“ a proniká na
reprezentační ples města za účelem tichého protestu. Ze strany města vzniká posmrtná snaha pomoci při hledání alternativních prostor,
všechny jsou však nevhodné.

„Tehdy jsme skutečně uvažovali o tom, že se těmhle aktivitám
budeme věnovat na full time. Jako bychom předběhli svoji dobu,
i když to zní blbě. Zkoušeli jsme hodně věcí, který se třeba v Praze objevily až za pár let. Oživený kino, skejtovou vnitřní halu, opravnu kol.
Měli jsme dobře nakročeno. Pak ale najednou umřely veškerý iluze.
A ta chvíle byla pryč. Lidi se potřebovali nějak zařídit, najít si práci.
Koncerty a jednorázový akce pořádáme dál. Ale už to šlo tak trochu
na vedlejší kolej. Myslím, že po týhle ráně jsme se už nikdy nevrátili
k myšlence, že bychom se tím živili.“
Jako když malý kluk trénuje hokej a vstává každý den v pět ráno.
Jenže pak, jednoho dne, se něco stane, zraní se a do lepší ligy už nikdy
nepostoupí. Ovšem a naštěstí, vynucené nouzové scénáře aktivních lidí
málokdy končí depkou u piva.
„Přiznám se ti, tomu místu jsem se pak vyhejbal. Nic jsem o něm
nechtěl vědět a už ani přesně nevím, kdy nechalo město kino srovnat
se zemí. Na druhou stranu, právě tam vznikla spousta nerozlučných
přátelství, který trvaj dodnes.“
Na popelu neuskutečněného snu vyrostl také celý trs různorodých
aktivit, kterým se spolek dodnes věnuje. Putovní série hudebních vystoupení prozaicky nazvaná Konzert, která vyhledává netradiční místa,
pravidelné dubnové cyklojízdy, skejtové závody na Kamenném Vrchu,
výstava nástěnného umění z padesátých až osmdesátých let minulého
století nebo akce nazvaná Noc venku.
„Máme takovej pravidelnej roční biorytmus. Začínáme na jaře
cyklojízdou, pak skejtovými závody, jarními a podzimními koncerty,
zářijovým festivalem Cumbajšpíl a takhle na podzim se pouštíme do
Noci venku. To je taková tradiční akce, která vznikla, tuším, v Anglii v osmdesátých letech. Pořádáme ji na podporu lidí bez domova.
Pokaždé zvolíme nějakou základnu, kde promítneme film, uděláme
přednášku, a pak vyrazíme společně přespat na kartonech někde
venku. Schválně vždycky volíme všední den, aby si lidi vyzkoušeli,
jaký to je po sychravý noci na ulici, jít ráno do práce. Protože přesně
takhle to pár lidí, který se ocitne na týhle křehký hranici, má. Z posledních sil se snaží udržet si alespoň práci, ale přišli o domov.“
Sociální témata nejsou u Petra povinnou grantovou položkou.
Jako soudce se věnuje občanskému právu a nutno připomenout, že živná půda, ze které se zrodily aktivity Kuprospěchu, byla protkána kořeny
nízkoprahových klubů s neuhasínající touhou nabídnout mladým lidem
z Chomutova smysluplnou alternativu trávení volného času a snad i důvod své město v budoucnu neopustit. Méně zevlování, více umění, sportu a seberealizace.
Podpora rozvoje místní komunity nese silný otisk především
v projektu Tvoje idea z roku 2007. Spolek tehdy s pomocí Nadace Vodafone vyzval mladé lidi, aby sami navrhli intervence, kterými by rádi
zlepšili Chomutov. Vznikl tak třeba divadelní workshop Gauče, během
kterého se rozmístily sedačky po celém městě, projekt Zmizelí sousedé,
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jenž vybízel mladé lidi, aby pátrali po sousedech, kteří zmizeli z jejich
nejbližšího okolí převážně v období druhé světové války, nebo nápad na
zmapování všech reliéfních plastik a mozaik ve městě. Ostatně, Mozaiky se rozrostly v posledních letech do obřích rozměrů. Díla, kterým se
nevěnuje v podstatě žádná pozornost a často bezdůvodně zanikají, se
ocitla v centru pozornosti tak důrazně, že dnes za sebou mají svou výstavu, digitální katalog čítající dvě stě padesát sebraných děl, brožuru
a výstavu v Jihlavě, Litvínově a Ostravě.
„Po každý akci si říkám, že bych se vším nejraději seknul. Hlavně na podzim, když je toho nejvíc. Ale moc dobře vím, že už po novým
roce mě budou svrbět prsty a budu chtít plánovat další věci. Jsou pak
i projekty, který mě vysloveně překvapěj. Třeba Mozaiky. Nečekal
bych takovej zájem, ale možná je to právě tím, že jsme se tomuhle
umění z dob komunismu začali věnovat mezi prvními. A navíc se to
setkalo s obrovským ohlasem místních.“
Kuprospěchu je iniciativa, která nás usvědčuje z triviálního omylu.
Ne všechny projekty vznikly poprvé v Praze a šířily se Čechami. Některé
si svůj domov našly přesně tam, kde jich bylo tolik zapotřebí. Na úpatí Krušných hor, v místě, kde stálo za to procházet sídliště a plánovat
dětem aktivity na volný čas, stejně jako se snažit zachránit opuštěné
budovy. Jako když píšete dějiny čínského porcelánu, ale zjistíte, že první
šálek na čaj byl vytvořen v Japonsku. Omyly obohacují, když si je uvědomíme. Dalo by se říct, kdyby to neznělo jako z Miluj svůj život.
„Jak vidím budoucnost? Vlastně ani nevím. Dneska se hudba
posunula. Když jsme začínali, dokázali jsme program postavit na mladých kapelách z gymplu. A lidi přišli, i když nikoho z nich neznali. To
by se dneska nestalo. Trochu mě možná mrzí, že tohle naše know-how,
když to trochu zveličím, nemám komu předávat. Nevnímám tady moc
velkou aktivitu od někoho mladšího, pod třicítku. Ani nevím, jestli je
to tím, že se lidi dneska mnohem míň vracej ze studií do Chomutova,
nebo tím, že je to nezajímá, nebo tím, že jsem už prostě moc starej
a neznám je. Takže jsem spíš zvědavej, jak to bude vypadat třeba za
deset let. Nerad bych se viděl jako nějakej revival sám sebe. Zatím ale
myslím, že mi energie ještě nějakou chvíli vydrží. A hlavně, děsně by
mi to chybělo. Ani si neumím představit, že bych nic nedělal, nijak se
nesnažil.“
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Grantové žádosti vypadají často jako seznam přání. Nekonkrétní,
plné neřízených ambicí a falešných slibů. Věří v multikulturní projekty,
vícezdrojové financování, různé cílové skupiny a skutečnou mezinárodní
spolupráci, která povede ke zlepšení vztahů v komunitě. Jako by jeden
koncert techno DJ z Berlína dokázal zachránit odsun Němců ze Sudet.
Ale rozumíme si. Gauč na náměstí ani kulturou osídlené kino nezachrání
svět. Ale třeba den, týden, měsíc a životní poslání jednoho, dvou, tří
lidí. A upřímně, jak jinak chcete začít s proměnou společnosti, než dát
smysl jednotlivci a zamést si před vlastním prahem (myšleno městem,
čtvrtí, ulicí)? Nedojde na poučování. Spíše doporučení. Na aktivitách
Kuprospěchu lze totiž imaginární elektronickou tužkou krásně vysledovat, jakými tématy procházel kulturní aktivismus v posledních patnácti
letech. A takové historické okénko se může hodit každému.

klíčová slova:
#kino #vnitrniskatepark #nadrazi #zlataera #nizkoprahovyklub
#sidliste
odkazy:
www.kuprospechu.org
www.facebook.com/kuprospechu
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Ústí nad Labem
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Klára Sasová (1993)
a Jovanka Arandjelović (1989)

BOX na Střekovském
nábřeží
Ústí není město, je to nálada. Životní postoj.
Atmosféra zmaru, kterou dokáže překonat
jen pár lidí.
Něco takového se povedlo i Kláře Sasové a Jovance Arandjelović, dvěma bývalým barmankám z místního legendárního experimentálního
prostoru Mumie. Ten už dnes neexistuje. Jeho duch se ale sudetskou
metropolí nese jako povadlý motýl, který čas od času přistane na ramenou prostoru, jenž potřebuje probrat k životu. Alespoň tak je to v mém
melancholickém snu o Střekovském nábřeží, nové ústecké náplavce, jíž
vévodí dočasný kontejnerový bar prozaicky pojmenovaný BOX.
Klára pochází z Chomutova. Do Ústí se přestěhovala kvůli studiu angličtiny a hudební výchovy. Jovanka na místní Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně začala před sedmi lety studovat jednooborovou angličtinu,
z níž později přestoupila na popularizaci hudby, a připojila se ke Studentské unii, která pořádá mimo jiné místní Majáles.
„A tak jsme se poznaly. Náhodou jsem se přichomejtla na nějakou party v kanceláři Studentské unie, který tou dobou Jovanka
předsedala, a už to bylo,“ vzpomíná Klára.
Holky se poprvé seznámily s produkcí při pořádání Fakultní noci
v kampusu, na malém komiksovém festivalu a během pomoci na Majálesu. Ačkoliv dnes již nepatří k aktivním členům, vloni je unie oslovila kvůli
přípravě programu studentských oslav.
„Studentská unie je jako magnet. I když už se věnujeme vlastním věcem, je těžký se odpoutat úplně. Dodnes k ní mám kladnej
vztah, a když někdo potřebuje s něčím pomoci, ráda vyhovím,“ přiznává Jovanka.
Poslední a osudovou zastávkou na cestě za vlastním projektem
byla pro holky práce barmanek v klubu Mumie, během které si stihly
odskočit k pořádání literárních přednášek.
„Uváděla jsem třeba Kmeny nebo Hudbu ohně Karla Veselýho.
Já vlastně ani nejsem moc na gigantický akce. Bylo to znát i na tom
Majálesu. Dříve byl třeba pro čtyři, pět tisíc lidí. My letos připravily
program typu Houpací koně, WWW, Zrní, Ille, tak pro tisícovku. A to
mě baví víc. Dělat to tak, abys byl hrdej na výsledek, i když třeba logicky zaujmeš menší publikum,“ komentuje produkční a dramaturgické
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začátky Jovanka, která bude mít později na starosti také program venkovního baru a kulturního prostoru na Střekovském nábřeží.
BOX se zde coby mobilní kontejnerové zázemí pro pořádání
koncertů, přednášek, workshopů, volnočasových i sportovních aktivit
a letních filmových projekcí pod nedalekým Benešovým mostem poprvé otevřel 22. července 2015. Místo nevybrala děvčata, ale kavárník
Ondřej Kobza, který s myšlenkou maringotky nebo modulárního boxu
na nevyužité náplavce dlouhodobě koketoval. Chtělo to jen správný
moment a toho správného šikovného provozovatele, kterému by se
předaly klíče.
„Dostat zdarma kontejner bylo fajn. Škrtly jsme si asi tak tisíc
úkonů, který bychom jinak musely podstoupit. Ale ta pravá legrace
začala teprve s provozem. Spoustu věcí jsme se musely naučit ze dne
na den. Jak vést bar, počítat tržby, stavět nábytek. Třeba Klára se naučila snad všechny manuální práce,“ vysvětluje Jovanka.
Pomocnou ruku podal první sezónu i tehdejší místostarosta obvodu Střekov Jiří Němeček. Progresivní architekt, v němž byste duši úředníka hledali jen marně. BOX stojí v aktivní povodňové oblasti. Naštěstí,
kontejner lze s přimhouřením oka a krátkou dobou letního provozu považovat za dočasný pojízdný objekt, který je v případě záplav připraven
k okamžitému přesunu. Krizový povodňový plán, hodí se zapsat, míříte-li
na některou z českých náplavek.
Léto bylo úspěšné. Místní si po pár udáních na policii kvůli hluku
zvykli, holky vyladily detaily provozu a radovaly se z pozitivních reakcí
i vzájemné podpory nedalekého Hraničáře, asi největšího alternativního
kulturního hráče v Ústí nad Labem.
„Ústí je trochu maloměsto. Jakmile se ve městě děje více než
jedna akce najednou, nemá to smysl. Snažíme se eliminovat konkurenci. Takže když víme, že se blíží Léto na ulici u Hraničáře, neplánujeme tolik programu. A naopak. Dáváme si vědět o tom, kdo plánuje
promítat jaké filmy, a snažíme se vychytávat kalendář akcí tak, aby se
překrejvaly co nejméně,“ popisuje Jovanka.
Kontejner ulehl v říjnu 2015 k zimnímu spánku do nedalekého továrního komplexu chemičky SETUZA, holky se vydaly do portugalského
Porta studovat design. Odpočinuly si. A Klára se naučila další technologie na výrobu nábytku, které se jí budou později hodit.
„Všechno bylo nový. Asi největší rozdíl mezi BOXem a Studentskou unií byl v tý odpovědnosti. Ve škole dostaneš rozpočet, kterej musíš dodržet. Ale když akce nic navíc nevydělá, nebo se ti všechny náklady nevrátí, vlastně se nic neděje. Reálnej život je jinej. Najednou máš
ohromnou odpovědnost. Musíš vyjednávat, hledáš, kde ušetřit každou
tisícovku. Na druhou stranu, můžeme si konečně dělat přesně to, co
chceme. Neděláme kompromisy. Nemusíme hledat žádný argumenty,
nikomu nic vysvětlovat. A to za to rozhodně stojí,“ hodnotí Klára.
Kontejnerový bar drží charakter prostoru striktně veřejného. Přijít
sem může kdokoliv, v jakémkoliv stavu. Vybírat dobrovolné vstupné na
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koncertech s neohraničeným prostorem není ve zdrsnělých Sudetech
také zrovna lehká disciplína.
Jakmile se Klára s Jovankou pustí do hodnocení druhé sezóny,
sklouznou k nečekané upřímnosti a otevřenosti. Pracují pouze ve dvou,
protože jim to tak vyhovuje. Znají se, ví, co od sebe čekat.
„Klára dělá ráda věci po svým. Má pak jistotu, že to bude dobře
a přesně podle toho, jak si to sama představuje. A možná je to přirozený, protože člověku do hlavy nevidíš. Třeba Kuba Mareš z plzeňské
náplavky byl nesmírně překvapenej, že tohle všechno děláme jen ve
dvou. Je pravda, že je trochu divný, když si napíšem do životopisu,
že děláme grafiku, provozní, tiskovou mluvčí, technika. Tím, že jsme
v tom samy, nemusíme nechávat nikoho nic schvalovat, o ničem dlouze diskutovat. Takže mám pocit, že dva jsou tak maximální počet, kterej může náš tým zvládnout,“ směje se Jovanka.
Klára má na starosti grafiku a propagaci, ale i techniku a mobiliář. Jovanka se věnuje baru a programu. Během léta mají zavřeno jen
v pondělí. To v praxi znamená, že jediný nepracovní den tráví spánkem
a obchodními schůzkami s dodavateli nápojů.
„Třeba doma už hudbu neposloucháme. A vlastně ani v autě.
Začala jsem si vážit ticha,“ potvrzuje Jovanka únavový syndrom, který
jednou postihne snad každého dramaturga. Když produkujete kulturu
a umění šest dní v týdnu, sedmý se zkrátka vyspíte a zahrajete si Xbox,
tak, jak to dělá Klára. Když zrovna nejezdí na skejtu.
Zatímco Jovanka raději domlouvá program a řeší zásobování
baru, Klára si ráda povídá s návštěvníky.
„Víš co. Lidi nepřijdou a neřeknou, chtěl bych tuhle limonádu.
Přijdou a zeptaj se, jestli máme nějaký nealko. A tak začne můj krásnej
monolog. O tom, jak máme matéčko, mošty, Johna Lemona. Vyjmenuju každou jednu příchuť. Asi tak třicetkrát za den, protože prostě
vím, že se to vyplatí. Lidi si chtěj povídat. Cejtí se líp a vrátí se. Z toho
mám pak radost. Myslím, že se to takhle musí dělat. A vždycky jen vidím, jak u toho Jovanka nevěřícně kroutí očima, protože to celý slyšela už tisíckrát. Jenže, pak ji přistihnu, jak opakuje ty stejný věty. Má to
tak bejt, prostě,“ dodává Klára, která, jak víme, ráda dělá věci po svém.
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Na provoz baru s kulturním programem se snaží holky během
roku našetřit. Klára se živí grafikou, Jovanka si čas od času vystřihne
jednorázové rychlovky pro Red Bull. Obě pak pomáhají ve studovně vysoké školy.
„Bar něco málo vydělá, program se nám povedlo kofinancovat
z grantu Ministerstva kultury ČR a během roku střídáme jednorázový
práce. Neříkám, že to tak bude napořád, ale zatím si neumím představit, že bych si šla sednout někam do kanceláře od osmi do pěti.
Jasně, nemáš vnitřní jistotu, že si pokaždý vyděláš dost, ale vyhovuje
mi to. Asi je pro nás zatím pořád důležitější si vydělat na nájem, něco
si ušetřit na cestování. Zkrátka, obětovat manažerskej plat za volnost
a to, že si můžeš dělat, co tě baví. Navíc, tím, že jsme v tom vědomě
samy dvě, nemusíme řešit, jestli máme na to někoho dobře zaplatit,“
říká Jovanka.
Ačkoliv. Když mluvíme o budoucnosti, děvčata připouští kacířskou myšlenku volných víkendů o kterých by na baru mohli zůstat jen
barmani, brigádníci, dobrovolníci nebo nějaká posila. Třeba za tři roky
budou chtít mít volnou neděli, popustí uzdu fantazii.
Na zimu se letos přesunuly do blízkého Hraničáře, kde mají nově
na starosti bar a víkendový program. Zvažují i mezinárodní česko-německou spolupráci, která se díky blízkosti hranic logicky nabízí. Nevadí, že ani jedna neumí německy ceknout více než „jak se máte“ a „ráda
obědvám ve školní jídelně“. Sny by ostatně realitě ustupovat neměly.

klíčová slova:
#kontejner #naplavka #nabrezi #mumie #benesuvmost #diy
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Litoměřice
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Šárka Hlaváčková (1995)

Save-Skate a NA SCÉNU
Litoměřice jsou Český Krumlov Ústeckého
kraje. Město, které jako by se omylem
zatoulalo někam mezi uhelnou pánev,
chemičky a další továrny.
Místo s perfektním dotačním systémem, člen sítě Zdravých měst,
úředníci, kteří se programově věnují participativnímu rozpočtu a bojují za revitalizace parku pojmenovaném po Václavu Havlovi, zřejmě
aby byl kýč o bezčasí pravdy a lásky dokonán k dokonalosti. Všechno
ale nemůže být tak růžové. Nebo? Našla jsem proto Šárku Hlaváčkovou. Jednoho z mála lidí, pro které jsem překročila svou víru ortodoxního introverta a oslovila ji jen tak. Ještě dávno před knihou. Věnovala
se záchraně skateparku pod mostem v Litoměřicích, regionální Ústecká komunitní nadace o ní mluvila jen v superlativech. Pozvala jsem
ji v Praze na kávu. Byla nedůvěřivá.
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Šárku podruhé potkávám na Cargo Gallery, pražském projektu umělecké galerie a baru na lodi, která na část léta zakotvila na Labi v Litoměřicích. Na starosti má program a propagaci. Rázností sobě vlastní si
prosadila podmínku, že pokud se má do projektu zapojit ona, půjde s ní
celý tým jejího menšího projektu NA SCÉNU. Zvukaři Mikuláš a Kristián
a grafička Jana. Cargo Gallery kotvila v Litoměřicích už v roce 2015,
nikdo si jí tehdy prý ale nevšímal.
Chci se začít vyptávat na programové schéma lodi a to, jak můžou
uprostřed léta fungovat víkendové pohádky pro děti a vystoupení pražských DJs uprostřed cizího města, ale všimnu si podivného tetování na
Šárčině kotníku.
„To nepoznáváš? To je přece Austrálie. Ale dobře, že se ptáš.
Tam jsem žila tři čtvrtě roku kdysi. V sedmnácti mě nějak přestalo
bavit chodit na gympl do Litoměřic, a tak jsem chtěla změnu. Musela
jsem se hrozně učit na zkoušky, abych vlastně skoro rok nechodila do
školy. Vrátila jsem se až na maturitu, takže znova učení a dohánění.
Ale povedlo se a jsem za to ráda. Cestování celkově beru jako nejlepší
osobní investici.“
Šárka dnes studuje hospodářská a kulturní studia na univerzitě
v Praze. Věnuje se menšinám. Nakonec je to skvělý oslí můstek. Už na
gymnáziu v Litoměřicích pořádala multikulturní besedy, během školy se
sem tam sebrala a odjela s vypůjčenou technikou a partou spolužáků
natáčet dokument kamsi na Ukrajinu. Ta energie, kterou nemusí překousnout každý, se nedá zapřít.
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Vezmeme-li to chronologicky, krátce po besedách, na které ve
svých šestnácti letech získala Šárka první grant napsaný na jejího tehdejšího učitele češtiny, zamířila její pozornost k místnímu skateparku.
Kulturní akce na něm probíhaly již dříve. Před čtyřmi roky zde třeba
Šárka pomáhala na festivale Under The Bridge, který později skejťácké
blogy označily za nejpunkovější akci roku.
„Mě nezajímal skate. Ale to místo. V jak je špatným stavu. Překážky byly zničený. Nikdo s tím nic nedělal, protože ani nemohl. To
místo je takovej zdejší kult. Učíš se tam jezdit na skejtu, ale trávíš
tam čas, i když skejťák nejseš. Navíc je tam legální plocha pro graffiti
a tak.“
Na konci roku 2014 začala Šárka plánovat svůj první hudební
festival. Místo bylo jasné. Jakmile začala řešit povolení, dověděla se
o plánech definitivně skatepark uzavřít veřejnosti. Pozemek, na němž se
improvizovaný skatepark nachází, je v katastru evidován jako travnatá
plocha. Prostor měl dříve ve správě sportovní klub Slavoj, který jej později opustil právě kvůli úrazovosti způsobené neopravovanými a, buďme
upřímní, trochu nebezpečnými překážkami.
„Tyhle překážky si postavili sami skejťáci před dvaceti lety. Takže patří nikomu a všem. Taková kolektivní vina a odměna.“
Vzhledem k charakteru pozemku, který se nachází pod Tyršovým
mostem, část území spadá pod Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových. To v praxi mimo jiné znamená, že se místo nikdy nemůže stát plně funkčním betonovým skateparkem. Jediná možnost, jak
skateparku pomoci je tedy – opět ilegálně a na vlastní triko. A tak se to
děje. Lukáš Krákora a Ondřej Holovský se o skatepark starají. Natírají jej,
opravují to nejnutnější na starých překážkách.
„Každej z nás je jinej. Lukáš tady vyrůstal a dneska na stejným
místě učí jezdit svý děti, Ondra je zase místní skejtová legenda. A já
se starám o administrativu, Facebook a další akce.“
Postupně se povedlo se zástupci města a stavební společností, která má na starost komplexní rekonstrukci Tyršova mostu, zmírnit
dopady oprav a vnímat skatepark jako důležitou součást města. Benefiční festival Save-Skate, který se poprvé konal 29. srpna 2015, měl
prozaický cíl – prostřednictvím příjemné atmosféry skateboardových
a BMX závodů, koncertů, ale i divadelních představení – podpořit skatepark jako místo, které by nemělo být, nehledě na svou strastiplnou
historii a neoficiálnost, smazáno ze sportovní a kulturní mapy Litoměřic.
Vstup na akci byl dobrovolný a výtěžek putoval právě na vymodelování
3D návrhu potenciálního nového parku. Na první ročník dorazilo kolem
pěti set návštěvníků, tři sta čtyřicet z nich dokonce podepsalo petici za
nový skatepark. O rok a půl a jeden další ročník později se ale na povrch dere trpká pachuť snažení. Do starého skateparku sice již nezatéká
voda a přibyly odpadkové koše, radikální změna ale nenastala. Varianta,
s níž přichází místní skejťáci, je nakonec nečekaná – najít si zkrátka jiné
místo, kde by skejtové překážky nepodléhaly takové zkáze a terén by

Archiv projektu

69

byl vhodnější. Třeba i proto, že se stávající skatepark přece jen nachází
v aktivním záplavovém území.
Další projekt, který je s Šárkou i Cargo Gallery v Litoměřicích nedílně spojený, je NA SCÉNU. Platforma, která chce podporovat a propojovat mladé lidi věnující se hudbě, ale i designu a grafice.
„Je to jednoduchý. Nevím, jestli toho hodně umím, ale co mi
jde, je propojit lidi. Prostě vzít grafika, který dělá skvělý vizuály, a někoho, kdo se věnuje potisku na originálních tričkách, a seznámit je.
Tak jsem se na to trochu více zaměřila.“
NA SCÉNU dnes už třetím rokem funguje jako umělecká pracovní
seznamka. A substituce praxe, která může na středních a případně i vysokých uměleckých školách chybět.
„Minulý rok jsme měli takový dvě série – Severní a Jižní tažení.
Vzali jsme dvě kapely, které se předtím pořádně neznaly, narvali je do
auta a objeli pár měst. Šlo mi o to, aby se lidi naučili hrát na různý aparáty, v různejch klubech, různejch prostředích, pro různý publikum.“
Začínající umělci, kteří jsou do projektu zapojeni, často vůbec
nepocházejí z jednoho města. Na svém seznamu kontaktů propojuje
Šárka talentované lidi z Brna, Ostravy, Litoměřic, Olomouce a Mnichova
Hradiště. Právě z Hradiště si během léta 2015 vypůjčila malý festival No
Waves. Poslání zůstává stále stejné – prezentovat studentská divadla,
eliminovat hranici mezi divákem a účinkujícím a dát prostor těm, kteří
stojí na samotném začátku.
Cenová politika, snížení bariér na minimum a podpora mladých
umělců budou tři mantry, které by si Šárka mohla klidně nechat příště
vytetovat, podobně jako tu mapu Austrálie. Vracet se k nim bude chtít
ještě dlouho.
„Když přemejšlím o budoucnosti, tak přesně tímhle bych se
chtěla živit. Jako promotér zaměřenej na volnou tvorbu. Pořádat
akce, které budou zdarma, naprosto přístupný všem lidem. Nemám
ráda, když se někdo snaží na kultuře rejžovat. A ne, nemyslím tím,
že chci, aby umělci vystupovali zadarmo. Chci jen, aby se snížily ty
bariéry a vstupný nestálo osm stovek.“
A tak se dostáváme tam, kde jsme začali. Na palubu Cargo Gallery. Na místo, které vstupné samozřejmě mívá. Nijak vysoké, ale přesto.
K lodi je Šárka kritická. Nicméně, stejně jako sama k sobě.
„Ještě měsíc po otevření o nás někteří lidi nevěděli. Možná dělám chybu v propagaci, asi to bude mý slabší místo. Pořádáme akce,
na kterých je plno, drum’n’bass party zaplníš kdykoliv, kdekoliv. Ale
třeba na filmovým promítání je to s návštěvností horší. Máme co zlepšovat, ale pak taky, Litoměřice jsou momentálně vysloveně kulturou
přeplněný město. Skoro jako v Plzni během roku 2015.“
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Hádanka, ke které se musím vrátit jako panáček do domečku ve
Člověče, nezlob se!, nachází nečekaně pragmatickou interpretaci. Do
Litoměřic se vrací stále více třicátníků a pětatřicátníků s rodinou, otevírají si alternativní kavárny, pořádají kulturní akce a proměňují své okolí.
To znám. Tohle se děje kdekoliv.
„Pak, ale. Víš, celej kraj je levicovej a tady jsme pravičáci. Ústí
nepodporuje zdaleka takový množství kulturních akcí. Máme stabilní
vedení města, které se skládá z ODSky a poměrně silnýho zastoupení
Strany zelených, ANO a teď nové strany Sport a Zdraví Litoměřice.
Navíc, na rozdíl třeba od Mostu, tady se více lidí narodilo, má odsud
babičku, dědečka a všichni nám říkali, jak je to tady krásný, zatímco
v tom Mostě vyrůstáš v prostředí, kde ti kamarádi říkaj, jak je to hnusný a musíš utýct. Litoměřice jsou bohatý a vždycky byly. A lidi jsou za
tohle město vděční, snažej se makat, aby mu taky nějak pomohli a následně se sem vrátili. Myslím, že je to takovej v dobrým slova smyslu
zamotanej kruh.“
Možná je to nakonec tak jednoduché. Litoměřice byly královským
městem, dotační program sype peníze, o mladé lidi je postaráno, a to
nejen díky Šárce. A nebo je to jinak. Nad městem se tyčí hora Radobýl
a chrání jej před výpary z továren z celého průmyslem prošpikovaného kraje. Jako poslední oázu čerstvého vzduchu a svěží naděje. Ovšem,
spoléhat na Radobýl, ze kterého se jednoho říjnového dne roku 1836
rozběhl hasit požár dole v Litoměřicích Karel Hynek Mácha, doporučit nelze. Mácha se prý tak snažil, až se nalokal vody, která mohla být
zdrojem jeho pozdějšího infekčního onemocnění, a krátce nato 6. listopadu zemřel. Každopádně, požár byl uhašen a Litoměřice zachráněny.
Tak snad přeci jen má hora, dnes s pověstnou vykousnutou siluetou po
někdejším kamenolomu, co do činění s ochrannou rukou nad nejpozitivnějším epicentrem talentů v kraji.

klíčová slova:
#skate #skatepark #litomerice #cargogallery
#podporazacinajicichumelcu #podmostem
#skateparkjakoverejnyprostor #booking
odkazy:
www.facebook.com/saveskate
www.facebook.com/promotingneboco
www.facebook.com/cargogallery
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Terezín
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Lenka Kahuda Klokočková (1984)

magazín Terezín

Lenka je žena, podle níž se natočil film
Nechápu, jak to dokáže. Znát ho nebudete
a dobře děláte.
Ve zkratce jde o příběh ženy/matky, která má náročnou práci, létá
z města do města napříč celou Amerikou, žongluje s povinnostmi a po
nocích ji straší seznam nesplněných úkolů. Chumel lepicích lístečků,
které může nad ránem počítat místo oveček. Alespoň tak si to představuju. Jenže, tenhle příběh se navíc odehrává v temných kulisách
opuštěného náměstí Terezína. Drsná, česká verze, jejíž hlavní hrdinkou je grafička Lenka Kahuda Klokočková.
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Lenka pochází z Českých Budějovic. Dnes ale již pátým rokem bydlí v Litoměřicích v krásném domě, který využívá také jako ateliér a příležitostně jako pokoje pro hosty. Krátce před tímto severočeským usídlením
se pohybovala v Praze, kde studovala grafický design na Vyšší odborné
škole grafické a později grafiku na Akademii výtvarného umění u Jiřího
Lindovského. Zatímco dokončovala diplomovou práci, vrhla se na plný
úvazek učitelky na litoměřické střední škole. Ještě před svou terezínskou misí se ale na čas přestěhovala do Antverp, kde strávila deset měsíců studiem litografie.
„Naprosto jsem se odstřihla od všeho v Čechách. Věnovala jsem
se studiu a tvorbě a mezitím otěhotněla. Nemyslím, že bych někdy dříve nějak systematicky přemejšlela nad nějakým podnikáním. Ale najednou jsem na mateřské měla čas si uvědomit, co by mi dávalo smysl.“
Terezínský příběh se zrodil náhodou. Lenka šla kolem, když se jí na
výletě rozbilo kolo, a uviděla vývěsku o prostorech, které někdo na náměstí nabízel k pronájmu. Zdánlivě malinká místnost zdobená zakouřenými záclonami a tmavě okrovou výmalbou sloužila v minulosti jako trafika.
„Strašně mě překvapilo, jak velký to nakonec bylo. Když jste
dříve jeli kolem, na oknech byla hnědá fólie a neprodyšné zažloutlé
záclony. Projít si ten prostor poté, co nám jej připravili k pronájmu,
bylo jako najít třináctou komnatu ve starém domě.“
Magazín Terezín vznikl doslova za pár měsíců a veškeré práce na
něm udělala Lenka s manželem a bratrem, který jí jako dárek k narozeninám koupil doménu pro oficiální webové stránky. Magazín manželé Lenka a Daniel, který (ač vystudovaný hydrogeolog) tíhne k hudbě a umění,
otevřeli v říjnu 2015 jako místo pro setkávání a vzdělávání, obchod s českým designem a literaturou, přednášky, diskuze, projekce, malé umělecké knihkupectví, galerii pro výstavy střídající se po jediném měsíci.
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Časem přidali pořádání pravidelných kurzů a výtvarných workshopů pro
děti a pustili se do projektu nezávislého kulturního infocentra nejen pro
mladé návštěvníky Terezína. Proč taky ne. Magazín najdete přímo na
historickém terezínském náměstí. Tedy v prostoru mezi něčím a ničím.
Na místě, kde široko daleko narazíte na jednu hospodu, kavárna nikde
a k pevnosti, do které jezdí davy turistů, daleko.
„Ještě během těhotenství jsem dělala asistentku pro jednu
módní návrhářku. Bylo to trochu bizarní, vlastně jsem skončila jako
prodavačka oblečení. Dneska ale vím, že to byla dobrá zkušenost, jak
něco prodávat a bavit se s lidmi na druhý straně pultu.“
Ačkoliv Lenka rozesílá pravidelný newsletter s pozvánkami na
výstavy více než dvěma stům lidí z umělecké scény, výstavy navštěvují
spíše místní. Někdy jich přijde přes dvacet, někdy pět. Provozovat umělecké, vizuálně rozkošné a literárně elitářské knihkupectví plné nábytku
z palet a prvotřídní kávy uprostřed pustého náměstí depresivního Terezína nemusí být špatný nápad. Jen je holt potřeba jej od začátku brát jako
poslání a zájmovou činnost, ve které nějaké ty našetřené peníze a volný
čas zkrátka utopíte. A třeba nakonec i marně.
„Ztrátoví jsme maximálně. Naposledy, když jsem třeba odevzdávala daňový přiznání, paní na mě koukala, jako bych se dočista
zbláznila. Spíše než desítky tisíc, jsou to už stovky. Nicméně, myslím, že v tomhle měřítku nemá význam řešit peníze. Jen pro zasmání, zatím třeba všechno financuju ze svýho rodičovskýho příspěvku.
A samozřejmě za pomocí rodiny. Spíše jde o to, že se teď snažíme
hledat jiné cesty, jak se s tím vypořádat, třeba dotační programy na
zaměstnance.“
Magazín Terezín je takovou barevnou tečkou na smutné bílé mapě
Terezína. Místo, které se nevzdává a hledá skulinky, jak se dostat k lidem. Uspořádali první Zažít město jinak v Terezíně s místními divadly,
orchestrem, sousedským piknikem, tangem pod širým nebem a kavárnou v altánu. Vykročili do veřejného prostoru, spojili se s Nadací Brücke/
Most, jež se věnuje německým studentům, kteří jezdí za pohnutou historií do Terezína, pořádali měsíční cyklus přednášek ve spolupráci s Národním muzeem nebo plánují alternativního průvodce městem a okolím.

78

„Je mi jasný, že se musím zaměřit na turisty. Českej zákazník
jako by v Terezíně ani neexistoval. Ale nevadí, aspoň máš jasně rozdaný karty. Specifickej kontext je takovej rébus, kterej musíš vyřešit.“
Kromě programu v magazínu pořádá Lenka se svým mužem v Litoměřicích na nádherných parkánech menší Jarní očistný festival. Jeden
z podtitulů (Rizal Rules Majáles), který zvolili, parafrázoval jméno filipínského revolucionáře José Rizala, po němž se kouzelné místo jmenuje.
Rizal byl národní hrdina, Filipínec, básník a prozaik, jeden z vůbec prvních očních chirurgů v celé jihovýchodní Asii a asi nejznámější postava
filipínského hnutí za nezávislost a osvobození od španělské koloniální
nadvlády. Během své oftalmologické praxe v Heidelbergu se seznámil
s profesorem Ferdinandem Blumentrittem z Litoměřic a místní pojmenování a celoživotní přátelství bylo na světě. Rizal byl nenápadný revolucionář, kterého popravili jen dva roky před tím, než jeho vlastenecké
snahy vedly ke kapitulaci Španělské Východní Indie. Tak nevím, jen doufám, že nenápadná revolucionářka z Litoměřic a Terezína, vždy s dvěma
malými dětmi v náručí, rozdávající svůj rodičovský příspěvek na aktivity
oživující město a proslulá hledáním nouzových variant, když začíná téct
do bot, neskončí dříve, než se její snahy promění v úspěchy.
Magazín je oázou klidu. Přesně takovým místem, které toužíte najít pro svůj víkendový výlet pár kilometrů za Prahu, místem, kam byste
rádi přivedli své dítě na dílnu kreativního šití a litografie. Ale čas ukáže,
drahé koníčky někdy holt člověk opustí, aniž by chtěl.

klíčová slova:
#terezin #knihkupectvi #litografie #grafika #zazitmestojinak
#vytvarnedilny #palety #kavarna
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magazin-terezin.com
www.facebook.com/magazin.terezin

79

80

Archiv projektu

81

82

Teplice

83

Nikola Fialová Seifrtová (1987)

Živé Teplice

Teplice. Dominik Feri, nejmladší radní
v České republice, a Arabové, kteří v lázních
skupují nemovitosti, ohrožují ostatní
kolemjdoucí nebezpečnou jízdou na kole
nebo na kolečkových bruslích a rozhazují
odpadky po parku, říká se. A proti kterým
protestovali místní pozoruhodným
hromadným venčením psů.
Sudety mají na sociálních sítích stránku, která tak nějak shrnuje všechno. A nebo ne. Každopádně, jmenuje se – Sudety, nejkrásnější místo
v pekle. A v takovém pekle najdete lázně zaměřené na pohybové ústrojí.
Mimo jiné. Kam se spolu se svými rodiči jezdí léčit třeba děti po obrně, zejména ty z Kuvajtu. Proč by nejezdily. Teplice, místo, které láká
k léčbě. A přitom místo, které by potřebovalo samo tak trochu vyléčit.
O něco takového se pokouší Nikola Fialová Seifrtová. Žena, která se po
několika letech strávených v Plzni, kde studovala filozofii a politologii,
v Praze, ale i v Anglii a ve Francii vrátila založit rodinu do rodných Teplic.
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A když už byla u rodiny, rozhodla se pustit do dalších aktivit. Do těch,
kterými dokáže člověk proměnit město k obrazu svému. Alespoň nepatrně, krůček po krůčku.
„Jsem takovej typickej příklad vracení se. Narodila jsem se
v Teplicích. Prožila si pobyt v různých městech v Čechách i v cizině
a vloni v létě se rozhodla vrátit s manželem zpět. Nadávat na to, že
v Teplicích nic není, nic se tam neděje, nedá se nikam chodit. Toho
jsme si v pražských hospodách a kavárnách všichni užili dost. V určitým momentě se nám zdálo, že je potřeba přestat brblat a něco změnit. Nebo se o to alespoň pokusit.“
Nikola a její manžel, který v Praze studoval jadernou fyziku a ekonomii, se rozhodli přeskládat všechno. Nastoupili do rodinné stavební
firmy a začali přemýšlet, co bude dál.
Nikola ale nezačínala na zelené louce, roky předtím pořádala
a dodnes pořádá ve městě oblíbené cyklistické závody SAYFYHO Memorial, jakýsi vzpomínkový závod k uctění památky jejího mladšího bratra, cyklisty, který v 17 letech tragicky zahynul.
Podílela se na festivalu Jeden svět, na němž měla na starosti koordinaci dobrovolníků. O něco později začala promítat v Teplicích dokumenty z cyklu Promítej i ty a dodnes vede projekt KineDok Teplice.
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„Samozřejmě, že bojovat v Teplicích o návštěvníka, když se zaměříš na lidskoprávní dokumenty, s titulky, může bejt trochu těžký,
ale začínala jsem jednoduše jako každý druhý – ty filmy jsem zkrátka
sama sobecky chtěla vidět, hosty, které jsem zvala, jsem chtěla poznat. Někdy je to depka. Když ti ale první tři lidi řeknou, jak jsi jim
zpříjemnila den a jakej to má smysl – začínáš tomu věřit.“
Sousedskou slavnost Živé Teplice začala Nikola odhodlaně plánovat už někdy v červenci 2015, krátce poté, co se do města vrátila.
Jednoho odpoledne se byla projít s manželem po Šanovském parku,
legendárně proslulém onou kauzou plnou příběhů o divokých Arabech
a arabských dětech, kteří útočí na české návštěvníky a kolemjdoucí.
„Možná jsem naivní, ale ničeho takového jsem si nikdy nevšimla. Vnímám to spíše naopak, nebýt cizinců, nikdo by v tomhle parku
nebyl. Nikdo do něj předtím nechodil, nevšímal si jej. A pak taky, chodila jsem v Praze za kamarádkou do Strojovny, navštěvovala Korso
Krymská a jiné Zažít město jinak a vždycky jsem si říkala, že bych
chtěla něco takového zažít i u sebe doma, v Teplicích.“
Živé Teplice, takové lokální Zažít město jinak, ačkoliv spíše Zažít město normálně, hostily během prvního ročníku 26. června 2016 pět
hudebních projektů, jeden taneční, lekce jógy pro dospělé i pro děti
a dvanáct různých prodávajících, od multikulturního občerstvení po
místní výrobu šperků. Jediným finančním příspěvkem byl grant Ústecké
komunitní nadace ve výši několika tisíc korun. Více peněz nebylo potřeba, a dokonce prý ani nemělo být zapotřebí. Sousedská slavnost podle
Nikoly nemá být obřím festivalem, který vyžaduje statisícový rozpočet
a obrovské technické zázemí. Akce probíhala od 13.00 do 20.00 hodin
a vystřídalo se na ní kolem čtyř set návštěvníků. Na místo, které plodí
ožehavé diskuze v médiích, číslo nabité přímým optimismem. Nápad se
líbil spoustě lidem, ale když přišlo na samotnou realizaci, zapojili se spíše konkrétní vystupující, širší tým se během prvního ročníku nepodařilo
vytvořit. Nikole se to ale zdá přirozené.
„Možná bylo pro okolí těžké si něco takového představit, možná nakonec bylo jednodušší se první rok se všemi úkoly vypořádat
sama. Znáš to – když si napíšeš a zadáš, co máš udělat, sama máš někdy pocit, že to nakonec uděláš nejlépe. Možná je jen rok taky krátká
doba na to, aby se někdo další stihl zapojit. Ale ráda bych z Živých
Teplic udělala tradici, která se bude v parku opakovat každý rok, a tak
je možné, že se to napříště změní.“
Živé Teplice se staly na krátko místem, kde se vytratil pověstný
místní rasismus. Starší návštěvníci se prolínali s rodiči s dětmi a lázeňskými hosty. Taková atmosféra neutrálnosti, pohody a komunikace, ve
které nemusí být nikdo nepřítelem. Ódinovi vojáci, přibližně třicetičlenná skupina lidí, která chodí do parku „hlídat české občany před muslimskými migranty a jejich kulturou s tím, že hlídky neustanou, dokud tepličtí muslimové nepochopí, že v Čechách bude české zákony poslouchat
i Alláh“, tentokrát nedorazili.
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„Nevím, jestli je to tím, že jsem žila i mimo Česko a potkávat se
s jakoukoliv národností mi přijde normální a běžné, ale pořád jsem
překvapena, že tyhle vyhrocené názory nemá jen starší generace, ale
i lidi v mém věku. Před pár lety v Teplicích všichni řešili Romy, dneska
Araby. Jako by vždycky bylo potřeba mít nějakého nepřítele.“
Sousedská slavnost se povedla a dodala Nikole energii na další
plány. Návštěvníci se začali ptát, kdy se bude akce opakovat, jak mohou
pomoci a zapojit se. Ostatně dramaturgie a produkce v nějakém kamenném prostoru je to, čemu by se Nikola ráda v budoucnu věnovala. Trochu knihovna, trochu kavárna, promítání filmů, kde bude opět bojovat
o každého jednoho návštěvníka.
Teplice se za poslední roky změnily. Popravdě, jako každé menší město. Zažily pomyslný úpadek, zavírání malých kin, barů a kaváren.
Chvíli ničeho a nový návrat těch, kteří chtějí se svým městem něco udělat.
„Hodně míst zkrachovalo. Stačí se projít jednou ulicí a vidíš
místo k pronájmu, k prodeji. Celé město působí dneska hrozně vybydleně. Ale myslím, že se blýská na lepší časy. Vzniklo třeba Café
Schönau. A pak – má to dopad i na tvé vlastní schopnosti. Dříve jsme
s manželem třeba často chodili do restaurací, tady to najednou nešlo,
nebylo kam. A tak jsme se naučili vařit pro sebe a přátele, což nakonec vedlo až k tomu, že dnes rádi vaříme i na veřejných akcích.“
Malé opuštěné město je jako chudý mladší sourozenec. Nemá
hračky toho privilegovaného, není geniální a nikdo si jej nevšímá. Ale má
fantazii. Nevzdává se a dokáže si z klacíku a větvičky vytvořit loutkové
divadlo. Možná přeháním. Ale snad jen trochu.
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Nikola měla štěstí. Rodinná podpora a zázemí firmy manželových
rodičů jí poskytly čas a flexibilitu, jejichž absence může být často překážkou při přípravě prvních akcí a projektů.
„Vyřizovat zábory, vracet se na úřad odbor po odboru jde jen
těžce, když musíš nadřízenému hlásit, že potřebuješ jít na záchod.
Schválně přeháním. Tohle se mě netýkalo a volnost mi pomohla. Zejména ve chvílích, kdy jsem jednala s magistrátem a skončilo to tak,
že jsem za některými úředníky musela zajít třeba čtyřikrát a popisovat přesný rozměr stolečku, na kterém bude paní vyrábět recyklované náušnice z pet láhví.“
Momentů, kdy Nikola litovala návratu do Teplic, bylo víc. Hlavně
v zimě. Nic se ještě nedělo, vlastní aktivity byly v nedohlednu a začínali
s manželem přemýšlet, jestli se nezbláznili. Jenže, kdo by to chtěl vzdát
po půl roce? Potíže nezmizí, ale když se překonají, otřepete se a neutečete, vrátí se vám to.
A snad jen, Nikola má malé dítko. Mohla by vypustit úvahy o tom,
jaký film promítat a jaký park oživit. Místo toho hýří úsměvy. Těší se, až
nebude muset pracovat a pustí se do komunitní zahrady nebo centra
pro setkávání lidí.

klíčová slova:
#teplice #sanov #hatefree #sousedskaslavnost #lazne #jedensvet
#cyklozavod
odkazy:
zive-teplice.webnode.cz
www.sayfy.cz
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Jakub Mareš (1984)

k světu

Plzeň. Evropské hlavní město kultury 2015.
Západočeská metropole, která hýří kulturní
saturací na hlavu jednoho obyvatele více než
jakékoliv jiné město v Čechách.
Nebo alespoň by to tak být mělo. Jedním z projektů, který mediálně zazářil nejen během kandidatury a pyšnění se titulem, je oživení náplavky
řeky Radbuzy. Náplavka k světu fungovala čtyři roky jako jednorázový
festival, aby o něco později dospěla do stádia trvale otevřeného veřejného prostoru. Tak jako u spousty projektů v Plzni za ní stál energický
architekt Jakub Mareš se svým ateliérem k světu.
Nemá smysl sledovat všechny Jakubovy úspěchy. Výčet projektů by se
podobal telefonnímu seznamu z raných devadesátých let. PechaKucha
Night, galerie v podchodech, první český PARK(ing) Day, během kterého se obyčejná parkovací místa dočasně změní na prostor pro trávení
volného času, přednášky TEDx a tak dále. Ostatně, daleko více než to,
co se povedlo, o nás tichým a upřímným hlasem hovoří to, co se zase
tolik nevydařilo. Nepatrně se zadrhlo, změnilo směr. Přerostlo nám přes
hlavu a zvrtlo se v cosi jiného.
Vraťme se na začátek. Jakub se rozhodl, že bude architekt zhruba
v šesti letech, když si hrál se stavebnicemi. Dal se ke skautům a později
vedl místní skautský oddíl. Jeho sestra je vozíčkářka, a tak téma prvních
akcí vyvstalo dost samozřejmě.
„Zdálo se mi divné, že se nikdo v Čechách vozíčkářům nevěnuje. Třeba když jsem studoval architekturu, tak jsem se o žádných
jejich specifických potřebách nic nedozvěděl. Založili jsme tak festival Popojedem, který měl lidem skrze kulturní a doprovodný program
přiblížit, jaké to může být, ocitnout se na vozíčku. Na čtrnáct dní jsme
třeba postavili kontejnerovou kavárnu na náměstí. Z projektu jsem
později odešel a po čase už dál nepokračoval.“
Takže to máme první průšvih. Předat akci někomu dalšímu se totiž
nemusí pokaždé povést, víme, známe. Následovala snaha zachránit budovu
bývalého kulturního domu na centrální Americké třídě. Dům se měl zbourat
paradoxně na počátku kulturního roku 2015. Nikdo nic nedělal, nikdo nic neříkal, a tak se Jakubovo skautské srdce opět pustilo do boje. Petici podepsalo
skoro dvacet tisíc obyvatel, následovalo referendum. Kulturní dům se zachránit nepodařilo, jen se zhatil plán vystavět na jeho místě další obchodní dům.
„Tady jsem trochu odpadl. Po těch peticích jsem měl pocit, že
všechno kráčí dobrým směrem. Když se chystalo referendum, už jsem
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u toho tolik nebyl. Celý to téma se najednou děsně zpolitizovalo, nikdo
po nás už ani neštěkl. Bojovala za to třeba Strana zelených, což je fajn,
ale ve chvíli, kdy vstoupí do hry politický zájem, nebylo tak snadné cokoliv prosadit rychle a jasně. Teď to stojí na takovém opatrném mrtvém
bodě. Dodneška přemejšlím nad tím, kam to může dojít a jestli se tomu
nedalo nějak zabránit.“
Následovaly tři projekty, které si dodnes žijí svým životem. Oživení náplavky ve městě, festival Kulturní kontejnery a konceptuální stavba
nízkonákladového domu Hrana architektury. Pořadí volím náhodné.
Plzeňská náplavka se po té pražské stala asi nejznámější revitalizací okolí vodního toku v Čechách. První ročník festivalu Náplavka
k světu zde proběhl v červnu 2014. Místo ožilo dočasným barem, odpočinkovou zónou, ale i půjčovnou lodiček a grilu, koncerty, houpačkami,
letním kinem, pravidelnou jógou, tanečními představeními, sportovním
vyžitím, pikniky. Náplavka na Anglickém nábřeží se stala novým místem
na stránkách kulturního atlasu Plzně. Místem pro setkávání, relaxaci,
nápady. A naději. Všechno se dařilo a jak šel čas, postupně začal tým
vyjednávat s městem podobu rekonstrukce celého území a přípravu
vstupu na náplavku mezi Wilsonovým mostem a mostem U Jána.
„Náplavka třeba začínala tak, že jsem si první rok jen obešel
náplavky, který jsem znal jinde v Evropě. Zjišťoval jsem, jak to funguje
třeba i na malých městech. Druhej rok jsme už začali jednat s lidma,
kteří mají něco kolem vody. Až pak vznikl festival. Po čtyřech letech
si náplavku město adoptovalo tak dokonale, až si ji vlastně chtělo vzít
kompletně celou pod sebe. Najednou se ale ukázalo, že nemáme hotovo. Že nejde udělat takhle jednoznačnej řez a ustřihnout tu pupeční
šňůru. Takže si teď znovu vysvětlujeme, jak dále spolupracovat. Ale
věřím, že i tohle dopadne dobře.“
Fenomenálním mediálním úspěchem se proslavil projekt Kontejnery k světu. Jakub se na jaře 2013 pustil do velkorysého festivalu,
během kterého nechal ve spolupráci s lokálními organizátory rozmístit
padesátku starých dopravních kontejnerů po celé Plzni, s tím, že následovala další města. Tehdy přišlo první vystřízlivění. Kontejnery, které měly být naplněny obsahem dočasných knihoven, galerií, koncerty
a literárními čteními, podléhaly nelítostnému dešti a zimě, organizátoři
nebyli tak spolehliví, jak by bylo potřeba. Stoprocentně fungovalo asi
jen 10 % těchto modulárních bytelných domečků. Nicméně, kontejnery
se tak v Čechách navždy proslavily jako elegantní, byť punková a cenově dostupná, varianta pro zázemí intervencí a kulturního programu ve
veřejném prostoru. Dočasnost ale nebyla Jakubova meta. Snil o trvalém
kulturním centru, o pevné stavbě, která by byla kompletně vybudována
z kontejnerů po vzoru slavného kulturního centra v Marseille.
„Tohle bylo šílený. Měli jsme všechno připravený. Dokonce jsme
na tom místě měli nachystanou přípojku, už se i kopalo. Vyběhali jsme
si všechna potřebná povolení, prošli si stádiem, kdy se zjistilo, že tam
byl židovskej hřbitov, takže jsme museli povolat archeologa. Jenže pak,

jenom chvilku před tím, než jsme měli dovézt kontejnery a začít stavět,
nám město zrušilo smlouvu o pronájmu. Ten důvod nebyl zlej, byla vypsaná dotace, do které se chtěli s tímhle místem přihlásit. Absurdnost
a smolnej charakter toho projektu ale dokládá, že město dotaci samozřejmě nedostalo, takže jsme všechno zrušili zbytečně. Kontejnery jsme
měli dostat od firmy KOMA, která s nimi tehdy v roce 2015 byla v Miláně
na Expu. Jenže když jsme se jim ozvali o rok později, už bylo pozdě. Prostě jsme zatím prošvihli ten správnej moment. Tehdy jsem to nesl špatně.
Vlastně jsem dokonce skončil v nemocnici. Nějak jsem se s tím neuměl
vyrovnat. Ale pak jsem se nějak uklidnil a řekl si, že letos buď opravdu
umřu, nebo začnu dělat věci jinak. Že mi to holt z nějakýho důvodu, kterýmu zatím nerozumím, nebylo přáno a třeba to přijde jindy.“
Klid. Panoptikum drobných i větších nezdarů tím jen tak nekončí.
Spíše humorný je příběh projektu Hrana architektury, během kterého
měli studenti architektury svépomocí vystavět dům s minimálními náklady. Před šesti lety jich začínalo třicet, dnes zbylo – a jak Jakub dodává, spíše ze setrvačnosti – jen pět.
„Kdybych tenhle rozhovor vedl před deseti lety, asi bych dokázal sám sobě naslouchat o trochu víc. Poradil bych si, že je dobrý
věci dělat postupně. Zabere ti to stejnej čas, ale můžeš se maximálně
soustředit. Asi bych dělal prostě jeden projekt po druhým. Spoustu
věcí by bylo lepších, více dotažených. Jenže v tom velkou roli hraje
lidská nenasytnost. Člověk má pocit, že to všechno zvládne, že může
dělat několik věcí najednou. Jenže pak si uvědomíš, že všechno trvá
mnohem dýl. A neumíš se časově ani nijak vyrovnat s tím, že nastala
nějaká chyba.“
A tak vznikl projekt půjčovny koloběžek. Na svět se rodil neuvěřitelných šest let, všechno nakonec trvá mnohem déle, vždyť už víme.
Veřejné koloběžky si od podzimu 2016 můžete půjčit v Plzni jako vůbec
v prvním českém městě.
„Asi tak před šesti lety jsem si děsně přál, aby v nějakým českým
městě existoval podobnej sharing. Mobilita byla vždycky téma, kolem
kterého jsme v ateliéru kroužili. Ať už tím, že jsme dělali PARK(ing)
Day, nebo jsme zvažovali jiný možnosti. Jenže se ukázalo, že tady nic
takovýho neexistuje. Takže jsme sáhli do zahraničí a chtěli koupit nějakej systém. To se ukázalo jako nemožné. A tak jsme ho začali vyvíjet. Přidali se k nám studenti ze Západočeské univerzity v Plzni, takže
vzniklo nový partnerství, díky kterýmu jsme byli schopni pokrýt třeba
materiálové náklady. Víš, mám rád věci jako Rekola, jasně, to je taky
bike sharing, ale to je něco jako autostop. Nedá se na to spolehnout.
Já jsem toužil po nějakém 100% funkčním systému. Prostě po službě,
která je alternativou k autobusu. U toho prostě čekáš, že dorazí podle
jízdního řádu. To, jestli budou mít lidi o koloběžky zájem, jsme si ale
vyzkoušeli už dříve na festivalech v kontejnerech. A přes všechna negativní očekávání, se ukázalo, že je to nadchlo. Takže nám začalo být
jasný, že podobná věc u nás ve městě může fungovat.“
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Jakubovy neziskové projekty vždy byly nedílně propojeny s vlastním ateliérem. Jako každý, na začátku volil variantu klasické práce pro
někoho jiného, odkud utíkal za svými akcemi. Po čase se však rozhodl vytvořit architektonické studio a stáhnout do něj architekty, s nimiž
již dříve na projektech, jako je náplavka, pracoval. Vznikl tak poměrně
sympatický, finančně udržitelný model. Náplavka k světu a PechaKucha Night jsou živeny z příjmu na baru, ateliér pak díky jiným zakázkám
umožňuje Jakubovi a jeho kolegům věnovat pozornost nerozpočtovým
záležitostem, jako je analýza fungování oživení plzeňského nábřeží. Rodinná idylka. Až na to, že opět ne taková, jak se zdá.
„Hele, já jsem v tomhle byl trochu postiženej. A ten minulej
čas, tak ten si možná ještě nalhávám. Když jsem dříve někam vyrazil o víkendu, tak jedině, pokud jsem tam měl nějaký jednání. Když
jsem s někým šel do hospody, tak jedině, pokud jsem s ním potřeboval
pracovat. A když jsem měl holku, tak takovou, se kterou jsem se potkal na nějakém z projektů. Jinak jsem veškerý sociální vazby vlastně
zrušil a ještě mi to přišlo jako skvělý řešení. Pak to šlo dál. Třeba se
mi zdálo, že zbytečně hodně času trávím v autě. Takže jsem si pronajal kancelář a nad ní hned byt. Jakože, abych mohl efektivně trávit
čas v kanclu, chápeš, jak to dneska zní. Takže jsem rád, že teď mám
normální vztah, s někým, s kým nepracuju, dělá úplně jinou profesi.
Prostě, že si začínám držet ty dva oddělený světy. Myslím, že je to
nakonec potřeba.“
Jakub šel do sebe. Přestěhoval se asi o čtyři sta metrů dál od kanceláře. A občas na víkend vyrazí s přítelkyní Gábinou. Třeba jako na tenhle, z něhož se společně s nimi vracím z PechaKucha Night ve Žďáru nad
Sázavou, kam jel Jakub přednášet o svých projektech.
Aby měl klidné spaní, plánuje se prý letos zaměřit na ony resty.
Prostě si vytáhnout poznámkový blok a nenechat se zlákat novými nápady. Není to tak sexy, dobrodružné a plné nejistých kroků, ale kdo by
nechtěl usínat s čistým svědomím. Věcí, kterých visí ve vzduchu jako
prádlo pověšené na šňůrách v unavené neapolské uličce, je víc. Třeba
komunitní zahrada na střeše v Plzni. Nápad, se kterým koketuje Jakub
už několik let, až jej – jak sám s úsměvem dodává – zase někdo předběhl, tentokrát Ondřej Kobza s projektem oživení 1 000 m2 střešních teras
paláce Lucerna v historickém centru Prahy.
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„Věnovat se novým nápadům je to nejjednodušší. Pro mě je teď
výzva naopak zbrzdit. Za ty roky prošly projektem k světu stovky studentů, na každém projektu pracuje deset, dvacet lidí, kteří se třeba
nikdy ani nepotkali. Na náplavku chodí stovky, tisícovky lidí. A tak
dále. Je to stejný dilema, jako když jsem po vejšce, na kterou jsem
chodil v Praze, řešil, kam se přestěhuju. Říkal jsem si, no tak jo, můžu
zůstat v Praze, můžu zkusit Berlín, ale pak budu chtít Londýn a pak
New York. Pořád bych si říkal, že to někde bude lepší a migroval bych
po Evropě a světě podle toho, kam se stěhuje jakej kamarád. Je sice
fér říct, že dneska bych už možná nebyl tak odvážnej, protože dělat
věci v regionech je někdy prostě těžší, ale bylo to dobrý rozhodnutí.“
Jakub se tedy pouští do dotahování. Jak totiž dodává, nakonec
nezáleží na tom, co vymyslíš, ale co z toho dokončíš. Na začátku napadne každého padesát projektů, deset se jich udělá, pět jich dobře dopadne a tři z toho se zpozdí. A koncentrovaná energie a čistá hlava, to může
být nenahraditelná munice. Zvláště v případě někoho s takovou energií
a odhodláním, jaké má Jakub. Notýsek, do kterého si letos bude odříkavě sepisovat náměty na budoucí projekty, se tak stává asi nejcennější
komoditou a archiválií v kategorii veřejného prostoru v České republice.
Získat jej by znamenalo vytvořit další náplavku a proměnit charakter celého jednoho města, například.
A ano, onen netradiční výčet neúspěchů a zmařených nadějí jsem
si tentokrát dovolila jen proto, že u Jakuba, který má za sebou dvacítku extrémně úspěšných projektů a neúnavně se rok co rok věnuje revitalizaci veřejného prostoru v Plzeňském kraji, si člověk něco takového
dovolit může. A měl by. Protože z čeho se lépe poučit než z nezdarů
a malých klopýtnutí.
klíčová slova:
#naplavka #ehmk #kontejnery #ksvetu #pechakucha #tedx #skaut
odkazy:
www.ksvetu.cz
www.facebook.com/ksvetu.cz
www.facebook.com/Naplavka.k.svetu
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Lucie Bílková (1995)

Budějovický Majáles,
SFINX a Díky, že můžem
Budějovický Majáles je zázrak. Festival,
který pozvedl z popela pozapomnění
a nedůvěřivých úsměšků celé jedno sousloví.
Studentský Majáles jako respektovaný
projekt.
Možná proto, že je nejstarší v České republice. Možná proto, že je
největší. A možná proto, že přes to všechno stále především utváří
komunitu, buduje přátelství, baví, udržuje si úroveň, za kterou by si
ruku ukousl každý promotér z menšího města. A mění život. Možná
ne všem, ale Lucii Bílkové, která se na něm podílela od roku 2012, tak
trochu ano.
Maminka Lucie pochází z vesničky u Písku, otec z Nových Hradů, odkud
se později v mládí přestěhoval do Budějovic. Matka zde studovala pedagogiku a výtvarnou výchovu. Když se poznali, rozhodli se ve městě, kde
by chtěl žít každý, zůstat.
„Věděla jsem, že můj čas v Budějovicích je spočítanej. Chodila
jsem tady na základku i gympl, ale bylo mi čím dál tím víc jasný, že na
vejšku půjdu do Prahy. Možná proto jsem si chtěla ten čas na střední
užít, jak nejvíc to šlo.“
Majáles a další kulturní události přitahovaly Lucii od začátku. Rodiče ji doma moc neviděli, chodila na koncerty a společně s kamarádkou
Týnou je napadlo, že nejlepší způsob, jak poznat zákulisí takových akcí,
bude přihlásit se na festival jako dobrovolnice, které mají na starosti propagační předměty kapel. Byly nadšené a pomáhaly, s čím bylo potřeba.
„Kdykoliv mi dal někdo nějakej, v podstatě jakejkoliv úkol, byla
jsem nadšená. Byla jsem takovej šprt, kterej nemá nikdy dost a chodí
si pro další a další zadání. Tohle je na Majálesu a Budějovicích obecně
skvělý – je to tak malý město, že každej, kdo se chce do nějakých aktivit zapojit, je vítanej. Najednou se můžeš potkávat s lidmi, které znáš
z akcí, od vidění, které obdivuješ, a můžeš jim pomáhat. Bejt součástí
něčeho, co tě baví, k čemu vzhlížíš a čemu věříš.“
Od roku 2012, kdy bylo Lucii šestnáct let, si na Majálesu zkusila
několik pozic od nadšené dobrovolnice přes pořádání autorských čtení,
produkci divadelní dramaturgie, splnění si snu a zorganizování vlastní
malé Berlin Stage s výstavami, koncerty a diskuzemi až po účetnictví,

105

106

které se ochotně naučila doslova z týdne na týden. Poslední dva roky působila ve vedení festivalu, a to je místo, odkud vede cesta jen k jednomu
bodu. K předání svých zkušeností mladším ročníkům.
Majáles, který dnes vyrostl do festivalu pro tisíce lidí a největší
kulturní akce Českých Budějovic, jež se kromě studentů zaměřuje na
rodiče s dětmi, seniory a vlastně celé město vnímá jako své jedno velké
publikum, má za sebou čtrnáct sezón, a to u studentského projektu znamená jediné – dnes na něm nenajdete nikoho z původních zakladatelů.
Když se Lucie k festivalu připojila, probíhaly produkční schůzky v deseti lidech u jednoho stolu. O pár let později je kolem základního vedení
akce dalších padesát lidí. Nikdo nechce, aby se vytratila kreativita, volnost a radost, ale když přijde na řadu předávání pozic, hodí se mít určitý
systém i pár pravidel.
„Nechceme, aby se člověk, kterej přijde po nás, musel vymáchat ve stejných problémech. Prostě aby se to nepředávalo stylem –
hele, už ses to stejně naučil, dyť ses koukal, jak to děláme my, tak se
drž, měj se a kdyžtak cinkni.“
Majáles je trenažér, produkční líheň a zkouška ohněm, ale také
kompas. Katalyzátor osobnosti. Steroid kreativity a elementárních lidských hodnot, dejme tomu.
„Nebejt Majálesu, vím třeba, že bych dneska žila úplně jinak.
V pubertě máš nejvíc starostí jenom sama se sebou. A najednou jsem
byla zodpovědná za největší kulturní událost ve městě. Jeden den
jdeš klidně na výslech na policii, protože se něco nepovedlo, a ty jsi
ve správní radě spolku, druhej den přebíráš prestižní ocenění. Taky
zažíváš nejlepší pocity zadostiučinění, když vidíš, jak tím festivalem
děláš návštěvníkům radost, jak proměňuješ město. Změní ti to priority. Spoustu věcí si uvědomíš a ujasníš. K něčemu takovýmu u sledování televize nebo na koncertě prostě asi nedojdeš.“
Majáles je samozřejmost. Jak to tak vypadá. Každý student
střední školy v Českých Budějovicích se s ním setká. Třídy na středních školách si volí své zástupce na kandidáta krále Majálesu. A soutěží
s ostatními v programových sekcích, kde vystupují výhradně studentské
projekty z daných škol. Později se pak zapojují nejen do programu, ale
i do příprav samotného festivalu, které (kromě prázdnin) zabírají téměř
celý rok.
Zní to jednoduše, člověk je buď naštvaný na to, co se děje kolem
něj, nebo pochopí, že určité věci může změnit, jakmile začne být sám
aktivní. A nechá se inspirovat, naladit, strhnout a motivovat.
„A pak. Majáles byl vždycky o tom, že pracuješ s lidma, co jsou
tvý vzory. Třeba Láďa Zibura, kterej dělal propagaci. Dokázal vzbudit
totální soudržnost. A patos. A to je někdy potřeba. To byl vždycky člověk velkejch slov a vizí. Ten když mluvil, tak to bylo, jako by nám přednášel Obama. Takový momenty tě vlastně ani nemůžou neovlivnit.“
Divadelní dramaturgie, které se Lucie na Majálesu věnovala, uměla překvapit. A hledala nové prostory, ve kterých by se mohla zabydlet.
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Jihočeské divadlo působilo příliš honosně a elegantně, alternativní prostor Kredance, první vlaštovka oživení jihočeských postindustriálních
prostor, právě ukončovala svůj provoz.
Bývalá továrna na smaltované hrnce SFINX odpočívala ladem
hned u vlakového nádraží. Místo, které není v centru, ale míjíte jej. Na
divadelní site specific stage se jedna z bývalých továrních hal proměnila
ještě krátce před Majálesem 2015. Spřátelené divadlo Continuo odehrálo své představení, bylo vyprodáno a všichni tušili, že o výlet mezi chladné zdi opuštěných prostorů poetické blankytné smaltovny bude zájem.
Hala získala nový život, ale festivalový týden byl málo.
„Kredance tehdy končila. A my jsme nikdy neměli zábrany
zkoušet nový věci. Myslím tím věci, na který by nám naše mámy řekly,
ať to raději neděláme, že budeme litovat...“
SFINX se jako pop-up klub otevřel 23. října 2015. A zavřel jen o pár
měsíců později. Lucie, Matěj Jakubec, Damián Šulista a řada dalších
dobrovolníků, kteří se na projektu podíleli, chtěli během několika pár
akcí a nutných úprav zjistit, jaký bude o prostor zájem. Spolupořádali oblíbenou retro party, hostili první budějovickou PechaKucha Night
a vyprodali koncert Tata Bojs. Smaltovna patřila soukromému majiteli,
který prostory dříve pohodlně pronajímal na sklady, o které se nemusel
starat, a hudební zkušebny. Nějakou dobu trvalo, než dorazila první stížnost na hluk, udání a kontrola od stavebního úřadu a hasičů.
„Chtěli jsme to otestovat. Na základních opravách jsme utopili
dvě stě tisíc, starali se o program a říkali si, povolení budeme řešit
postupně. Když se na to podívám zpětně, tak bych si dala facku.“
Nikomu se naštěstí nic nestalo. Pokuta byla zmírněna pro extrémně neziskový charakter projektu. A tým se vrátil nohama na zem.
„Beru to jako zkušenost k nezaplacení. Člověk si většinu věcí
představuje jako neuvěřitelnou nikdy nekončící srandu, ale najednou
zjistíš, že pořádat koncert neznamená jenom poslechnout si oblíbenou kapelu, ale řešit ucpanej záchod během koncertu. Že jsi možná
myslel na všechno, ale je to třistakrát horší, a každodenní starost
o klub znamená další úroveň zodpovědnosti, na kterou nebyl nikdo
z nás připravenej.“
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Lucie si uvědomila, že ve svých jedenadvaceti letech vlastní
prostor v Budějovicích provozovat nechce, a začala se naplno věnovat
projektu, pro který v roce 2014 oslovili tým Majálesu pražští organizátoři oslav 17. listopadu – Pouliční oslavy státního svátku, Korzo Národní. Pořádá ji již třetím rokem v rámci spolku Díky, že můžem, tedy
spolu s asi desítkou vysokoškolských studentů, kteří se potkali na jihočeském festivale nebo při studiích v Praze. Nechtějí jen klást věnce,
ale ani zapomenout na historii. Asi by se dalo říct, že chtějí ukázat, jak
se dá naložit s nově nabytou svobodou v umění, občanské společnosti
i veřejném prostoru.
Národní třída, kterou pro ony oslavy celou v minulosti uvolnili
pouze pro chodce a zajistili na Prahu poměrně opulentní zábor prostranství, kterým v běžném provozu brázdí tramvaje a proudy aut, a piazzetta
Národního divadla, dnes již pod názvem náměstí Václava Havla, se tak
stávají místem pro pouliční představení, koncerty, veřejná čtení a uctění
památky Václava Havla. Součástí projektu byl i celorepublikový projekt
na středních školách, které si produkují své vlastní malé oslavy svobody
– pořádají koncerty, promítání, přednášky. Zkrátka dostávají příležitost
si vyzkoušet něco nového podle svého. Přesně jako před pár lety Lucie
v Budějovicích.
Všechno to do sebe nakonec zapadá jak hledání vraha v amerických kriminálkách. Lucie v budoucnu přemýšlí o komunální politice.
Nebo alespoň tuto možnost nevylučuje. Umění miluje a od mala k němu,
v roli konzumenta, inklinovala. Sama prý na nic nemá talent. Tak co nakonec dělat jiného, než se starat o to, v jakém prostředí žijeme a v jakém
můžeme svobodně tvořit.

klíčová slova:
#majales #studentskeprojekty #smaltovna #brownfieldy #divadlo
#sitespecific #obcanskaspolecnost #ceskebudejovice #dikyzemuzem
#narodnitrida #zaborulice
odkazy:
budejovickymajales.cz
www.facebook.com/budejovickymajales
dikyzemuzem.cz
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Michaela Sýkorová (1982)

galerie pod širým nebem
ArtWall
Kdyby měly Most a České Budějovice
utajené nemanželské dítě, narodilo by se
jako Strakonice. Bývalé vrchnostenské
město, spojené s rodem Bavorů, který
věnoval Strakonicím jeden z největších
hradů v České republice, později johanitský
řád a ještě o něco později centrum průmyslu
a továrních závodů.
Legendární Česká zbrojovka, dnes známá spíše bizarní verzí motorek
Jawa, a textilní továrna Fezko. Do té se mimochodem jednou vydala
spolu s přáteli pořádat Den architektury i Michaela Sýkorová. Učitelka angličtiny, která na nějakou dobu přesídlila do Plzně, aby se zase
pěkně rychle vrátila do svých rodných Strakonic oživovat jednu opuštěnou kamennou zeď u městské knihovny.
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Všechno začalo v květnu 2012, kdy bývalý iniciátor ArtWallu, otevřené
galerie pod širým nebem, Marcel Mandrysz, začal plánovat první výstavu na nevyužívané kamenné zdi. Ta na Želivského ulici zbyla poté,
co byla zbořena její část vedoucí k blízké autobusové zastávce. Zbytek
okolí je památkově chráněný, včetně nemile zdevastované bývalé budovy městské polikliniky, dnes knihovny. Zídka ale zůstala a 5. května 2012
na ní byla zahájena první výstava Můj prostor. Michaela se k projektu
přidala během babího léta stejného roku a pustila se do pořádání až dvanácti výstav ročně. Venkovní galerie zůstala od počátku úzce propojena
s projektem Jsme Strakonice, neformální iniciativou mladých rodáků,
která se snaží oživit své město a proměnit jej v místo, ve kterém budou
chtít sami žít.
„Hele, tohle jsou Strakonice. Malý město. Tady nejde bejt neangažovanej. A všechno je propojený.“
ArtWall se dlouhodobě orientuje na prezentaci umění ve veřejném prostoru. Prostory galerie nepůsobí zrovna honosně, jen pár venkovních rámů, které dokáží odolat povětrnostním podmínkám i potenciálnímu vandalismu. Galerie chce upozornit veřejnost na lokální tvorbu
a vyhledává příležitosti, jak navázat spolupráci mezi lidmi, kteří by se za
jiných okolností ve své tvorbě možná vůbec nesetkali. Přestože prostor
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podléhá kurátorskému výběru, nebrání se ani případným zájemcům,
kteří by chtěli využít možnost se zadarmo prezentovat v galerii pod
širým nebem – tedy v místě bez jakýchkoliv bariér a omezení případnou
leností návštěvníků vstoupit do některé z místních galerií.
S Michaelou děláme to, co se při mapování stop člověka aktivního
ve veřejném prostoru sluší a patří – procházíme města a představujeme
si projekty, na kterých se v posledních letech podílela.
Třeba podchod, který spojuje původní historickou část města
s klidovou zónou na Podskalí. Pravda, člověk musí projít pod rušnou magistrálou, která doslova protíná město, aby se za pár minut ocitl v poklidu lesoparku a kempu, kam jezdí vodáci, a v okolí hradu. Podchod už je
sám o sobě taková veřejná galerie. Michaela se mu věnuje od roku 2013,
kdy zavedli svérázný pojem restrakonizace.
„Znáš to. Pořád se mluví o revitalizaci. Rekonstrukci. Recyklaci.
Tak jsme si říkali, proč nezavést sousloví restrakonizace. Začali jsme
vyhledávat nevzhledná zákoutí, jako je tohle, a snažili se pro ně načrtnout novou podobu. Uspořádali jsme tehdy veřejnou výzvu, aby se
nám lidi hlásili s nápady, co by se s podobným místem mohlo udělat,
jak jej proměnit, jakou výstavu uspořádat.“
S projektem Re-STart, jenž mapoval ona nevyužitá místa s potenciálem, souvisí také několik ročníků festivalu Den architektury v místních opuštěných továrních komplexech. Michaela navázala na aktivity
zdejšího mladého galeristy Jana Freiberga z Oživme si Strakonice a především Galerie Na shledanou, kterou provozuje netradičně v nedalekém
hřbitovním areálu ve Volyni. Právě Freiberg se poprvé vrhl do oživení
zdejších prostorů nádherné historické přádelny Fezko.
„Živě si to pamatuju. Když jsme poprvé přišli do přádelny na
Dubovci, bylo to jako exkurze v Černobylu. Na stole jsi našla poslední zapošitou látku, jen tak opuštěnou, jako by přadleny čekaly, že se
druhej den prostě vrátí k práci.“
Funkcionalistický architektonický klenot na břehu řeky Volyňky
se otevřel veřejnosti mimo jiné v roce 2015, kdy v něm v rámci Dne architektury probíhaly filmové projekce, koncerty, taneční vystoupení,
vernisáž výstavy a historické procházky pod hlavičkou akce Přádelna
Přede. Na krátkou dobu poletovala vzduchem dokonce myšlenka, že by
si spolek kolem Michaely Fezko od města vypůjčil, nakonec však Strakonice zvolily velkorysejší plán než dočasné osídlení budovy umělci – v budoucnu by se zde měl vybudovat technický park. Nehledě na okolnosti
se organizátoři vrátili do přádelny na sklonku roku 2016 s retrospektivní
výstavou ODPŘEDENO – Jak přádelna předla 2012–2016, v níž se zabývali mimo jiné ohlédnutím za uplynulými pěti lety v bývalé továrně.
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Chápeme se. Strakonice jsou historickým městem vyrvaným
z vlastních kořenů a přestavěné na průmyslový výkvět, který se nečekaně zastavil v devadesátých letech. Město tak prahne po redefinici
svých prostorů. Po změně vnímání vlastní identity. Možná také proto
se kromě pořádání živých akcí věnuje Michaela od začátku mapování
města, například formou pocitových map, které nechali v roce 2012
zpracovat asi stovkou obyvatel Strakonic, včetně studentů místní základní umělecké školy.
„Mám ale pocit, že s tím přerodem se lidi dodnes nesrovnali.
Když objevíš nebo zveřejníš na Facebooku nějakou starou fotku Strakonic, lidi se začnou okamžitě dojímat a vzpomínat.“
Doby, kdy se Strakonicím přezdívalo jihočeské Benátky, jsou v nenávratnu. Řeka, která protékala městem, byla odkloněna kvůli zmíněné
čtyřproudové silnici. Místo synagogy dnes najdete půvabný obchodní
dům. A opuštěný Hotel Bavor, diamant estetiky osmdesátých a devadesátých let, jenž byl postaven s noblesou a astronomickými ambicemi
jako destinace pro zahraniční turisty (kteří do Strakonic ovšem nikdy
příliš nejezdili).
„Vždycky, když si říkám, jestli s tím není na čase seknout, dojde
mi, že to vlastně nejde. Mám takovou povahu. Nemůžu prostě jen tak
sedět a pozorovat věci kolem sebe. Potřebuju mít důvod, proč tady
žít, a chci, aby se mi tady líbilo.“
A nejen jí. Michaela čeká dítě, vrací se z Plzně zpět do rodného
města. Pro své projekty hledá místo, kde by se mohla dlouhodobě usadit, které by jí patřilo a poskytlo zázemí. Upřímně doufám v Hotel Bavor
nebo jinou absurdnost z dob našeho mládí, která bude jistě za pár let památkově chráněna podobně jako plesnivějící relativně obyčejná budova
knihovny, před níž na vás čeká překvapivá galerijní zídka.

klíčová slova:
#revitalizace #rekonstrukce #restrakonizace #artwall
#otevrenagalerie #pradelna #galerievpodchodu
odkazy:
www.artwallstrakonice.cz
www.facebook.com/AWStrakonice
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Zuzana Kučerová (1989),
Jana Kusbachová (1988),
Eva Kubjátová (1988)
a Julie Machačová (1990)

Nezevli jen tak

Čtyři holky, které se rozhodly vzít do rukou
brusky a pily. Studentky architektury stály
před otázkou, jakou si položí každý šikovný
člověk. Není škoda, že si během školy nikdy
nevyzkouším něco zrealizovat od začátku do
konce?
Inspirací jim byla zahraniční studijní cesta Zuzany, jedné ze zakladatelek iniciativy Nezevli jen tak, do Francie, kde se na předměstí Paříže
před pěti lety zúčastnila workshopu, při kterém snad poprvé stloukala fošny, sáhla si na fyzické dno a – zažila ten nejlepší pocit. Slavnostní
tečku v příběhu, který píšou návrhy architektů, ale často se s ní sami
jen tak nesetkají.
Zuzana pochází ze Srbska, malé vesničky na Berounsku. Když se z Erasmu vrátila domů na vánoční prázdniny, probrala dojmy z praxe s otcem.
Naštěstí ji poplácal po ramenou a podpořil. Nápad udělat první interaktivní workshop, při kterém studenti architektury mobiliář pro veřejný
prostor nejen navrhují, ale sami jej také vyrobí, byl na světě. Zuzka vizi
okamžitě probrala s vedením vesnice a odletěla zpět do Rennes.
Obrysy prvního workshopu tak vznikaly online, přes Skype a na
dálku. Zuzka, Jana a Eva byly tehdy studentkami prvního ročníku magisterského programu na Fakultě architektury ČVUT, Julie byla studentka
sociální práce, věnující se primární prevenci ve školách a obecně práci
s lidmi. Spolek, který oficiálně vznikl po první úspěšné intervenci, definoval své zásady spontánně a srozumitelně od samotného začátku. Nezevli
jen tak, jak byl projekt později formálně pojmenován, se snaží usilovat
o zlepšení veřejného prostoru skrze drobné zásahy vzniklé ve spolupráci s místními občany. Do procesu zapojují studenty architektury českých
vysokých škol, kteří se věnují jak ideové a návrhové části, tak samotné
realizaci. Nedílnou neznámou rovnice zůstává od prvního dne konkrétní
participace místních občanů, institucí a zástupců města.
„Snažíme se reagovat na skutečné problémy. Studenty vytrhneme z přirozeného prostředí školy, dodáme jim odborníky potřebné pro konzultace, seznámíme je s místními a hlavně místem, které
by měli proměnit. Taky proto jsme začaly u nás doma. Většina z nás
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pochází z okolí Berouna, takže jsme nemusely moc dlouho váhat, kde
se do toho pustit,“ vzpomíná Zuzana.
První workshop se odehrál v září 2013 v obci Srbsko. Za finanční
podpory nadace Vodafone a jejího programu Vpohybu se během pár
dní povedlo vytvořit třeba kříž do kapličky, molo na řece, houpačky pod
mostem, obecní udírnu nebo dočasné dětské hřiště, na jehož místě nechala později obec na své náklady vybudovat reálnou dětskou zónu.
„Musím přiznat, že je možné, že kdyby se tohle nepovedlo
a byl to propadák, možná bychom to vzdaly. Měly jsme nějakej nápad a chtěly ho otestovat. A povedlo se. A třeba to hřiště, které pak
nechala vesnice sama postavit, to je přesně ten moment, o kterej
nám jde. Konzultanti a studenti odjedou, my zmizíme a vrátíme se
leda tak na návštěvu. Pokaždý se snažíme předat objekty obci nebo
městu. Je nám jasný, že to, co vznikne za pár dní z levnejch nebo
recyklovanejch materiálů, má jen omezenou životnost. Chceme ale
iniciovat nějakou celkovou změnu toho prostoru. Upozornit, jak by
se dal využívat, co všechno by se v daným veřejným prostoru dalo
dělat,“ popisuje Julie.
O rok později padla děvčatům do hledáčku cyklostezka na břehu
Berounky. Společně se studenty se vrhli na tvorbu takzvaných „zevlítek“ – odpočinkových prvků a mobiliáře z palet, rozestavěných podél
berounské cyklostezky.
„Chybělo nám větší zapojení místních. V Berouně, když jsme
vyráběly zevlítka, mohli obyvatelé pro jednotlivé projekty hlasovat
na internetu a v místní knihovně. Nejednaly jsme s nimi ale od samotného začátku. Pořád nám to přišlo docela pasivní. Trochu jsme se
poučily a poprosily o pomoc Petra Klápštěho, který se na participaci
specializuje,“ hodnotí Eva.
Koněprusy, kam se Nezevli jen tak se svými studenty vydalo na
podzim 2014, tak zažily dvě participativní setkání a poprvé se také pracovalo s výhradně lokálním materiálem – dalším prvkem, který se u spolku
bude v budoucnu opakovat častěji než staré epizody Přátel v autobuse
Student Agency. Využila se sláma, hlína, dřevo a kamení, z nichž dokázali
účastníci workshopu za pět dní vykřesat sušárnu na ovoce, pec, ohniště,
šachovnici a k tomu opravit autobusovou zastávku.
Vrbové proutí, dřevěné palety a nasbírané plastové láhve zase posloužily jako výchozí materiál pro workshop v obci Nižbor během jara
2015, kde se děvčata pokusila oživit Panskou louku vorem, několika přístřešky, bludištěm a odpočívadly.
„Řezaly jsme, šroubovaly, brousily, natíraly, stříhaly, sázely, vázaly, zalévaly. Prostě dřely od rána do večera. A nakonec se i zadařilo. Jen jsme zapomněly na jeden detail. Koho by napadlo, že se při
umísťování objektů v blízkosti řeky musíme ptát i rybářů? Všechna
ostatní povolení jsme měly, ale na rybáře jsme zapomněly. Za pár dní
molo někdo pustil po řece,“ komentuje zkušenost s místními obyvateli
a vlastní krátkozrakostí Zuzana.
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Dočasná architektura představuje záhadnou a zábavnou disciplínu. Spíše než řešením je gestem. A zkouškou ohněm (či vodou). Holky si tak vyzkoušely třeba i lehce bizarní zadání, jako je tvorba krmítek
pro kozy ve spolupráci se zahraničními studenty v Centru ekologického
výzkumu ve Svatém Janu pod Skalou nebo živelně rostoucí prostorový
objekt z tuny kartonových desek, který stavěly na alternativním Freeze
Festu v Libušíně.
„Tohle byl děs. Chtěly jsme vytvořit takovou kopuli z kartonu,
na kterou by lidi psali vzkazy a dojmy z festivalu. Říkaly jsme si, že to
bude skvělý, sranda a tak. Že se lidi přidaj a budou nám pomáhat. Bylo
potřeba neustále řezat karton a skoro nikdo se k nám nepřidal. Takže
jsme nakonec měly puchýře na rukou. A já se dost ošklivě řízla… Prostě úlet,“ směje se Jana.
Fascinace nábřežím jako téma, jemuž je potřeba ve městě věnovat pozornost, se přirozeně opakuje v mnoha městech. Městské zásahy,
k nimž se holky v Trutnově připojily v létě 2016, opět zamířily k vodě.
Dvacet studentů architektury tak během tvůrčí dílny vytvořilo třeba palubu, která přetíná frekventovanou cyklostezku a navádí chodce, běžce
i cyklisty, aby se zastavili a přistoupili blíže řece, nebo objekt Vstup, který směle zval kolemjdoucí proudící od autobusového nádraží k poklidné
procházce s výhledem na řeku.
„Samozřejmě to, že jsme holky, má svý kouzlo. Třeba v Berouně, když nás viděj, jak zase míříme do železářství, tak je to pokaždý
poprask. A pak, lidi občas říkají, že kdybychom nebyly holky, tak by
nám nikdo ani nepomohl,“ usmívá se Zuzana.
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Velkolepě zní nejnovější projekt, do kterého se dámy pustily.
Domy Lomy mapují industriální památky a opuštěné ruiny, které zbyly v krajině na ose Karlštejn-Srbsko-Beroun po těžbě vápence. Rády by
vytvořily průvodce po tomto neobjeveném kulturním dědictví s obrovským turistickým potenciálem, a pomohly tak případné záchraně některých staveb.
„Jasně, občas se stane, že objekt někdo ukradne, nebo svévolně přemístí. Tohle se nám stalo třeba v Berouně, kde mobiliář ‚samovolně‘ cestoval městem. Myslím ale, že čím více se nám podaří zapojit
do procesu místní, tím více si sami hlídají věci, co jim předáme. O ty
objekty nakonec opravdu tolik nejde. Jde o ten vztah k místu. O to, co
tím říkáme,“ vysvětluje Eva.
Studentské architektonické intervence do veřejného prostoru by
mohly být synonymem dokonalého chaosu bez povolení, pravidel bezpečnosti a systému. Holky jsou ale precizní. Pokaždé jednají s úřadem,
pokaždé se snaží najít někoho, kdo si objekty adoptuje po skončení tvůrčí dílny. Seznam úkolů, který připravují pro každý workshop, by vyděsil
i zkušeného žadatele o evropskou dotaci. Lpí na detailu, pečlivosti a komunikaci s místními. Dočasnost architektury tak u nich vyznívá spíše
jako pilotáž vědeckého projektu, taková první verze penicilinu, jen pár
týdnů před tím, než se bude prodávat jako antibiotika.

klíčová slova:
#studenti #praxe #diy #berounsko #holkyapila #participace
#mistnikomunita #docasnaarchitektura #nezevli
odkazy:
www.nezevli.cz
www.facebook.com/nezevli

127

128

Archiv projektu

129

130

Kolín

131

132

Hana Morová (1978),
Filip Šádek (1977)
a Tomáš Tesař (1984)

Otevřená ulice
Kolín. Město, které žije na první pohled
tak trochu ve stínu sousední Kutné Hory.
Ostatně, projekt Otevřená ulice, kterému
velí Hana Morová, Filip Šádek a Tomáš Tesař,
se v Kutné Hoře inspiroval.
A přiznaně. Tamější Otevřené čtvrtky se rozhodla trojice vyzkoušet v podobě jakéhosi pravidelného Zažít město jinak. Každou letní středu, v historickém centru Kolína, v Brandlově ulici, na úpatí místního kostela.
Hanka se před dvěma roky seznámila s místním fotografem Josefem Čáslavou, který jí nečekaně nadšeně popisoval, jak fungují v Kutné Hoře
ony Otevřené čtvrtky. Hanka sledovala Korso Krymská, a zároveň coby
fotografka vždy obdivovala staré snímky, na kterých lidé korzovali po
kolínském náměstí.
„Spousta lidí si stýskala, že něco takového v Kolíně chybí. Potkávat se. Jen tak vyjít ven, volně se procházet, pozdravit sousedy,
dát si něco k pití,“ vzpomíná Hanka.
Na klidné poměry menšího města působí pozoruhodně rychlost, s jakou projekt vznikl. Trojice hlavních organizátorů, Hana, Tomáš
a Filip, se poprvé setkala náhodou, v kavárně, na počátku jara 2015. Už
15. července se konala první Otevřená ulice oživující jindy spíše klidnou
a nenápadnou Brandlovu ulici.
„Kostel. To byly kulisy zadarmo,“ hodnotí výběr místa s nadsázkou Filip.
Opravy místního chrámu sv. Bartoloměje probíhají již téměř třicet let. Otevřená ulice, jež si kromě vytvoření platformy pro setkávání
a podporu sousedských vztahů klade za cíl otevírat historické či dlouhodobě nepřístupné prostory, známé pro obyvatele Kolína jen z vnější strany, tak věděla, jaký klenot svírá v rukou. Parkány kostela se veřejnosti
otevřely během léta 2015 vůbec poprvé.
„Když to ale shrnu, nejdůležitější pro nás bylo uspořádat si akci,
na kterou bychom chtěli sami přijít. Nevěděli jsme, jestli se to podaří.
Nic podobného se v Kolíně nikdy nedělo. Nebo jsme o tom alespoň
nevěděli. Řekli jsme si, že když každý přivede alespoň pět kamarádů,
už nás tam bude dost,“ popisuje Filip.
Už první středeční akci ale navštívilo více než dvě stě lidí. Sami
se začínali ozývat i potenciální vystupující, takže si projekt první sezónu
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poradil téměř bez rozpočtu. Jediným příspěvkem bylo 5 000 Kč od města Kolín, za které se pronajaly skládací židličky a odpadkové koše. Zdá se
to jako provozní maličkost, ale – je dobré ji připomenout. Otevřená ulice
totiž od samého začátku cílila také na starší publikum, pročež musela
nutně myslet na pohodlí svých návštěvníků. Posezení na obrubníku tak
nestačilo.
Ohromující úspěch první sezóny se uvařil z jednoduchého, ale
vzácného receptu. Tomáš jakožto hudebník měl od začátku na starosti
hudební program. Díky kontaktům přiměl většinu účinkujících na počátku vystoupit bez nároků na honorář. Hanka, sama fotografka, komunikovala se skupinou fotografů, jako je Josef Čáslava a Jaromír Novotný,
a tak se součástí programu staly venkovní výstavy fotografií, ke kterým
se každou středu mohl připojit kdokoliv z ulice. Filip, jenž se stal čerstvým zastupitelem města, si vzal na starost propagaci projektu a komunikaci s účastníky akcí, především kolínskými živnostníky, kteří zajišťují
občerstvení. Nemluvím tu o lobbingu, jen o tom, že Otevřená ulice si
moc dobře uvědomovala znalosti a zkušenosti, které musí pro pořádání
podobné akce mít, či velmi záhy získat. Projekt měl od samotného začátku podporu starosty Víta Rakušana a města Kolín. Například zábory
tak získali bezplatně. Podobně byl vyřešen nutný zdroj elektřiny, který
pro změnu zdarma poskytlo muzeum a fara. Ve zkratce: Otevřená ulice
je projekt z učebnice pořádání akcí ve veřejném prostoru. A nebo shoda okolností a pozitivních náhod, která se ocitla se správnými lidmi, ve
správném čase, na správném místě.
„Měli jsme štěstí. Třeba při jednáních s farou. Nicméně myslím,
že pokud se bavíme o nějakých radách pro další zájemce o pořádání
podobných akcí, tak doporučuju to, co jsme sami dělali mimoděk –
přicházet vždy k lidem, se kterými chcete věci domluvit, s pokorou
a úctou, a to nejen k nim, ale i k danému místu. Zní to jako maličkost,
ale není to samozřejmost. A pak ještě, je dobré se od začátku spojit
s lidmi, kterým člověk skutečně důvěřuje, rozhodně na to nebýt sám,“
komentuje počátky projektu Hanka.
Skutečná lidská setkání, jak zní podtitul Otevřené ulice, se v roce
2015 konala celkem sedmkrát. Do roku 2016 pak stihli organizátoři uspořádat více než dvacet podobných sousedských podvečerů, během kterých se místní mohli pozdravit, zastavit, popovídat si, dát si kávu a něco
dobrého, prohlédnout si venkovní výstavu fotografií, koupit si knihu
v improvizovaném antikvariátu, zaposlouchat se do hudby, nebo si nakoupit kousky oblečení v charitativní prodejně.
Sto metrů Brandlovy ulice po čase nestačilo, a tak Otevřená ulice,
tehdy již oficiálně zapsaný spolek, vyrazila ve spolupráci s městem a –
ano, zde se nevyhneme drobnému prostoru pro reklamu – naším projektem na podporu aktivních lidí v regionech Kulturní jádra na pomoc otevření historické kolínské vodárny. Dominantu města, kterou v roce 1930
postavili architekti František Janda a Jan Hráský, prodal původní majitel, vodohospodářská společnost, před lety soukromému investorovi.

Fotografie: Josef Čáslava a Lubomír Fleisig
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Opuštěný objekt ztratil své poslání, roky chátral a teprve posléze se
městu podařilo jej získat zpět a zařadit mezi technické památky České
republiky. Následovala nákladná rekonstrukce podpořená z Regionálního operačního programu pro Střední Čechy a konečně slavnostní otevření vodárny coby vyhlídkové věže a informačního centra 9. září 2015.
Venkovní oslava na počest znovuotevření krásné průmyslové památky
se nesla v duchu třicátých let a na prostranství kolem vodárny se Otevřená ulice vrátila ještě na státní svátek 28. října 2015.
Během druhé sezóny, na jaře 2016, zavítala Otevřená ulice do
synagogy a 1. května se otevřela „Kolínská náplavka“ na Podskalském
nábřeží. Alespoň na jeden den se tak podařilo z nábřeží vykouzlit místo plné života, venkovních kaváren, výtvarných workshopů, hudebního
programu a především – živé místo s neuvěřitelným potenciálem. Na
Májovou náplavku, na níž se mimo jiné poprvé představil spřátelený
projekt zaměřený na venkovní mobiliář (Kolínské pokoje), dorazilo více
než tisíc lidí.
„Trasa vlaku oddělila město od řeky. I když na nábřeží dojdeš
sotva za pár minut, není to přirozená trasa z centra. Řeka je tepna
města a to je téma, kterému bychom se chtěli v budoucnu věnovat,“
hodnotí Filip.
Skutečnost, že jeden z členů spolku působí jako zastupitel a člen
hnutí Změna pro Kolín a druhý, Hanka, nyní nově jako referent kultury,
může být danajským darem, potenciálním rizikem a rozbuškou pro kritiku, které není u pořádání aktivit ve veřejném prostoru nikdy dost.
„Občas se třeba setkáváme s reakcemi, že teď Kolín díky nám
začíná být až nechutně kulturní,“ dodává Tomáš.
Názory jsou všelijaké. Stačí projít diskuze na webových stránkách
města. Nechybí prohlášení typu „a na takové kraviny město peníze má“
až po „škoda, že se takové věci nedějí častěji“. Problém, který trápí samotné organizátory nejvíce, je však spíše financování. Vzhledem k provázání s vedením města nechtějí být závislí pouze na dotacích z městského rozpočtu. Snaží se žádat o podporu místní firmy, např. společnost
TPCA coby největšího regionálního zaměstnavatele, a rovněž podávají
žádosti o granty u různých nadací.
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Kromě oživení Brandlovy ulice, vodárny a náplavky se vloni aktivní kolínská trojice neoficiálně podílela na otevření nejvýznamnějšího
místního festivalu Kmochův Kolín nebo spoluotevření letního kina.
Hanka, Tomáš a Filip jsou příjemně upřímní. Nesnaží se tvrdit, že
spolu sedí každý týden v kavárně u sklenky vína a dávají si pravidelné
porady v průběhu roku.
„Většinu věcí řešíme po telefonu. Těsně před akcemi se intenzivně potkáváme. Jinak by to nešlo stíhat. A navíc, když se potkáme,
tak si spíše povídáme, jsme rádi, že se vidíme, a k práci se vlastně moc
nedostaneme,“ přiznává Hanka.
Organizační tým se postupně rozrůstá, přidávají se třeba dobrovolníci, kteří pomáhají s pořádáním konkrétních akcí, ozývají se vystupující, kteří by se do programu otevřených střed rádi zapojili. Druhá sezóna
byla klidnější. Dokonce prý nastal čas na letní dovolenou.
„Myslím, že úspěch je taky v tom, jak dobře máme rozdělené
role v týmu. Tomáš jako hudebník řeší hudbu, Hanka umění a já to,
co zbyde. Prostě – když Hanka na něco zrovna nedosáhne, tak to přivážeme my dva,“ říká s úsměvem Filip a dodává: „My jsme si vědomi
i mnoha zklamaných návštěvníků, kteří přijdou a zjistí, že se vlastně
nic neděje. Řada stánků, fotografie, hudba, občas tanec. Ale my s tím
nic dělat nechceme. Snažíme se udržet vše v rovnováze, chceme vytrhnout člověka ze životaběhu a na chvíli ho posadit do ulic města, do
veřejného prostoru a udělat z těch míst alespoň na pár hodin společný
obývák, kde hraje hudba, na stěnách visí obrazy a kolem sedí sousedé, připraveni se pozdravit a setkat. A jediné, čím chceme překvapit,
je město samé. Okolí chrámu je jednoznačně ‚místo míst‘. Ale víme, že
jsou tady další ‚obýváky‘, které by se měly otevřít, proto ty občasné
změny kulis.“
Otevřená ulice začala tam, kde každá druhá sousedská slavnost.
Postupně ale došla do stádia uvědomělé dospělosti, která dokáže proměňovat charakter města. Jenže, a naštěstí, dospělosti uvědomělé
natolik, že se nevzdala svých dětských ideálů a pořád se více než na
program a obrovskou návštěvnost soustředí na to základní, o co jí vždy
šlo – vytvořit příjemný prostor pro setkávání.

klíčová slova:
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#naplavka #kolin #sousedskaslavnost #kulturanaulici #otevrenaulice
#sousedime
odkazy:
www.otevrenaulice.cz
www.facebook.com/otevrenaulice
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Fotografie: Josef Čáslava a Lubomír Fleisig
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Mladá Boleslav
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Jan Kurka (1984)

Téma dne

Škodovka. Ikonické synonymum.
Urbanistická struktura moderního
průmyslového města nakreslená nejistou
rukou architekta Františka Jandy. Město,
které by v budoucnu mělo hostit až deset
tisíc špičkových vývojářů z celého světa.
Multikulturní potenciál jak vyšitý z propagačních materiálů HateFree.
A jedno fantastické prvenství jako třešinka na dortu. Mladá Boleslav
se prý může chvástat největším množstvím hypermarketů na jednoho
obyvatele v celé střední Evropě. Jana Kurku, věčného studenta práv
a zakladatele spolku Téma dne, už dnes ve středočeské laboratoři na
osobní dopravu nenajdete. Nedávno se přestěhoval do Bratislavy.
Možná ovšem ten odstup, který ke svému rodnému městu získal, nebude nakonec vůbec na škodu (tedy, škodovku).
Honzovy první kroky z rodné hroudy mířily na studia práv do Brna. O pár
let, studentských mejdanů a historek plných nevydařené školní docházky později se vydal do Prahy. Zdržel se o něco déle a na chvíli se mu podařilo zahnízdit v Respekt Institutu. Spolupráce s Janem Rumlem a Respektem možná předurčila jeho budoucí široký záběr témat a schopnost
do sebe jako houba za krátkou dobu nasát potřebné informace z jakéhokoliv nového a vnitřním přesvědčením blízkého oboru.
„Dodnes si to pamatuju. Opíjeli jsme se v parčíku na Letní filmové škole s Míšou Stránskou, mou budoucí kolegyní z neziskovky,
a říkali si, jak by bylo skvělé, kdyby se něco podobného událo i v Boleslavi. Nešlo nám ani tak o to pořádat jednu kulturní akci za druhou,
spíše se pokusit skrze umění a zážitky nějak prohloubit místní občanskou společnost. Původní plány byly celkem megalomanské. Chtěli
jsme reagovat na množství cizinců, které se v Boleslavi ocitá. Nejsou
nijak zakořeněni a město na to nereaguje. Chtěli jsme uspořádat takový multikulturní festival, který by se odehrával na náměstí, v parcích,
zkrátka ve veřejném prostoru, jak to jen jde. Tenhle nápad se nakonec
ukázal být moc velkým soustem, a tak jsme ubrali plyn a vydali se
cestou drobnějších akcí.“
Spolek Téma dne vznikl 22. října 2008 a po celou dobu své činnosti, až do jara 2016, fungoval na ortodoxně dobrovolnické bázi. Iniciativou
prošlo více než dvě stě padesát lidí, povětšinou středoškoláků, kteří později rodnému městu s hrdostí a odhodláním zamávali a vyrazili jinam.
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Mezi pravidelné projekty patřilo třeba pořádání filmového festivalu Jeden svět v Mladé Boleslavi, festival v parcích a na náměstí, filmové projekce, podpora vzniku první literární kavárny ve městě, street artové a graffiti happeningy, vznik legálních graffiti ploch, ale i intervence
zaměřené na integraci cizinců.
„Nás vždycky zajímalo spíše to, co se aktuálně děje ve společnosti, než to, jakou kapelu si pozveme. Celý tým vycházel z různých
profesí, ale pevně nás spojovalo akcentování lidskoprávních témat.“
Zaměření spolku připomíná takovou sinusoidu. Podle toho, co se
řeší na stránkách novin, a podle toho, na jaká sociální a občanskoprávní
témata v regionu bylo potřeba reagovat, produkovali organizátoři kulturní akce, workshopy, přednášky. Zní to jako model, který by dokázal
být popoháněn jako perpetuum mobile do nekonečna.
Nestalo se. Kolem roku 2012 sebral Honza síly a pustil se do ambiciózního projektu takzvaného Gellner centra. Budoucí kreativně-kulturní centrum s inkubátorem pro absolventy uměleckých škol mělo
reagovat na rozevírající se nůžky pestré struktury místních obyvatel.
Klára Mitlenerová zpracovávala architektonickou studii s konceptem
projektu, ostatní vyjednávali o budoucí spolupráci pro ateliéry určené
kreativně-kulturním průmyslům.
„Nezvládl jsem to. Asi jsem nebyl schopný vedení města přesvědčit o přínosu takovéhle instituce. Pracovali jsme na tom čtyři
roky, spoustu se toho naučili. Ale nepovedlo se. Nedokázali jsme získat místo, které bychom si mohli koupit nebo od města pronajmout.
Zůstali jsme stát na mrtvém bodě. Možná jsem spoléhal na dobré
vztahy s vedením města, že tohle postačí. Dneska už vím, že od určité
velikosti miliardového projektu je úplně jedno, jak s kým vycházíš,
ale musíš být důraznější. Možná jsme měli přilákat větší množství odborníků, takových ambasadorů, kteří by nad námi drželi ochrannou
ruku. Naučil jsem se ale třeba systematičtějšímu projektovému myšlení a myslím, že se hodně poučil i osobně. Asi jsme na to tehdy prostě
nebyli připravení.“
Gellner centrum už nebyla žádná punková aktivita mladé neziskové organizace, ale profesionální projekt s ambicemi na desetiletou
udržitelnost. Nápad na kreativní centrum tak navždy zůstal zastrčený
v šuplíku, kolegové ze spolku postupně odcházeli za prací do jiných
měst. Přišel moment, kdy zůstal Honza na aktivity sám.
„Trochu to byl i můj osobní problém. Taková první krize středního věku. Byl jsem z Boleslavi najednou frustrovanej. Pořád jsme se
snažili, hledali další a další scénáře pro kreativní centrum a najednou
jsem zjistil, že jsme pořád na začátku. Že se to prostě nepovede. Potřeboval jsem nějakou změnu. Nechtěl jsem dál dělat věci s nejistotou, jestli se povedou nebo ne. Prostě se trochu více začít orientovat
na výsledek.“
Poslední komorní koncerty ve veřejném prostoru místního lesoparku uspořádal spolek v červnu 2016. Následovala reorganizace
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a transformace na téma mediální výchovy v Čechách a na Slovensku. Té
se ostatně Téma dne věnovalo již od roku 2012, vloni se však na ni plně
a definitivně zaměřilo.
Honza společně s kolegou Petrem Pláteníkem začali vyvíjet vlastní
metodiku na rozvoj kritického myšlení ve vztahu k mediálním obsahům.
Jedná se totiž podle něj o předmět, který je poněkud zanedbávaný, co
se výuky na českých školách týče, což se pak přirozeně projevuje na
nedobrých výsledcích mediální gramotnosti české populace. Přestože
se v poslední době tolik volá po rozvoji této gramotnosti, koncepční postupy vedoucí k jejímu zajištění prozatím neexistují.
Mezičas mezi zmiňovanou krizí počínajícího středního věku
a soustředěním se na jakékoliv téma mediální výchovy se Honza rozhodl využít po svém. Vzal si volno a vyrazil odpočívat do Vysokých Tater.
Četl knihy, k nimž se během posledních pár let nedostal, chodil na túry
a jednou zvedl telefon, který mu změnil život. Slovenský investor si jej
vybral pro přípravu a správu nové nadace zaměřené na témata klimatických změn.
„Tohle je vlastně docela důležité. Já se nepovažuju za experta v žádné z těch oblastí, kterým jsem se věnoval. Celý můj profesní
životopis spočívá v umění rychle se zorientovat v nějakém prostředí, najít správné osoby a ty propojit. Drtivou většinu svého života
jsem vlastně pracoval jako fundraiser a poradce pro strategický rozvoj. A tahle metoda práce a uvažování mě prostě posouvala různým
spektrem organizací. Studium práv ti dá takový široký rozhled, navíc
mě nesmírně ovlivnila práce v Respekt Institutu, celá ta spolupráce
s novinářema, bývalýma disidentama. Zásadní je pro mě občanský
a lidskoprávní rozměr. A ten najdeš jak u integrace cizinců, tak u environmentálních témat.“
Krátce před výpravou na Slovensko si Honza ještě na malou chvíli odskočil do brány Českého ráje, Mnichova Hradiště. Na jaře 2015 se
zde na pár měsíců stal novým ředitelem Městského kulturního zařízení
a Klubu Mnichovo Hradiště.
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„Hradiště není doba, na kterou bych rád vzpomínal. Chtěl jsem
to zkusit. To město jsem znal a myslel jsem, že vím, do čeho jdu. Setkal jsem se ale s klasickým vnímáním toho, že ředitel příspěvkové
organizace je majetkem a podřízeným vedení města. A to se s mojí
představou o nezávislosti nemohlo nikdy potkat.“
Bratislava se stala Honzovým novým domovem. Na plno se věnuje
nadaci a svými aktivitami vlastně už nevstupuje do veřejného prostoru.
Alespoň ne prostřednictvím intervencí v klasickém slova smyslu.
„To město má neuvěřitelný potenciál, s kterým nepracuje. Potřeboval jsem si odpočinout. Ale uvidíme, jak to zase bude za pár let.
Bratislava mi připomíná Prahu před deseti, patnácti lety. Všechno se
teprve probouzí. Lidi si jezděj v Mercedesu, ale veřejné služby jsou tu
jak na Balkáně.“
Abstinenční příznaky pramenící z nedostatku živého umění a milovaných koncertů v boleslavském lesoparku hodlá Honza léčit neprodleně, ještě v Bratislavě. Rád by začal pořádat specifické soukromé koncerty a krůček po krůčku se přidal k těm několika málo projektům, které
podle něj na Slovensku ještě neztratily sebevědomí a neúnavně se snaží
o oživení tamějšího veřejného prostoru.
Téma dne je samovolnou odpovědí na otázku. Všechno tkví v názvu. Ať se stane cokoliv, zaměření spolku a jeho kormidelníka Honzy
dokáže operativně změnit směr. Zní to poučně. Díky chameleonským
praktikám Honzy dostávám totiž nevyžádané utvrzení v hypotéze, že se
z veřejného prostoru a aktivit v něm stala svého času obecná až mainstreamová témata. Chytrý pop, který neškodí, napomáhá dobré náladě,
ale před pár lety byste jej v rádiu těžko hledali.

klíčová slova:
#respekt #kreativnicentrum #obcanskysektor #bratislava #skodovka
#jedensvet
odkazy:
temadne.cz
www.facebook.com/temadne

147

148

Archiv projektu

149

150

Vratislavice nad Nisou
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Jitka Jakubičková (1986)

Zauhlovačka

Vratislavice nad Nisou najdete jihovýchodně
od Liberce. Rozkládají se na necelých třinácti
stech hektarech, žije v nich asi osm tisíc
obyvatel. Mezi sedmaosmdesáti ulicemi, na
kterých se tato městská část Liberce krčí,
na první dobrou vysvítá jedna jediná jasná
dominanta. Bývalá zauhlovací a vodárenská
věž stojící v prostoru někdejšího areálu na
výrobu koberců.
Zauhlovačka, jak se dnes pětašedesáti metrové věži říká, popadla nedávno druhý dech. Společně se svým spolkem AvantgArt se do jejího
oživení pustila Jitka Jakubičková, která ve Vratislavicích žije a osud
věže jí nedal spát.
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Příběh Zauhlovačky a Jitky je jako milostná story. Každá z nich se narodila jinde a jindy, ale jednoho dne se jejich osudy musely propojit. Střetnout přesně v ten kouzelný okamžik, kdy bez ohledu na překážky není
cesty zpět.
Vodárenská věž byla postavena v letech 1916 až 1919. Vznikla jako
součást výrobního areálu někdejší továrny na koberce Ginzkey, později Bytex. Rozpíná se na třech nadzemních podlažích, jednom podzemí
a pyšní se vyhlídkovou terasou. V přízemí se kdysi nacházela strojovna,
ve střední části dva zásobníky na uhlí a v horní části vodojem. Na stavbě
se setkali jeden z nejvýznamnějších průmyslníků v Rakousku s jedním
z nejslavnějších architektů ve střední Evropě – dvojice Wilhelm Ginzkey
a Leopold Bauer, kterému se dnes klaníme spíše za Priessnitzovo sanatorium v Jeseníku. Vzhledem k době, v níž dominanta Vratislavic vyrostla,
se na její stavbě za první světové války podíleli také italští váleční zajatci.
Pohnutá historie opomíjené a opuštěné stavby se začala měnit na
konci roku 2015. Na dřívější návrh územního pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci byla prohlášena kulturní památkou.
A někde tady přichází setkávačka. Jitka se narodila v Jablonci nad
Nisou. Severní Čechy považuje za svůj domov a má ráda mnoho zdejších
koutů, ať už přírodních či industriálních. Do Vratislavic se přestěhovala s manželem už za dob studií na vysoké škole – Technické univerzitě
v Liberci, kde se věnovala oboru Pedagogika volného času. Přála si najít
klidné a přátelské místo pro život a ve Vratislavicích se jí to povedlo.
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„Kdykoliv jsem projížděla z Jablonce do Liberce, nešlo věž přehlédnout. Staré a opuštěné budovy mě vždycky lákaly svojí atmosférou a historií. Kdykoliv jsem nějakou navštívila, představovala jsem si,
co všechno se tam v minulosti odehrávalo a kolik osudů bylo součástí
jedné takové stavby. Myšlenka na využití konkrétně Zauhlovačky přišla, když jsem se s kočárkem procházela po okolí.“
Jitka společně se svými nejbližšími založila 16. února 2016 spolek AvantgArt, pronajala si prostor od současného vlastníka areálu Intex
a pustila se do nekonečné práce. Od loňské zimy začali vyklízet prostory
věže. Kolektivní úklid se zdál být šťastným komunikačním prostředkem.
Dobrovolníků, kteří podali pomocnou ruku, totiž nebylo zrovna pomálu.
„Zauhlovačka byla posledních několik desítek let drancována.
Bez ohledu na historické souvislosti nebo jedinečnost daného prostoru
byly provedeny desítky zásahů, které poškodily nejen exteriér, ale především interiér věže. Krom toho se tady navršily desítky tun odpadu
a to i toho vysoce nebezpečného. V tuto chvíli je prostor už zcela vyčištěn, a to především díky desítkám dobrovolníků. Hodí se také říct, že
do tak velkého projektu, jako je Zauhlovačka, se člověk nemůže pustit
sám. V úplných začátcích projektu se ke mně připojili můj bratr Miroslav Prousek a můj manžel Tomáš Jakubička a společně jsme vytvořili
uskupení AvantgArt. No a díky babičkám, které tu a tam pohlídají děti,
se můžeme věnovat záchraně naší kulturní památky.“
Myšlenka kulturního centra ve věži se začala rodit. Spolek by
prostor postupně rád proměnil v místo pro setkávání, tvorbu a relaxaci
všech věkových skupin. Chystají výtvarný ateliér a obnovu tradičních řemesel. Chybět by nemělo místo pro koncerty, přednášky, řemeslné dílny
a výstavy, které by se měly rozkročit i do veřejného prostoru před samotnou stavbou. Na tom se ostatně odehrávalo také slavnostní otevření
věže, jednoho červnového odpoledne v roce 2016. Nejenže byla věž zcela poprvé otevřena široké veřejnosti, ale každý návštěvník měl možnost
navštívit přednášky Jindřicha Vybírala v přízemí věže, v rámci kterých se
mohl dozvědět detaily o architektu Leopoldu Bauerovi a samotné historii
objektu. Děti si pak přišly na své v dětském koutku a návštěvníci si mohli
zakoupit dárkové předměty s motivy věže. Výtěžek byl poté převeden na
transparentní účet spolku AvantgArt.
„Kromě skvělých dobrovolníků se do otevření zapojili i představitelé města. Na pódiu nám dokonce poděkovali za snahu o oživení centra obce a místní komunity. Dorazily stovky lidí včetně médií.
Vzniklo několik reportáží a mnoho článků.“
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Zvědavost, nostalgie a nadšení. Všechno do sebe zapadlo. A zapadat by mělo i nadále. Výtvarným a řemeslným kurzům by v budoucnu
mělo sloužit první patro. Přízemí věže se má zase proměnit v zázemí pro
toalety, pódium a umožnit vybudování nového baru. Opomíjen není ani
venkovní prostor. Nutné bylo srovnat terén, vyklidit okolí stavby, vyrobit
lavičky, na kterých by mohli návštěvníci jen tak odpočívat.
Zauhlovačka se zdá být přesně tím projektem, o kterém každý tak
nějak ví. A to i daleko za hranicemi Libereckého kraje. Značnou zásluhu
na tom má Nadace Via, která podpořila projekt během první fáze v rámci programu Města z jiného těsta ve výši 70 000 Kč.
„Musím říct, že jedním z nejdůležitějších úkolů lídra neziskového projektu je žádat o finanční prostředky instituce, které se věnují
pomoci kulturním památkám nebo vznikajícím komunitním centrům.
Pro širokou veřejnost jsme pak třeba otevřeli transparentní sbírkový
účet, na který může přispět kdokoliv a dále sledovat, jak je s penězi
naloženo. Součástí každé akce je pak také zapečetěná sbírková kasička, kam mohou návštěvníci vkládat dobrovolné vstupné.“
Veškeré prostředky, které se takto podaří shromáždit, jdou na obnovu věže či její propagaci. Zauhlovačka před Vánocemi oslavila první
výročí, je tak čas na malé ohlédnutí.
„Pokud mám odpovědět na to, co bylo nejtěžší, tak to nedokážu. Protože to nejtěžší nás určitě ještě čeká. Každému začínajícímu
srdcaři, který se rozhodne vést jakýkoliv projekt, bych ale poradila
jediné: zajistit si vysoce spolehlivý tým. Najít opravdu spolehlivého
a pracovitého společníka je úkol nejtěžší, a proto jsem vděčná za dva
další členy spolku, na které se mohu beze zbytku spolehnout.“
Jako by uklidit prostor a zbavit jej starých nánosů někdy mohlo znamenat daleko více. Očistu, která nechá vyniknout rez a původní
siluetu věže, stejně tak ale dokáže být krásným zázemím pro to, co se
teprve má odehrát ve dnech budoucích.

klíčová slova:
#vez #vodarna #zauhlovacivez #remesla #dominantamesta
odkazy:
www.facebook.com/zauhlovacka
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Fotografie: Miroslav Prousek
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Jablonec nad Nisou
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Anna Strnadová (1993)

Jablečné lázně
Bižuterie. Broušené sklo. Sport v hlavní roli.
Jizerské hory. Dál nevím. Jablonec nad
Nisou působí velkolepě. Projekt Prázdné
domy, který mapuje opuštěné nejen bývalé
industriální prostory, by si tady přišel na
své. Stačí se na chvíli projít po centru
a pochopíte, jak přehnaně opulentně muselo
město zářit za éry své největší slávy.
Dodnes ji připomínají vybydlené stavby dávno postrádající svůj původní smysl. Jednou z nich jsou městské lázně, které v uplynulých
letech proletěly řadou uživatelských turbulencí. Staly se městským
bazénem, později jen zázemím pro skomírající kadeřnictví, ustály
neúspěšné plány na proměnu v městskou knihovnu a zůstaly ležet ladem. Nedalo to spát Anně Strnadové, která si v posledních čtyřech
letech odskočila do Prahy za studiem art managementu na Vysokou
školu ekonomickou.
Anička původně toužila po podobném prostoru v Praze. Snila o obrovské hale s vysokými stropy a neomezeným potenciálem. Neměla žádné
zkušenosti a vazby na rodné město se nakonec projevily silněji, než
by čekala. Do oka jí padl objekt městských lázní, budovy z roku 1908,
který až do roku 1960 fungoval v původním stavu. Sedmdesátá léta
bohužel prostor znásilnila zásahem Okresního stavebního podniku,
zničilo se původní průčelí, ozdobné prvky na fasádě i původní zasklení
oken. Později byl městský bazén zavřen a po roce 1996 začalo město
hledat nové využití.
„Byl to docela dlouhej proces. Hned na začátku nás město varovalo, že to nejspíš nepůjde, protože v celém objektu nefunguje elektřina, chybí topení a tak dále. Po necelém roce jsme se ale nejistými
kroky přes překážky dostali do bodu, kdy jsme si prostor mohli krátkodobě vypůjčit a dočasně jej otevřít.“
Atmosféra euforie z dobré kořisti pomáhala Anně a celému týmu
spolku ArtproProstor překonat veškeré provozní nesnáze. Oslovili kamaráda elektrikáře, který si dokázal s místem poradit, našli architekta
Jakuba Chuchlíka, jenž připravil návrh na nový amfiteátr vyskládaný
z palet, aby se o něco později museli vydat jinou cestou a společně
se zámečníkem přebudovat bývalý bazén prostřednictvím kovové
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konstrukce, na kterou bylo naskládáno dřevo tak, aby vytvořilo potřebnou elevaci pro hlediště. Daleko před podepsáním smlouvy o pronájmu
se také během léta 2015 pustili do úspěšné crowdfundingové kampaně, během které získali nečekaných 221 % žádané částky, 199 800 Kč.
Nevyhnutelné minimální náklady, které potřebovala Anna zaplatit za
stavbu amfiteátru, si půjčila od bratra. Ostatně, nebylo to poprvé, kdy
spolu úzce spolupracovali. Už před lety se podíleli na iniciativě, která
se snažila eliminovat hazard v Jablonci nad Nisou. Důvod tehdy měli
prozaický, vlastní rodinný příběh tatínka, který sám závislost na hracích automatech úspěšně překonal.
„Neměli jsme žádnou strategii. Všechno jsme řešili tak, jak to
přišlo, teď a tady. Pro mě osobně ale přesně tohle bylo nesmírně
obohacující. Až půjdu do dalšího projektu, tak už rozhodně budu
vědět, co dělat. Myslím, že to byla neuvěřitelná škola života. Tři měsíce jsme dnem i nocí připravovali prostor, pracovali rukama a do
toho chystali úvodní taneční představení. Byl to takovej trans, ve
kterém nemáš chuť se zastavit a nepotřebuješ odpočívat. Všechno
bylo nový, nejistý a poprvý. Zpětně ale třeba vidím, že jsem si lámala
hlavu i s věcma, který nebyly vůbec důležitý, bála se, jestli to bude
někoho zajímat a neděláme projekt jen tak pro nás samotný. Příště
budu mít více odvahy.“
Jablečné lázně se veřejnosti poprvé otevřely 18. září 2015. Anna
se svou kamarádkou choreografkou Annou Benhákovou připravila site
specific divadelně taneční představení obsahující výjevy z historie samotné budovy, promítal se historický film z roku 1908, kdy Jablonec nad
Nisou navštívil císař František Josef, na jehož počest se lázně otevíraly.
Za první dva dny navštívily prostor, do nějž se posledních dvacet let nedostala ani noha, více než dvě stovky zvědavců a organizátory spláchla
obrovská vlna zájmu o možnost se do místa zase někdy podívat. Ještě
během prosince 2015 stihli uspořádat design market, několik koncertů
a vystoupení studentů z HAMU, kde Anička krátce sama studovala. Během roku 2016 se pak akce rozšířily na autorská čtení, divadelní premiéry respektovaných pražských souborů, taneční divadlo, festival Den
architektury a fotosoutěž zaměřenou na genius loci Jablečných lázní.
„Na konci první sezóny jsme požádali o prodloužení smlouvy
k propůjčení prostorů. To se ale paradoxně nepovedlo. Město spíše
čeká na většího investora, který se vrhne do komplexní rekonstrukce
lázní. My se zase soustředíme na drobné proměny, které se dají udělat
bez milionových částek. Momentálně je to tak, že si prostor musíme
pronajmout, byť zdarma, a to je skvělé, na každou akci zvlášť, vyzvednout si klíčky před akcí, všechno přivézt a odvézt, pořád dokola. A to
trochu komplikuje situaci, hlavně když chceš, aby prostor dokázal žít
svým životem.“

Nehledě na tekutý písek pod nohama se spolek pouští do plánu
na novou sezónu. Rádi by navázali mezinárodní spolupráci přes Visegrádský fond s dalšími projekty, které oživují lázně (ano, znáte z kapitoly
Mariánské Lázně a není to naposledy, ale nechte se překvapit), přizvali
umělce k dlouhodobým i krátkodobým rezidenčním pobytům, pořádali design markety a věnovali se site specific intervencím, které pracují
s historií a strastiplným osudem daného místa.
„To, že existujou překážky, mě nakonec ale vlastně baví. Víme,
že můžeme skončit s holejma zadkama a budeme se muset přesunout jinam. Ale to, že se snažíš lidem ukázat jinej směr, jakým se dá
uvažovat o opuštěnejch místech, je skvělý. O tohle podle mě Pražáci
přicházej. Žijou v bublině, spoustu věcí už vysvětlovat nemusíš, přesvědčuješ přesvědčený. A nabízíš to, co nabídlo deset lidí před tebou.
Dělat takové věci v Jablonci, kde by to za mě neudělal nikdo, nebo jen
málokdo, mi dává větší smysl.“
Menší město vyžaduje určitou opatrnost a šikovnost. Jemné našlapování kolem ožehavých témat, každý zná každého, každý má vlastní
zájmy. A hrdost je silnější. Bývalý bazén, v němž se učila plavat polovina
města, nedisponuje funkční kanalizací a není kolaudován na kulturní prostor. Nemyslím, že se to někdy změní, ale jak se tak zdá, spolku – jehož
členové jsou šikovně namícháni ze studentů a absolventů uměleckých
škol jako taneční Duncan centre nebo HAMU, arts managementu nebo
žurnalistiky, ale stejně tak nechybí zastoupení architektů, zámečníků,
designéru, ekologů a ajťáků – to příliš nevadí. Minimálně, dokáží s tím
žít a pohybovat se po tenkém ledě, který se může kdykoliv prolomit.
Utopit se naštěstí nemá kdo, protože vodou prostor, krásně paradoxně,
dávno nedisponuje.

klíčová slova:
#lazne #jablonec #bazen #amfiteatr #tanecnidivadlo #sitespecific
#palety
odkazy:
artproprostor.webnode.cz
www.instagram.com/artproprostor
www.facebook.com/artproprostor
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Fotografie: Anna Benháková a Tomáš Droppa
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Hradec Králové
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Natálie Barcalová (1992)
a Aneta Kohoutová (1989)

NUUK – sauna a kulturní
osvěžovna
Zima. Mrazem prokřehlá tráva. Trocha
bloudění, když nejste zrovna z Hradce
Králové a nevíte, kam správně jít. Kouř ze
sauny a maringotky vás ale navede jako
světlo bludičku. Po pár minutách dojdete ke
slepému rameni Labe u Staré Třebše.
Mezi stromy ještě prosvítá velkolepý zářící nápis Makro, poslední
známka městské civilizace, ale náladou se už dávno ocitáte někde
u finského jezera. Natálie Barcalová a Aneta Kohoutová si splnily svůj
sen a vytvořily pojízdnou saunu s kulturní osvěžovnou, ve které se
můžete zahřát černou překapávanou kávou, nebo si jen tak poslechnout rozhlasovou hru.
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Poetika, rozněžnění a dokonalý klid je to první, čím se necháte okouzlit. Bez špetky kýče. Naprosto autenticky, s radostí a nadšením. Sauna
a osvěžovna NUUK – jejíž jméno je složeno z písmen obsažených ve jménech zakladatelek a dvou vln uprostřed – je místo, ve kterém u malých
kamen a symfonie praskajícího dřeva vypotí poslední zbytky ironie i ten
největší cynik.
Holky se poznaly, když pracovaly za barem v kavárně místního
kina Bio Central, které Aneta dnes vede jako provozní ředitelka.
„Ani nevím, jak jsme spolu začaly mluvit. Natálie se mi vždycky
zdála jako taková divná holka, jenže pak jsem zjistila, že to je právě
dobře. Začaly jsme spolu natáčet video pro hradecký divadelní festival Open Air, pořádat zážitkové Kino 2.0 a více se poznaly,“ vzpomíná
Aneta.
Před třemi roky se Aneta vydala studovat do Finska. V Helsinkách
se zdržela díky práci na velvyslanectví a Natálie ji přijela navštívit. Okamžitě se jim zalíbily přírodní sauny s bistrem, překapávanou kávou u poklidných finských jezer a nápad pomalu začínal žít svým životem. Přišlo
jim jen škoda, že něco podobného nenajdete také u nás.
„Ono je to jednoduchý. Nemám ráda teplo. Naopak mě fascinuje sníh a miluju pustou krajinu,“ popisuje Aneta.
Soukromé vsuvce se v tomhle případě nelze opět vyhnout. Natálie
a Aneta viděly veřejnou výzvu naší iniciativy Kulturní jádra. Na koleni
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a na chatě v Dolní Hedči sepsaly projekt, který zpestřily rozkošným obrázkem v malování, a Natálie odjela chytat wifi do Hradce Králové. Za
pět dvanáct žádost o finanční podporu odeslaly. NUUK nás všechny
dojal od začátku. Skvělý nápad, skvělé místo. Lokalitou, na kterou
si děvčata brousila zuby, byla vodácká klubovna na břehu Orlice. Po
čase se ale ukázalo nemožné realizovat stavbu sauny na vodáckém
zázemí. Na řadu přišel nouzový plán, který zářil jako světlo na konci
tunelu – nádherná a téměř opuštěná plovárna z třicátých let nacházející se jen o kousek dál proti proudu řeky. Nakonec se ale ukázalo, že
pro postavení kontejneru, ve kterém měly být sauna a kulturní osvěžovna zakotveny, nestačí jen stavební povolení a přívod elektřiny na
pozemku vyžaduje kompletní nové zavedení sítí. To už ale bylo pro
holky finančně i časově nereálné. Se soukromým majitelem plovárny se v dobrém loučí a jdou probírat nouzové strategie do kavárny.
U černé kávy si vyměňují zkroušené pohledy a povzdechy nad nespravedlností a ve dveřích potkávají spásu. Náhodou narazí na kamaráda, který si nedávno zakoupil pozemek u Labe v okolí bývalé
loděnice a v nejbližší době na něm sám nic stavět nehodlá. Místo je
prý volné a děvčata si s ním mohou dělat, co chtějí. Potupně vrací
rezervované kontejnery a stěhují se k Labi.
Na scéně se opět ocitají vysněné chalupářské maringotky. Pátrání
po té nejvhodnější ale začíná připomínat stezku odvahy. Natálie a Aneta
objíždějí kolotočářské klany po jižní Moravě, kde obchází po setmění
maringotky s fešákem vystřihnutým z temných dob Tuzexu, Discopříběhu a doby, kdy estetika Sagvana Tofiho udávala tempo módy. Neznámý
pán je provádí opuštěným parkovištěm zdevastovaných maringotek za
zvuku křupající prokřehlé trávy podléhající jeho naleštěným špičatým
botám s hadím vzorem. Předstírá, že telefonuje a má na drátě další zájemce, takže by bylo záhodno, aby se dívky okamžitě rozhodly.
„Prostě, každej si myslí, že když jste dvě mladý holky, může
s tebou vydupat. A to tě po čase opravdu přestane bavit,“ shrnuje patálie Natálie.
Holky ale nepodlehnou. Počkají si a o pár dní později narazí na
pohádkovou paní Horčicovou, která jim kdesi za Brnem nabízí maringotku v dobrém stavu a za vstřícnou cenu. Kontakt v inzerátu měla uveden
jako „pan Štěstí“. Když se Natálie nesměle zeptá, jestli se tak jmenuje
její manžel, paní se lakonicky zasměje, nabídne děvčatům, ať si na zahradě nasbírají domácí ostružiny, a přizná, že ne, že jí to jen přišlo hezké
a věří romantickým příběhům. Štěstí, jak se tak zdá, na chvíli dorazilo
i do NUUKu.
Nejsou to poslední dobré zprávy. Holky hledají někoho, kdo by
jim mohl pomoci s vybudováním samotné sauny. Někoho, kdo má zkušenosti a jen tak jim poradí, na co si dát pozor. Na kávu zajdou s panem
Dyntarem, majitelem saunového studia, který namísto moudré rady jednoduše podotkne, že by se rád do celého projektu pustil s nimi a saunu
jim rovnou vybudoval. Zdarma. Jen tak.

„Bylo to, jako když prolomíš zamotanej kruh problémů. Obrovská finanční, ale vlastně hlavně morální podpora. Dyntar byl jeden
z prvních lidí, kteří nám věřili, že to dokážem. Že to, do čeho se pouštíme, bez zkušeností, má smysl. Strašně se nám ulevilo,“ komentuje
Natálie.
Souběžně s technickými přípravami bylo potřeba shánět další finance. Natálie a Aneta se pustily do čtyřicetidenní dobrodružné fundraisingové kampaně na crowdfundingovém portálu Hithit, během které
se jim podařilo od sto devadesáti šesti dárců získat 110 300 Kč na pokrytí
nákladů projektu. Přehouply se tak přes hranici 110 % a není se čemu
divit. Mezi odměnami pro přispěvatele nechyběl ani soukromý koncert
s písničkářem Wabi Daňkem, který vlastní v okolí chalupu, koncert kapely Zrní, upocený výlet se zpěvačkou a herečkou Johanou Švarcovou
nebo táborák s kapelou DVA.
„Pár věcí bychom dneska určitě udělaly jinak. Neměly jsme moc
zkušeností, a tak jsme si logicky chodily pro rady. Vyslechly jsme si
spoustu názorů na to, že takhle se to dělat nedá, asi stokrát slyšely, že
to nejde. Možná by člověk měl zkrátka více věřit svojí intuici a trochu
kašlat na to, co si myslí ostatní. Podněty to třeba byly logický a lidi
to s námi mysleli dobře, ale nikdo ti nikdy nevidí do hlavy a neví, co
může bejt nejlepší pro tebe samotnou. Myslím, že kdybychom věřily
tomu, že to nejde, nikam bychom se nedostaly. Prostě bychom zůstaly
sedět na zadku a bály se. A to je škoda,“ zamýšlí se Natálie.
Trochu jako u zkoušek. První možnost, kterou člověk zaškrtne,
bývá většinou nakonec stejně ta správná a opisovat se nevyplácí. Realizovat projekt venkovní sauny je v prostředí české legislativy husarský
kousek. Pojízdná sauna nezapadá do tabulek úřadů, osvěžovna v maringotce, kde není zavedena elektřina a topí se kamny, jakbysmet. Děvčata
proto zvolila formát členských kartiček v soukromém klubu, byť otevřenému všem.
Finskou saunu, v níž se topí dřevem a vejde se do ní maximálně devět odvážlivců, spolu s kulturní osvěžovnou se skříňkami, převlékárnou, sprchou, záchody a malým pultíkem pro kávu, otevřely holky
30. listopadu 2016. Během prvního měsíce si vyzkoušelo skandinávskou
relaxaci za zvuku hýkajícího hejna labutí přes dvě stě nadšených návštěvníků, kteří se často a rádi vracejí.
Sauna bývá pravidelně otevřená čtvrteční a páteční odpoledne od
16.00 hodin, během víkendu pak od 10.00 hodin. Zastavují se pejskaři,
zvědavci, ale i ti, kteří chtějí děvčatům jen tak poděkovat za to, že něco
podobného v Hradci Králové vzniklo. Idylka, kterou dokresluje minimalistický kulturní program. Promítání studentských filmů, křty alternativních
nízkonákladových publikací, poslech rozhlasových her, autorská čtení,
malé koncerty, venkovní performance nebo atypické noční saunování.
„Překvapilo nás, jaká skupina lidí si k nám našla cestu. Třeba
padesátníci, nebo lidi, které jsme do té doby vůbec neznaly. A myslím, že se povedlo vytvořit takový hodně komunitní prostor. O to jsme
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usilovaly asi ve všech projektech, na kterých jsme pracovaly, ale poprvý mám pocit, že se to opravdu povedlo. Navíc, lidi se prvně styděj,
ale nakonec se osmělí. Jdou spolu třeba po dvou, po třech po schůdcích do řeky, seznámí se a po čase si u kamen povídají, jako by se znali
roky. A pak – myslím, že tolik nahejch lidí jsem neviděla za celej svůj
život,“ směje se Aneta.
NUUK nechce konkurovat hradeckým kavárnám. Domácí překapávané kafe je maximum, kterého se od děvčat dočkáte. Záměrně. Představa, že by se na sílu měly učit latte art, shánět peníze na drahý kávovar
a hrát si na luxusní alternativní kavárnu, je jim cizí. Něco takového by je
ani nebavilo. Sauna a osvěžovna si udržuje estetiku romantické chalupy
pár minut za městem, kam se o víkendu vydáte za rodinou. Třebaže cizí.
„Ani to neberem jako práci, jako projekt, kterému je potřeba
se věnovat. Je to prostě koníček. Chalupa, na kterou chodíš relaxovat. Někdo sedí doma u televize, my jdeme sekat dřevo a sednout si
do sauny. Tohle je náš volnej čas. Navíc, poprvý jsme svým vlastním
pánem od začátku do konce. Bez ústupků. Řešily jsme samy všechno, od toho, jakou barvou natřeme židličky, po to, jak budou vypadat
plecháčky, které jsme toužily mít jako propagační předmět. Jsou to
takový blbosti. Maličkosti, ale vnímám to, jako když si postupně zvelebuješ chalupu. Všechno si vymýšlíme do detailu asi právě proto, že
děláme jenom to, co cejtíme jako správný, a ne podle toho, že by se to
takhle dělat mělo, že takhle to dělal a vymyslel už někdo před námi.
Nás to pak nesmírně baví a věřím, že ta energie a nadšení se přenáší
i na lidi, kteří sem choděj,“ vysvětluje Natálie.
Aneta vyrůstala v Hradci Králové v paneláku a snila o tom, že
bude žít volně, v přírodě. NUUK bere jako takovou zkoušku svého snu.
Natálie pochází ze Šluknova, kde sice vyrůstala na sídlišti, ale jezdila na
chalupu k prarodičům a jako malá chodila do skauta. Zatápět dřevem
a nadechnout se louky a širých lánů tak pro ni není nic nepřirozeného.
Naopak.
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„Naši tomu ale pořád nevěřej. Bydlej daleko, takže se ještě nepřijeli podívat. A vnímaj to jako dětskej vrtoch. Jako bych si usmyslela, že chci bejt kosmonaut a teď si stavím vesmírnou loď z krabic,“
přiznává Natálie.
Rodiče Anety naopak osvěžovnu a saunu prožívají a fandí jí. Její
otec byl ostatně první, kdo hrdě přispěl v crowdfundingové kampani,
o Vánocích pak zbytku rodiny pyšně pouštěl na telefonu televizní reportáž z otevření finské oázy klidu.
Zázemí. Rodina nebo kamarádi jsou neuralgickým bodem, o kterém mluví každý třetí regionální nadšenec. Bez těch by to nešlo. Natálie
a Aneta si během podzimních příprav vystřihly různé role. Od holek, které chtějí jezdit na atypickou chalupu, přes první propagátorky myšlenky
skandinávské kultury v Čechách až po tvrdou manuální práci.
„Zjistily jsme, že toho hodně zvládneme samy, s kamarády.
Skoro všechno jsme si opravovaly svépomocí. Postavily bar, natíraly
židle, upravovaly maringotku. A celej listopad jsme nosily takový ty
modrý dělnický montérky. Nakonec už jsem se ani nepřevlíkala a chodila v tom normálně po městě, což byla docela legrace,“ vzpomíná
Natálie.
Jenže, kdo by nechtěl vyměnit výhled z kancelářské židle za práci
na čerstvém vzduchu. NUUK navozuje atmosféru nesnesitelně krásného klidu. Když posloucháte Natálii a Anetu, jak mluví o poctivé práci
a autenticitě sauny, jak plánují kulturní program pod širým nebem na
okolních loukách a pláních, nejde se nezasnít. Jsou jako lávová lampa
a aromaterapeutická svíčka, která nepáchne umělou vanilkovou vůní.
Oheň jen tak plápolá. Stačí si chvíli nedat pozor, zapomenout na kulisy
města, nevnímat zvuky aut a zaposlouchat se do praskání dřeva. Možná
totiž nejde ani tak o osvěžení těla, ale duše samotné.

klíčová slova:
#sauna #maringotka #sagvantofi #finsko #hradeckralove #labe
#praskanidreva #kontejner
odkazy:
www.saunanuuk.net/sauna
www.facebook.com/saunanuuk
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Pardubice

177

178

Šárka Zahálková (1982)

Offcity

Červené cihly, do kterých se opírá světlo
odrážené hladinou nedaleké Chrudimky.
Automatické mlýny. Kultovní stavba Josefa
Gočára, která z Pardubic učinila nejen
průmyslovou, ale i kulturní velmoc.
Tak trochu. Šárka Zahálková se kulturní památku pokusila zachránit
společně s iniciativou Mlýny městu a svým spolkem Offcity. Platformou plnou architektů, historiků architektury, ale i psychologů
a umělců.
Rodačku z Ústí nad Labem má většina lidí spojenou s Pardubicemi. Přistěhovala se sem přitom až před deseti lety. Ještě než se usadila v pomyslném Amsterdamu České republiky, stihla vystudovat vyšší odbornou školu zaměřenou na služby muzeí a galerií, galerijní management,
muzeologii v Brně a animovanou tvorbu. Té se ostatně věnuje dodnes.
V Pardubicích se ocitla náhodou, když sem vyrazila za dnes již bývalým
přítelem.
„Cejtila jsem se tady trochu ztraceně. Nikoho jsem neznala.
Všechno to pak nabouralo právě Divadlo 29. Začala jsem cítit přítomnost umění a kreativního podhoubí, které tohle město má. Prvně
jako pravidelný návštěvník, pak jako člen týmu. Začínala jsem jako
dobrovolník. Tehdy se o produkci starala Bára Kratochvílová z kapely
DVA. Kapela ale rostla a už se to nedalo skloubit s prací. A tak jsem
nastoupila já.“
Šárka dnes vede klub Divadla 29. Na starosti má výstavy, ale i koordinaci projektů, do nichž jsou zapojeni studenti a dobrovolníci, linii
vzdělávacích programů, workshopy a audiovizuální oblast. Sama zde
vede experimentální dílny pro děti.
Animaci, práci s kresbou a koketování s pohyblivým obrazem
a zvukem zůstává věrná i ve své vlastní tvorbě.
„Během roku cejtím takovej nedostatek prostoru sama pro
sebe. Odjet někam na rezidenci, kde prožiješ nejen psychický, ale
i fyzický vytržení z místa, je skvělý. Najednou získáš komfort se věnovat jen sám sobě. Jednou za čas takhle vyrážím někam na měsíc,
dva. Byla jsem třeba v Mariboru, v Linci. V roce 2012 jsme dokonce
byli součástí architektonického bienále v Benátkách. Myslím, že to,
že znám produkci umění z obou stran, jak jako produkční, dramaturg,
tak jako hostující umělec, je zkušenost, která se hodí. Znám potřeby,
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kterým je třeba vyhovět. Zároveň mě vždycky taková zkušenost inspiruje k novým věcem, novým projektům.“
Projekt Offcity, který se zaměřuje od roku 2009 na oživení zdejšího veřejného prostoru, je s Šárkou spojen od začátku.
„Offcity vzniklo ze známostí. Z části jsme naplaveniny, které
se tady usadily v různých obdobích. Zkrátka, něčím nám Pardubice
učarovaly. Jsme taková otevřená platforma. Ten kamarádskej vztah
a vzájemná důvěra jsou dodnes velmi důležitý. Veřejný prostor třeba
vidíme každej jinak, protože pocházíme z jiného podhoubí. Je mezi
náma psycholog, architekt, historik, kulturní manažer. Tohle mi přijde
velmi obohacující. Když se věci potkávaj takhle dohromady.“
Spolek Offcity čítá dnes kolem dvanácti členů, kteří se však, jak to
tak bývá, potkají jednou za rok na horské chatě. Projektů si za poslední
roky však stihli vyzkoušet více než dost. Architektonické procházky, tematické cykly o architektuře a urbanismu, pocitovou mapu. Jeden den
v roce se mimo jiné třeba snaží alespoň pár náhodným kolemjdoucím
připravit nevšedně všední zážitek a snad i otevřít oči směrem k silnějšímu vnímání města kolem sebe. Jen tak, pro větší představivost, Tomáš
Vaněk třeba vypustil z magistrátu tisíce pingpongových míčku s básněmi Václava Burdy.
„Jasně že když připravuješ umění ve veřejným prostoru, tak
vznikají nesnáze. Jsou to ale spíše takový veselý historky. Jednou
jsem třeba připravovala výstavu Krištofa Kintery ve veřejným prostoru. Její část jsem chtěla umístit na náměstí, kde je historická dlažba.
Instalaci bylo potřeba zajistit a vyndat jednu dlažební kostku. To ale
prý nešlo. Už o pár týdnu později probíhala na náměstí nějaká předvolební debata a všimla jsem si, že najednou nebylo kvůli nějakému
ukotvení problém kostku vytáhnout. Takový momenty ale beru jako
výzvy. Tehdy jsem si asi řekla, že tady něco není v pořádku.“
Iniciační moment s onou nevinnou dlažební kostkou posunul Šárku o krok dál. Kolegové ze spolku Ondřej Teplý a František Václavík byli
na podzim 2012 osloveni společností GoodMills Česko s. r. o. alias vlastníkem legendárních Automatických mlýnů, aby zpracovali stavebněhistorický průzkum a zaměření objektu. Okamžitě tak vyhřezla na povrch
smutná skutečnost. Nejcennější průmyslová stavba, kterou si v letech
1910 až 1925 nechali od uznávaného architekta Josefa Gočára postavit
bratři Egon a Karel Winternitzovi, ukončuje po více než sto letech svůj
provoz. Na břehu Chrudimky tak zůstane opuštěný areál, se kterým si
město neví rady.
Ještě téhož roku uspořádali organizátoři v prostorech Automatických mlýnu Den architektury. Zájem byl obrovský, na náměstí, kde
měli účastníci sraz, dorazilo kolem pěti set lidí. Všichni se tak do mlýnů
ani nedostali. Pár měsíců nato vznikla iniciativa Mlýny městu, nezávislá
platforma, složená nejen z Offcity, ale již také členů dalších kulturních
příspěvkových organizací a neziskovek. Šárka a její kolegové se obávali
především nejhoršího scénáře. Původní vlastník GoodMills Česko s. r. o.
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nabízel mlýny k prodeji. Ať už městu, které o ně posléze neprojevilo zájem, tak komukoliv jinému. Strach z neuváženého developera nakonec
vyřešil zásah deus ex machina. Architekt Lukáš Smetana se od kamaráda z Pardubic dozvěděl, že je areál nabízen k prodeji. Tou dobou trávil
hodně času v Amsterdamu a místo u kanálu Chrudimky mu holandskou
idylku tak trochu připomínalo. Památkově chráněná budova se tak ocitla
v rukou zachránce, který se chce držet původního záměru Offcity a dalších iniciátorů a členů iniciativy Mlýny městu. Soukromé loftové byty
pro bohaté se tak nekonaly.
Krátce před rozluštěním detektivní záhady o budoucím osudu
mlýnů připravilo totiž v roce 2013 Divadlo 29 společně s dalšími dvanácti
neziskovkami a kupou dobrovolníků festival Automatické kulturní mlýny.
Bývalá zámečnická dílna se proměnila v bar, rýhovna se stala dočasným
knihkupectvím nabízejícím především tituly spojené s architekturou.
Hned u vstupu do budovy mlýnů zavadili návštěvníci o uměleckou performanci Ondřeje Brodyho, během které se zde hnětlo těsto na gigantické knedlíky. Vnitřní prostory dostaly podobu dočasné galerie, v níž byly
vystaveny soutěžní návrhy na památník aviatika Jana Kašpara a zvuková
instalace rozezněla místní moukovody.
Sen o kulturfabrice anglosaského a německého formátu tak díky
Lukáši Smetanovi může dál směle pokračovat. Snad jen, poučení bohužel z příběhů Automatických mlýnů neplyne, jakkoliv se totiž Offcity
a Mlýny městu snažily tlačit na město, aby se rozhoupalo ke koupi památky, vše se nakonec vyřešilo fatalistickou odbočkou a malým zázrakem. Smetana plánuje kancelářskou budovu přetvořit v architektonická
studia a prostor pro menší ateliéry. Chybět by neměla ani ona kavárna,
bar či bistro. Dokonce prý sám oslovil pro spolupráci slovutného architekta Josefa Pleskota, který prostor detailně zná.
„Vlastně to dopadlo, jak nejlíp mohlo. Byli jsme už trochu bezradní. Byla by strašná škoda, kdyby mlýny nakonec zůstaly opuštěné
a dále chátraly. Nakonec to byl takovej zásah z nebes. Ale možná by
k tomu nikdy nedošlo, kdybychom se nepustili do celý tý hlasitý diskuze. Nikdy nevíš, čím můžeš někoho pozitivně ovlivnit.“
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Když Šárka srovnává proměnu Pardubic za posledních deset let,
neubrání se hořkosladkému tónu. Na jedné straně zde vznikla pozice
hlavního architekta a město se otevřelo směrem ke společnému plánování s obyvateli, na straně druhé kulturní koncepce, k níž byla přizvána
(pozn. a o níž se svého času skutečně mluvilo jako o jedné z nejprogresivnějších vlaštovek českého komunitního plánování napříč všemi umělecko-architektonickými konferencemi u nás), ztrouchnivěla do podoby mrtvého materiálu, který už druhým rokem leží bezvládně na stole
úředníků.
„Pardubice jsou ale jinak skvělý město. S lidma se můžeš potkat
přímo na ulici. Nepotřebuješ vlastně ani telefon, protože jednoduše
stačí dvakrát projít náměstí a všechny potkáš. Na kole jsi za pár minut
všude. A celkově, vztahy mi přijdou takový kontaktnější. Nakonec, asi
nejlepší, co bych si mohla do budoucna přát je, abychom se dostali do
stavu, kdy věc jako Offcity nebude vůbec muset existovat. Víš, to by
totiž znamenalo, že všechno už funguje tak nějak samo.“
Budu sobecká. Co je to obětovat osud jednoho krajského města vůči představě, že by zanikla skvělá iniciativa, která se kontinuálně
věnuje oživení veřejného prostoru, zachraňuje opuštěné brownfieldy,
kreslí pocitové mapy, vytváří venkovní zvukové instalace a produkuje
ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi akce jako Město na
Míru, během nichž se místní hlavní třída promění v pouliční slavnost?
Offcity by chybělo. Kdo by se pak staral o všechen ten pozitivní lobbing
a kulturní advokacii regionu? Koho by pak člověk potkával během té
pětiminutové procházky centrem Pardubic?

klíčová slova:
#gocarovymlyny #chrudimka #urbanismus #kulturnikoncepce #d29
#mlynymestu
odkazy:
www.offcity.cz
www.mlynymestu.cz
www.facebook.com/mlyny.mestu
www.facebook.com/projekt.offcity
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Vysoké Mýto
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Jiří Šafr (1977)

.proMejto
Trať uprostřed města. Zastávka Vysoké
Mýto – město, místo, které v tomhle chudém
bratrovi Lonely Planet doporučím k návštěvě
tónem až výhružným. Mohlo by se jednat
o kolonádu, kdyby zase jednou někde poblíž
vyrostly lázně a neparkovalo zde auto za
autem.
Možná proto vznikl spolek .proMejto, skupina architektů v čele s Jiřím Šafrem, které nebylo lhostejné, co se děje v jejím městě. Fascinoval je veřejný prostor, ten kvalitní i odpuzující, kontrastní charakter
starého Mejta a toho nového, plného nepodařených urbanistických
plánů, absence rozumných architektonických soutěží a mytizace jedné zdejší dopravní tepny. Všechny problémy města totiž prý souvisí
s nešťastnou silnicí číslo pětatřicet.
Jirka se vydal studovat na Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Profesní zastávku si poté dopřál v malém Benešově
a hlavně v kanceláři Romana Kouckého v Praze. Když se před čtyřmi
lety vrátil do rodného Mejta, začal jako architekt pracovat sám na sebe.
Získal potřebnou volnost a možnost věnovat se věcem, ke kterým se zde
dříve nikdo moc nevyjadřoval.
„Diskutovat o tom, co se děje v Mejtě, jsme začali někdy v roce
2012. Vlastně, ne diskutovat, křičeli jsme o záchranu. Po volbách
v roce 2010 se město pustilo do smělých, ale divných plánů. Připravoval se strategický plán, který nebyl s nikým z veřejnosti probíraný.
Nějak jsme se potkali s Pavlem Stříteským, taky architektem, a řekli
si, že naivně vyrazíme za zastupiteli s tím, že takové věci se dají plánovat i jinak. Se zapojením místních obyvatel, a hlavně po konzultaci
s odborníky.“
Spolek .proMejto tak vznikl s přiznaným úsilím o rozhýbání stojatých vod urbanismu a architektury ve městě, stejně jako s touhou po
přívětivém, přátelském a civilním Mejtě s vizí, kterou budou formulovat
samotní občané za podpory rozumné radnice. Libě napsaný manifest se
dokonce uchyloval k jakémusi zasnění nad městem, ve kterém radnice
vystupuje jako ochránce veřejných zájmů, kde je aktivním kultivátorem
veřejného prostoru, empatickým a citlivým iniciátorem pocitu městské
sounáležitosti. Spolek .proMejto chtěl být hrdý a svými pozdějšími aktivitami se snažil proměnit charakter a vnímání veřejného prostoru.
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Jirka, který se nedávno sám účastnil podpůrného programu Viadukt Nadace Via, jenž se zaměřuje na překlenutí namáhavých oblastí
v rozvoji komunitního života a provádí nezkušené účastníky a vedoucí
neziskových organizací mašinerií nástrah, na které mohou během svého fungování narazit, přiznává, že po čase vyjednávání s radnicí raději
ustoupili k pořádání vlastních akcí. Drobných zásahů, které možná nezachrání slovutný strategický plán, ulici však dokážou na pár krátkých
okamžiků proměnit v docela jiné místo zcela jistě.
„Překvapilo mě, jak je to všechno na dlouho. Některý věci se
třeba povedly, ale moc přímých výsledků, pod které bychom se dokázali podepsat, zatím nevidím. U některých zadání architektonických
soutěží už u nás třeba probíhá participativní setkání s Nadací Partnerství, což je skvělý. Pořád jsme ale na začátku. Asi proto jsme se
rozhodli dále nečekat a vyzkoušeli jsme alespoň menší zásahy.“
Zářez, tedy zásah číslo jedna nastal v roce 2013, krátce poté, co
oficiálně vznikl spolek. Organizátoři uspořádali pomyslný nultý ročník
Dne architektury, při kterém se odhodlali vyrazit až do sousední Chocně. Zaměřili se na současnou architekturu, s krátkou odbočkou do funkcionalismu.
Následující roky pak ladili festival monotematicky. Roku 2014 se
soustředili na poslání městského architekta, který by podle nich daleko více mohl plnit roli vizionáře než jakéhosi údržbáře a nositele práva
na regulační plán. Roku 2015 jim jako trn v oku stanula vnitřní rezerva města, tedy skutečnost, že v územním plánu lze stále najít spoustu
prázdných míst v samotném srdci města, s nimiž by se mohlo v budoucnu počítat. Spolek si tak vypůjčil secesní vilu v Komenského ulici s jednoduchým úmyslem – zpřístupnit lidem místo, do kterého se jen tak
podívat nemohou.
Hvězdou Dne architektury roku 2016 se přirozeně stala silnice
I/35 a téma městské dopravy obecně.
„Celou dobu, co žiju zase v Mejtě, je ve vzduchu plánovaná
dálnice D35, která nás má údajně zachránit od všeho zlého. Je to až
neuvěřitelný. Na tu dálnici se čeká jako na boží smilování. Když se
kohokoliv ve městě zeptáš, co ho nejvíce štve, co je problém, odpoví
ti, že tahle ulice. A tak jsme to chtěli trochu prozkoumat.“
Pětatřicítka bohužel není jediným stroupkem na pohodlném životě ve městě. Cyklostezka zde vede sotva pár metrů a užít si ji můžete spíše pro zábavu jako stezku odvahy, ulice Generála Závady zase
smutně slouží jako parkovací alej, přestože vede k oné půvabné vlakové
zastávce.

190

Generálka, jak se jmenovala pouliční slavnost, kterou spolek
uspořádal 28. května 2016 na ulici Generála Závady, se proto rozhodla popustit uzdu fantazie. Inspirováni sousedskými slavnostmi v jiných
městech se organizátoři pokusili navodit na jeden den atmosféru vytouženého cílového stavu, kdy se ulice promění v pěší zónu a spojnici z centra na sídliště namísto dnešního parkoviště aut.
„Všechno probíhalo dobře. Proběhly procházky ulicí věnované
její historii, současnosti i budoucnosti, lidi hráli fotbálek, ping-pong,
děcka jezdila na koloběžkách nebo si hrála na pískovišti, dovezli jsme
sem i pár stromů, abychom více navodili tu atmosféru aleje, a lavičky,
pro odpočinek. Legrace ale byla třeba při zajišťování záboru. Chtěli jsme promítat film na stěnu téhle budovy, která patří policii. A tak
jsme se k nim stavili, pozvali je na kafe, vysvětlili, o co nám jde, a dozvěděli jsme se, že je to hezkej nápad, ale nepůjde to, protože zeď
patří Ministerstvu vnitra a to nic takového nedovolí, že by se mohlo
bůhvíco stát. Tohle jsou ale takové drobnosti. Mám radost, že byla
spokojená třeba cukrárna, která tady je. Mají před sebou na chodníku
takový pódium, pro židličky. Normálně tam vždycky stála čelní stěna,
která jej chránila, a tu jsme pro akci sundali. A vidíš, dodnes je dole,
takže zábrany, alespoň nějaké, padly.“
Generálka proměnila ulici v pojem, který .proMejto často a rádo
skloňuje. Malý sen o tom, jak se může obyčejná ulice změnit v příjemný
prostor pro trávení volného času a jedno parkovací místo v obývací pokoj s kobercem, pohovkou, stolkem a lampou na čtení.
Jiří je s Mejtem spjatý tělem i duší. Zatímco se procházíme, dokáže s lehkostí komentovat každou druhou stavbu ve svém městě. Poznávám Kotěrovu vilu i Jirkova otce, na kterého náhodně narazíme na pomyslné kolonádě u vlaku. Přesně tady, jak se totiž ukáže, Jiří strávil svou
pubertu. V jednom z těch domů, které si našly své místo na tektonickém
rozhraní centra a periferie, v nehostinné oblasti poblíž budoucí dálnice.
Dává to smysl. Člověk nedokáže nebýt ovlivněný místem, kde vyrůstal.

klíčová slova:
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#doprava #cyklostezkaodvahy
odkazy:
www.facebook.com/promejto
promejto.cz
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Hranice u Malče

195

Lenka Dolanová (1979)

Kravín Rural Arts
Hranice u Malče. Vesnička pod úpatím
Železných hor, o které jste nikdy neslyšeli.
Ostatně, málokdo by hledal umění
a intervence oživující veřejný prostor na
Vysočině.
Kurátorka Lenka Dolanová se k tomu odhodlala. Zavzpomínala si na
dětství, kdy sem jezdila za babičkou do sousední vesnice, a řekla si, že
oživit starý opuštěný kravín nemůže být přece nic tak těžkého. Kravín
Rural Arts je umělecké centrum s rezidenčním programem, opravená
ruina ve vesnici s padesáti obyvateli a autobusem, který jezdí třikrát
denně.
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Lenka vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze a doktorská audiovizuální studia na FAMU. Dizertační práci vydala jako knihu Dialog s démony nástrojů – Steina a Woody Vasulkovi v roce
2011. Dva roky předtím se stala zakládající členkou spolku Yo-Yo, který se
mimo jiné soustředí na propojení nových médií, ekologie a umění v krajině.
Souvislosti nejde opomenout. Spolupracovala s Komunikačním prostorem
Školská 28 a kromě svého vrcholného momentu nepopiratelné náklonnosti
k venkovu, která ji jednoho dne dovedla až před stavbu skomírajícího kravína, se dlouhodobě věnuje tvorbě RurArtMap – uměleckých mapek zaznamenávajících nezávislá kulturní centra, galerie, aktivity a alternativní
ekologické organizace působící mimo hlavní městská centra.
„Jsou to takové dvě linie. Jednak jsme si už po našem působení ve staré čističce odpadních vod v Bubenči říkali, že bychom
chtěli pokračovat někde jinde. Jednak jsem toužila se nějak vrátit
do místa, kde jsem trávila dětství. Chtěli jsme si koupit nějaký malý
domek, kam bychom mohli jezdit na víkendy z Prahy. Ale pak jsme
uviděli kravín a zkusili to. Byla to taková utopie. Ani jsme nevěděli,
komu patří, a na katastru hledali majitele. Zjistili jsme, že kravín přísluší k zámku, který vlastník získal zpátky v restituci. Seznámili jsme
se a ruinu koupili.“
Kravín není přirozeně kulturní památkou, získávat tak finanční
podporu na jeho rekonstrukci, byť se jedná o kulturní instituci, se ukázalo postupně jako nemožné. Společně s Michalem Kindernayem ze
sdružení Yo-yo a belgickým umělcem Gívanem Belou se tak Lenka pustila na vlastní pěst do opravy zemědělského klenotu. Pomalu ale jistě se
začínala klubat představa skutečného kulturního a ekologického centra.
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„Ekologii v takovém širším slova smyslu jsem se věnovala asi
vždycky. Vnímám ji jako společenské a sociální téma. Jako něco, co
souvisí i s tím, jak buduješ mezilidské vztahy. Spojuji ji s novými médii
a technologií, s aktuálním uměním. Ale vracím se k ní. Zajímá mě, jak
můžou umělci přispět k tomu, aby se zlepšili vztahy člověka ke svému
okolí, k přírodě.“
Slovenský umělec Jonáš Gruska se stal v létě 2016 prvním umělcem, který našel v kravíně své zázemí. Mapoval zvuky vesnice, přírody, ale i hluk a jásot během fotbalového utkání. Pro zdejší rezidenční
program nejsou ani tolik důležité hmotné výstupy jako způsob, jakým
umělec dokáže vstoupit do daného prostředí a jak svůj čas v Hranicích
u Malče využije.
Jedním z prvních veřejných projektů byl také pochod po Libické
stezce, jedné z hlavních středověkých obchodních tras spojující Čechy
a Moravu.
„Od začátku jsme hledali to, co v okolí už funguje. Jedno z témat, které se nám zdálo přirozené, jsou místní cesty. Uvažovali jsme,
jak spojit lidi, a hledali rozumný způsob, jak je dostat na naše akce.
Existuje takové rčení – vše se vyřeší za chůze. Skupina lidí se zkrátka
vydá nějakou trasou, povídá si, něco zažije. Údajně vedla od Brna ke
Kolínu a procházet měla právě Hranicema. A tak jsme ji zkopírovali.
Pozvali jsme umělce, kteří ozvučili stromy, i místního historika Zdeňka Pehala.“
Lenka vyzkoušela i tradičnější formáty. Na přednášku pozvali třeba tehdejšího předsedu Českého svazu včelařů Luďka Sojku, který shodou okolností pochází z Malče. Není totiž problém dostat lidi na přednášku, kde stačí v klidu a pasivně poslouchat, kámen úrazu přichází pří
výzvě na dílnu, které je třeba se aktivně zúčastnit.
Ostych a nedůvěřivost mohou být silná témata. Lence prý pomohlo, že ji vesnice zná z dob, kdy sem jezdila navštěvovat babičku. Ostatně,
v sousední obci žije i její bratranec, se kterým se občas sveze do práce
v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, kde působí od roku 2013.
„Nejbližší obchod tady máš až v Malči. Vedle nás už jsou jenom pole a kopce. Žijeme vlastně mimo civilizaci, a to se sebou
nese občas výzvy, se kterými člověk dopředu nepočítal. Když jsem
se před pěti lety stěhovala na Vysočinu, byla jsem na volné noze.
Snažila jsem se tady nějak přežít, postupně rekonstruovat kravín.
Pak jsem si říkala, že by bylo dobrý najít si práci přímo v okolí. Ale
do Jihlavy je to pořád padesát kilometrů. Nechci jezdit autem, ale
pokud se tam mám dostat veřejnou dopravou tak, abych byla včas
v práci, jede mi to z Hranic v 5.52. Večer zpátky do Hranic už nejede vůbec nic. Takže jsem si pořídila skládací kolo a z Chotěboře se
pokaždé svezu dolů z kopce. Galerie v Jihlavě je ale fajn. Povedlo
se mi třeba založit zvukovou galerii. Publikum menšího města beru
jako výhodu, jako takovou výzvu v podobě konkrétního specifického omezení.“
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Asi nejodvážnější iniciativou se zdá být dvojice projektů intervence do místního rozhlasového vysílání a série dočasných instalací na mysliveckých posedech. Nabourání místního rádia se ujala herečka a zpěvačka Johana Švarcová, která pro Hranice u Malče připravila workshop
tvorby rozhlasové hry. Účastníci chodili po vesnici a připravovali svá díla.
Nasbíraný materiál pak uvedli v místním rozhlase. Ano, v místě, kde se
obvykle hlásí, že dorazí pan Novák, který bude prodávat slepice. Myslivecký klid byl zase narušen, když třeba jeden nevinný posed Martin Janíček kompletně celý obalil červenými husími krky (pozn. pokud nejste
stavař, produkční ani elektrikář, jedná se o plastový tunel, do kterého se
obvykle před stavbou ukládají kabely, aby byly chráněny před poškozením). Posed tak ztratil svoji funkci.
„Tohle přesně byl ten moment, kdy jsme zase na chvilku platili
za největší exoty. Myslivci nám ty posedy normálně půjčili, protože
jak chceš jinak řešit zábor na posed, a najednou zjistili, že se do něj
vůbec nemůžou dostat. Nedokázali pochopit, proč by někdo něco takového chtěl vůbec udělat.“
Na rok 2017 připravuje kravín open call pro české umělce. Rezidence si zakládá na neformálnosti. Jak jinak, sama Lenka s Guyem a s jejich
společným synem totiž v jedné části zemědělského statku bydlí. Klid a mír
Železných hor láká bezčasím a samotou. Nebo, možná ne.
„Zdálo se nám, že v Praze vlastně nepotřebujeme být. A tak
jsme chtěli zkusit něco jiného. Lidi na vesnici jsou ale mnohem víc
závislý na určitým úzkým kruhu blízkých. Chybí mi tu paradoxně samota. Nejdeš si sama zkrátka sednout do hospody. A pokud nejseš
chlap, kterej chce po práci vyrazit na pivo, ani vlastně nemáš kam
jít. Zažívám samozřejmě to, co na každý obci. Jdu do obchodu a sousedka se mě ptá, jestli už jsem zdravá, protože předevčírem přes plot
slyšela, jak kašlu. Ale to k tomu patří. Hodně mě třeba překvapilo, jak
je náročný se starat o takhle velkej barák. A taky jsem si myslela, že
se s lidma poznám jednodušeji. Teď to vypadá, že si odporuju. Ale ono
je něco jinýho, že o tobě každej přes plot ví všechno a že se ti povede
navázat skutečný hluboký přátelství. Na druhý straně, máme třeba
skvělý sousedy. Pomáhají nám, pro našeho syna jsou skoro jako další
babička s dědou.“
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Když se Lenky ptám, co by poradila někomu, kdo by se snad chtěl
pustit do podobného šílenství, reaguje celkem pohotově. S úsměvem,
byť kapku trpkým. Budovat kulturní centrum v obrovském domě ve špatném stavu chce nezdolné dlouhodobé úsilí. Je to holt práce, která nikdy,
opravdu nikdy neskončí. Na chvíli se ale zamyslí, ztiší a pak dodá, že
možná ne, že je to všechno jinak, ať nad tím nikdo moc předem nepřemýšlí. Protože ono, pustit se někdy svéhlavě do zběsilého projektu a stavět si vzdušné zámky je na začátku možná lepší, než se nechat odrazovat
pragmatickým seznamem pro a proti. Ony se totiž všechny překážky
světa nakonec nějak vyřeší, že ano.

klíčová slova:
#kravin #vysocina #jihlava #zvukovagalerie #myslivci #rezidence
#rurartmap
odkazy:
yo-yo-yo.org/kravin
kra.land
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Žďár nad Sázavou
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Jan Šedo (1986)

Žijeme Žďárem
Malebné město uprostřed Vysočiny, které
se v padesátých letech rozrostlo rychleji,
než by samo čekalo. A mohlo zvládnout.
Jako když dítě dospěje ze dne na den. Nebo
dostane větší kapesné, než by si zasloužilo.
Vybudování továrního komplexu Žďárských strojíren a sléváren
(ŽĎAS) navždy proměnilo charakter města. Padaly budovy i celé čtvrti, vznikala sídliště a centrum ztratilo svůj status srdce města. Sedmdesátá léta jako by vypadla ze seriálu Žena za pultem – Žďár chtěl
být moderní socialistické město se vším všudy. Koncepce to nebyla
špatná, jen nedokončená. Jan Šedo pochází z Vysočiny, do Žďáru se
ale přistěhoval až za svojí ženou. Vychovávat děti, poznávat sousedy
a sympaticky introvertně zkusit pomoci městu získat dávno ztracenou sebedůvěru.
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Honza studoval informatiku v Brně, kde se seznámil se svou budoucí ženou. Poslední zastávkou před osudným návratem na Vysočinu pro ně byl
Hamburk, ze kterého se v roce 2012 vydali právě do Žďáru. Tou dobou
městem rezonoval projekt Pojďme dělat město architekta Martina Zezuly a krajinářského architekta Romana Bukáčka, který Honzovi přirozeně
imponoval.
„Asi to bude moji povahou. Mám takovou tendenci, že když už
někde jsem, někam se přestěhuju, chci být užitečný. Nechci být pasivní a čekat, až za mě někdo něco udělá.“
Iniciativa připomínkovala studii plánované rekonstrukce hlavního
náměstí, připravovala sérii setkání s veřejností a odstartovala pomyslné
první debaty o veřejném prostoru a participativním přístupu k městské
architektuře a urbanismu.
Aktivistům byl trnem v oku blížící se prodej budovy bývalé základní školy na náměstí. Tlačili na místní zastupitele, snažili se komunikovat
otevřenými dopisy a hledat nové využití opuštěného domu. První akcí,
kterou měl Honza na starosti, se tak stal v září 2013 den otevřených dveří, jenž odkryl útroby školy a potvrdil hypotézu, že se místo zdaleka nenachází v katastrofálním stavu, jak se místní občany snažilo přesvědčit
tehdejší vedení města.
Krátce nato se již formalizovanému sdružení Žijeme Žďárem povedlo získat grant Nadace Karla Janečka na projekt volně inspirovaný
občanskoprávní aktivitou Rekonstrukce státu – prozaicky pojmenovaný
Rekonstrukce Žďáru. Manifest obsahoval deset základních bodů, které
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by podle spolku mohly zlepšit fungování Žďáru jako zdravého a otevřeného města. Na seznamu nechyběly body jako aktualizace strategie
a vize města, nutnost pozice starosty na plný úvazek (tehdejší starostka
totiž byla také senátorkou a zastávala několik dalších pozic), aby komise
a rada města byly méně politické a více odborné, dále projednání územního plánu společně s občany, nastínění koncepce širšího centra města
a zelené páteře, zveřejňování důležitých smluv a účetnictví města na internetu nebo vytvoření stabilní pozice hlavního městského architekta.
S tímto seznamem pak začali obcházet kandidáty do komunálních voleb, aby přislíbili podporu jednotlivým bodům v následujícím volebním
období. K vlastnímu překvapení se začaly změny dít možná dříve, než by
kdokoliv očekával. Hned po volbách nabral program do zastupitelstva
jasně čitelnou a přesně takovou podobu, aby se již v budoucnu neopakovala situace s onou základní školou, jejíž prodej byl na seznamu skryt
pod nicneříkajícím souslovím „majetkové úkony“.
Po dlouhých debatách se část týmu, v čele se stávajícím starostou
Zdeňkem Navrátilem, odtrhla a z pozice občanského sektoru se vrhla
přímým skokem do politické kampaně pod hlavičkou hnutí ŽĎÁR – ŽIVÉ
MĚSTO.
„Vstoupit do politiky pro mě v tu chvíli nebyla cesta. Zajímá mě
právě to, jak může být aktivní řadový občan. Svoje poslání vnímám spíš
jako hledání, jak se můžeš angažovat, když máš práci a rodinu, kterým
se chceš věnovat, ale přesto ti není lhostejné, co se děje s městem, ve
kterém žiješ. Myslím, že pro město může zkrátka pracovat víc lidí než
těch zvolených sedmadvacet zastupitelů a úředníci.“
Věnovat se rozvoji města k lepšímu může často znamenat i snahu
o eliminaci toho, co považuje člověk za negativní. V případě Honzy to
bylo abnormální množství heren ve městě. Během června 2014 se proto
pustil do referenda prosazujícího zákaz heren. A povedlo se. Tři tisícovky místních potvrdily svým podpisem pod návrh na konání referenda
názor, že hazardu má město až dost. Referenda však nakonec nebylo
ani zapotřebí. Poslední zastupitelstvo, které jej mělo schválit, místo něj
stanovilo obecně závaznou vyhláškou naprostý zákaz hazardu.
„Ani jsme sami nebyli tak ortodoxní. Jen petice musela být
jasně postavena jako ano či ne. Ale změna byla znatelná okamžitě.
Prostory po bývalých hernách obsadily příjemné kavárny a bistra.
Zkrátka, nechodíš kolem opuštěných vybydlených heren, ta místa jen
získala novou funkci a druhou šanci stát se něčím užitečnějším.“
Po volbách 2014, které vyhrálo od iniciativy odtržené uskupení Žďár – Živé město, přemýšlela iniciativa, jak by mohla smysluplně
pokračovat v Rekonstrukci Žďáru. Vznikl tak projekt Živé prostory
zaměřený na přímé zapojení obyvatel Žďáru do témat společného
městského prostoru, historie města a jeho malých realistických proměn. Středobodem všeho se stal veřejný prostor jako živý organismus, v němž se odehrávají nosné příběhy, setkání a inspirace. Prvním
krůčkem byla výtvarně literární soutěž pro děti Jak vidím svoje město
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v květnu 2015, do níž zaslalo své nápady na vylepšení města téměř
pět set žáků místních základních škol a gymnázií. Nechyběly úsměvné
nápady, jako zavést metro na zdejší Zelenou horu nebo náměstí, které
by podle dětí mohlo vypadat jako upravený anglický park, ale i různé
rozumné návrhy na doplnění veřejného prostoru lavičkami, sportovním
náčiním nebo precizně zpracovaný projekt smyslového parku s prvky
pro jednotlivé lidské smysly.
„Děti mají fantazii. A nekladou si překážky. Prostě, neřeknou si,
tak tohle by určitě neprošlo, tohle by architekt nebo stavební odbor
nikdy neschválili. Takový druhý stupeň byly workshopy studentů architektury, které jsme uspořádali.“
Studenti se pustili do návrhů na zlepšení míst, která Žďár pobolívají dlouhodobě – chybějící živé centrum a zapojení řeky do města,
o které se postaral shodou okolností Honza Lebl z projektu Oživme
Prameny. Protože ano, Česká republika je jedna velká vesnice a těch,
kteří se zde věnují veřejnému prostoru, nikdy nebude tolik, aby se (nejen
v téhle knize) všichni tak trochu neznali a na nějakém projektu dříve či
později nepropojili.
Součástí Živých prostorů, které na podzim porodily obsáhlou
publikaci Vize ZR 2050, byly mimo jiné procházky v rámci festivalu
Den architektury, uspořádání PechaKucha Night na téma veřejný prostor nebo Městské zásahy, při kterých na jaře 2016 nechali organizátoři
občany vytipovat lokality, které by bylo potřeba proměnit, a přijali dvacet konkrétních architektonických návrhů na to, jak by se daná místa
dala řešit. Málokteré město se v posledních letech věnovalo tématu
veřejného prostoru tolik jako Žďár nad Sázavou – přesto, když se v listopadu 2016 vydávám na křest oné publikace, jenž zakončuje první
etapu projektu Živé prostory, tápu potemnělými cestičkami linoucími
se přes jakousi obchodní zónu do kina, které vypadá jako opuštěné.
Jen vypadá, není.
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Ale tak to možná je se všemi drobnými aktivitami Žijeme Žďárem.
Nehrají na efekt, sází na drobné zásahy a každodenní činnost.
„Pocházím z hodně konzervativní a věřící rodiny. Nejsem člověk, kterej se opije a bujaře slaví. Někdo, kdo se rád předvádí. Spíše
rád pomáhám na svět nápadům, které je potřeba dotáhnout do realizace. Sám toho možná ani tolik nevymyslím, ale spíše dokážu dělat ty
méně příjemné dílčí věci, do kterých se nikomu nechce. Třeba sepisování žádostí a administrativu kolem grantů jsem si už docela zažil.“
Honza se živí produkcí učebnic matematiky prof. Hejného. Má
dvě děti. Je ukázkový introvert. Člověk, který s lehkostí a chladnou hlavou zorganizuje několikaměsíční projekt, ale stejně tak se bude těšit na
malou komunitní sousedskou slavnost a pravidelnou nedělní návštěvu
kostela. Zaslouží si to obdiv. A boří představu o extrovertním lokálním
hrdinovi, za kterým se při každém kroku a gestu otáčí celá hospoda.
Honza se snaží přetvořit Žďár pro své děti. A děti jejich dětí. Myslí
do budoucna. Uvědomuje si, že aktivní občanství nemusí vždy znamenat pořádání akcí pro stovky lidí, a oceňuje každého, kdo se třeba stará
o dětské hřiště před svým domem, nebo pořádá kroužky pro děti. Z každé jeho věty proudí klid a nenápadná smělost. Jenže, nenápadnost ještě
očividně nemusí znamenat plachost a pasivitu.

klíčová slova:
#ZR #zdas #referendum #hazard #rekonstrukcezdaru
#mestskyarchitekt #pechakuchanight #mestskezasahy
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www.ziveprostory.cz
www.facebook.com/ZijemeZdarem
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Veselí nad Moravou
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Michal Blažíček (1984)

Svátek Bláznů a Veselské
kulturní centrum
Veselí nad Moravou se ukrývá čtrnáct
kilometrů od Uherského Hradiště.
Faktografická přehlídka je někdy potřeba,
jelikož – jako v našem případě – může
naznačit kulturní podhoubí lokality.
A připomenout, že do Veselí kdysi dávno
dosáhla vůně filmového nadšení, jakou
známe z Letní filmové školy.
Na jedny takové semináře perel historické kinematografie sem chodíval i Michal Blažíček, dnešní ředitel Veselského kulturního centra
a zakladatel netradičního festivalu Svátek Bláznů, který se odehrává
v nádherném parku.
Michal chodil na gymnázium do nedaleké Strážnice, odkud vyrazil za
studiem filmové a divadelní vědy do Olomouce. Jako osvětlovač začal
pracovat v Moravském divadle Olomouc, působil jako statutární zástupce
divadla Konvikt, podílel se na festivalu Divadelní Flora Olomouc. Poháněn
touhou vyzkoušet si v praxi své dramaturgické a produkční ambice ve větším městě došel až na mezinárodní festival Divadelní svět v Brně.
Nicméně, již dávno předtím začala na povrch vyplouvat Michalova
silná potřeba zapojit se do místního kulturního dění a přispět alespoň
trochu k podobě kulturní scény rodného Veselí nad Moravou. Ta později
převážila a Michal se začal naplno věnovat aktivitám výhradně ve Veselí.
Společně s kamarádem Miroslavem Miklíkem ze sdružení Veselímese totiž začal roku 2007 v zámeckém parku pořádat nekomerční
festival Svátek Bláznů. Samotný název odkazuje k historii pouličního
divadla a na svátek vzniklý ve středověké Francii, během nějž probíhaly
obřady, které na jedné straně oslavovaly děti, na straně druhé pak velebily obyčejný lid z nižších pater společnosti.
„Řízení toho svátku se vzdávalo pravomoci. Lid se mohl najednou bavit a neměl po tu dobu žádného pána. O podobnou atmosféru
usilujeme. Snažíme se festival držet veskrze na rodinné úrovni. Chodí
nám pár stovek lidí, ale dodnes nehledíme dogmaticky na to, kdo si
koupil vstupné a kdo ne. Ostatně, odehrává se na volném prostranství
v parku. Snažíme se být co nejotevřenější. Samozřejmě, na začátku
nás považovali za takový bláznivý festival nerozvážných podivínů.
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Často saháme i ke kontroverzním tématům, nahotě na jevišti, závislosti a podobně, čímž se snažíme zpochybnit stávající zvyklosti maloměsta a vybízet tak k diskuzi. Primárně jde ale hlavně o tu volnost
a sváteční pohodu než o cokoliv jiného.“
Svátek Bláznů se věnuje všem věkovým skupinám návštěvníků. Nechybí koncerty kapel jako WWW, Midi Lidi, Kalle nebo Planety,
ani tvůrčí dílny, které se zaměřují na rozvoj vztahu dětí k uměleckým
aktivitám, a dětské hry. Hudba, divadlo, filmové promítání a park proměněný v místo pro každého, bez rozdílů.
Velkorysé a elitářstvím neposkvrněné vnímání publika si Michal
zachovává také v pozici, které se ujal na začátku roku 2012. Veselské
kulturní centrum procházelo mírnou proměnou a Michal se chopil jeho
vedení. Obecně prospěšná společnost má takový nearogantní monopol
na kulturní produkci ve městě. Spadá pod ni Kulturní dům jakožto místo
střetávání lidí při pravidelných či nepravidelných kulturních událostech,
divadelních představeních a koncertech, ale stejně tak jako prostor
s nabitou plesovou sezónou, Kino Morava, Městská knihovna a půvabný Panský dvůr dnes známý jako Turistické centrum Veselska, na jehož
nádvoří se pořádají pravidelné letní středeční koncerty a jenž sousedí
s galerií současného umění.
Program, který plodí Veselské kulturní centrum, působí tak rozmanitě, jak jen může vypadat dramaturgie obrovského a rozumného
kulturního hráče v jedenáctitisícovém městě. Bigbítové zábavy, folklórní
slavnosti Andělské hody, které navštěvují po celém městě tisíce místních, ale i projekce dokumentárních filmů, Festival pro Tibet a komorní
koncerty.
„Myslím, že se nám podařilo si v lidech vybudovat určitou důvěru. Tady v kině jsme otevřeli kavárnu, do které lidé rádi chodí. Stále
častěji míváme vyprodáno. Děláme ale i věci, o kterých jsem kdysi
mnoho nevěděl. Třeba přehlídky dechových hudeb. Snažíme se o celkovou kvalitu a tohle prostě patří k tradici našeho regionu. Někdo by
si mohl říci, že se podobnému žánru věnovat nebude. Že takové věci
už není potřeba dělat. Jenže nechci to brát na lehkou váhu. Jde mi
o určitou profesionalizaci kultury, takže třeba na dechovkách spolupracuju se skvělým místním učitelem základní umělecké školy, který se v dané oblasti orientuje lépe. To míchání žánru a taková vnitřní
odpovědnost k sobě samému, že nebudu produkovat jen věci, které
upřednostňuji já osobně a okruh mých přátel, mi u Veselského kulturního centra přijdou zásadní. Jasně, nemuseli bychom to dělat vůbec,
nebo bychom naopak mohli pozvat známé agenturní pořady a sály by
praskaly ve švech. To by ale šlo proti našim zájmům. Pořád jsme nezisková organizace, chceme být finančně co nejvíce soběstační, ale do
ryze komerčních aktivit se nemusíme a ani nechceme hnát. Snažíme
se jednoduše dělat věci s přidanou hodnotou.“
A to „něco málo navíc“, to je cítit na každém kroku. Kafe v kině, jak
se jmenuje kavárna v rekonstruovaném kině Morava, vaří kávu z espresso
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směsi La Bohème Café, která využívá při získávání kávy metodu direct
trade, čili navazuje přímé obchodní vztahy s farmáři. Interiér vás zavane
do prostředí libovolné lepší berlínské kavárny. Stejně tak ale nelze opomenout snahy vykročit do veřejného prostoru města.
„Baví nás zkoušet i různé venkovní aktivity. Na začátku a na
konci léta tak třeba stavíme šapitó v parku Petra Bezruče, kde se zaměřujeme hodně na rodiny s dětmi. A pouštíme se i do menších komunitních projektů, jako je výsadba zeleně v rámci Dne země. Mám
pocit, že tím vznikají nenahraditelné vazby. Rád bych ještě více decentralizoval kulturu v našem městě. Aby se všechno nesoustředilo
jen kolem centra s kulturním domem, který samozřejmě má své neoddiskutovatelné postavení, ale aby se lidé potkávali přímo na ulicích.
Takže se snažím kulturu používat jako nástroj pro komunikaci s lidmi.
Nakonec, jedno z největších zadostiučinění jsem prožil, když jsem
potkal na sídlišti hlouček dětí, které se ke mně hlásily, protože jsem
s nimi v létě hrál fotbal v rámci některé z našich pouličních akcí. Stejně tak vnímám jako důležité připravovat výstavy ve veřejném prostoru. Rád bych, aby to, co děláme, mohlo rezonovat i v lidech, kteří by
dříve do kulturního domu zabloudili jen omylem.“
Nebyl by to příběh kulturního organizátora, aby neobsahoval nějaký ten přešlap. Michal se tak třeba pokoušel spolu se svým týmem do
Veselí propašovat přehlídku dramaturgicky věnovanou kinematografii
Beneluxu, kterou s tuzemskými filmy spojuje podle Michala silný černý
humor. Věřil, že něco takového si získá diváky snadno. Nestalo se tak.
Náklady na vystoupení zahraničních hostů byly obrovské a zájem vlažný.
Stane se.
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„Na začátku jsem to bral zároveň i jako výzvu. Myslel jsem si, že
jestli to vydržím rok, dva, tři, bude to úspěch. Po šesti, sedmi letech
tady ale máme stabilní zázemí a je to jiné. Rád bych ale, aby centrum
dokázalo fungovat i beze mě. Aby v něm vyrostly osobnosti, které
se budou pouštět do svých projektů a já se třeba mohl více věnovat
rodině a jiným aktivitám. Přece jen, mám dvě děti. Na začátku jsem
tady trávil veškerý čas. Byl jsem bez závazků. Takže bych velmi ocenil, když by se objevili i další lidé, kteří budou mít odvahu se do toho
opřít naplno.“
Michal se zhostil nevděčné role. Role někoho, kdo se v postavení
ředitele velké kulturní organizace musí tak trochu zavděčit všem. A to je
místo, ze kterého se do kýče nebo nechtěných kompromisů padá snadněji než kaskadérovi do papírových krabic. Žádný pád se ale nekonal.
Ono totiž vybrat špičkovou dechovku, pod kterou se dramaturg podepíše s klidným svědomím, je nakonec daleko větší rébus, než pořádat okázale alternativní koncert pro pár lidí. Ačkoliv, i ty mají v prostoru kavárny
kina Morava své místo.

klíčová slova:
#svatekblaznu #zameckypark #kino #kavarna #kulturnicentrum
#olomouc
odkazy:
kultura-veseli.cz
www.svatekblaznu.cz
www.facebook.com/VeselskeKulturniCentrum
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225

226

Kateřina Šedá (1977)

umění ve veřejném
prostoru
Přimhouřila jsem oči. Kateřina není zrovna
klasickým organizátorem sousedské
slavnosti. Nežongluje s „normální“ prací
a koníčkem v podobě aktivit ve veřejném
prostoru. Naopak. Je držitelkou Ceny
Jindřicha Chalupeckého a má za sebou
výstavu v jedné z nejprestižnějších galerií
současného umění, londýnské Tate Modern.
Porušuje zkrátka všechna nepsaná pravidla této knihy. Když ale šlo
o Brno, nedokázala jsem se ubránit touze a chuti povídat si právě s ní.
Možná i proto, že na sklonku roku 2016 dokončila průvodce brněnským Cejlem. Lokalitou obklíčenou z jedné strany rasovou nenávistí
a předsudky vůči místním Romům, z druhé pak nekonečnými oblíbenými sociologickými a antropologickými výzkumy téhož. Jako tropy
a subtropy Clauda Lévi-Strausse. Město a jeho obyvatelé v rovině výzkumného objektu. A to je téma, které jsem nechtěla pominout.
Kateřina, dnes asi nejznámější česká umělkyně, která se dlouhodobě věnuje intervencím ve veřejném prostoru a participativnímu umění s přímým zapojením lokálních obyvatel, se narodila v Brně-Líšni. Vystudovala Střední školu uměleckých řemesel v Brně, na kterou navázala studiem
na Akademii výtvarných umění v Praze. Hlavní město ji neoslovilo, a tak
trvalo jen pár let, než se vrátila do své milované Líšně. Do místa, které
jsem si až do nedávna představovala jako neutuchající sídliště na periferii Brna. Pletla jsem se. Naštěstí, jak to mám ráda.
„Pro mě je město vlastně vedlejší téma. Já pracuju s vesnicí.
Narodila jsem se v Líšni, ale stará Líšeň, to byla kdysi v podstatě historická vesnice, nad kterou později vyrostlo na kopci sídliště pro dvacet tisíc obyvatel. Ačkoliv jsme na konci tramvaje číslo osm, tak si
připadám jako na vesnici. K Praze jsem měla vždycky averzi, i během
studia. Pár let jsem tam ještě zůstala s mým tehdejším manželem Vítem Klusákem, ale myslím, že pro mě Praha nikdy nebyla meta. Pro
mě tam nic není. Když vyjdu z baráku, potřebuju prostě jít. Mít tu
možnost svobodné cesty, toho, že můžu do pole vyrazit jakýmkoliv
směrem.“
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Kateřina má dnes za sebou realizace projektů v Londýně, Helsinkách, Paříži a tak dále a tak dále. A přesto, v Praze si vzpomene na jeden
jediný, který vytvořila ještě na AVU – Šedou komisi, na kterou sezvala na
akademii svou vlastní rodinu, aby posuzovala práce tehdejších spolužáků. Tedy, kousek Líšně a rodiny v Praze.
Naopak, na spočítání intervencí, které se odehrávaly v rodné Líšni, by nestačily prsty na obou rukou. A možná ani na nohou. Spaní na
hrobech z roku 1999, Výstava za okny z roku 2001, 1. sjezd nedělních
malířů z roku 2002, Každej pes, jiná ves z roku 2007 nebo legendární
Líšeňský profil, realizovaný v roce 2010 pod záštitou Contemporary Art
Museum and Gallery v Sheffieldu, jenž se zaměřoval na podobnost krajiny s profilem lidského obličeje.
„Na to místo jsem fixovaná. Bydlíme s celou rodinou v domě po
babičce. Pořád na stejném místě. Osobně bych raději bydlela na ještě větší samotě, čím větší díra, tím líp. Ale nemám ani řidičák, takže
abychom to zvládli, je tohle ideální, protože za půl hodiny ještě pořád
dojdeš na tramvaj a jsi ve městě. Jinak, jsem často v zahraničí. Řekla
bych, že kultury mám dostatek. Občas si připadám jako taková prostitutka, navazuju vztahy na různých místech, ale nedokážu je udržovat.
Takže potřebuju vědět, že mám nějaké místo, které se nemění. Takový bod, do kterého se můžu vždycky vrátit, abych byla schopna zase
příště vyrazit někam pryč.“
A míst, kam Kateřina vyrazila, bylo hodně. Nejsme Wikipedie,
tudíž vybírám čtyři. Prvním z nich je projekt Nic tam není z roku 2003,
kdy se Kateřina přesunula do Ponětovic, aby vytvořila spolu s třemi sty
obyvateli místní vesnice jakousi „oslavu normálnosti“ podpořenou argumentem „že tady se nikdy nic neděje“. Všechny sousedy tak přemluvila,
aby jednu sobotu dodrželi jednotný denní režim – synchronně vstávali,
šli na nákup, na kterém si pořídili stejné věci, zakousli stejný oběd, vyrazili na pivo a zhasli ve stejný moment.
„Jsou věci, na které se snažím přizvat asistenty nebo technickou
pomoc. Jednak ale nemám takové finanční zázemí, abych dokázala zaplatit ideální asistenty, kteří jsou vždy o dva kroky napřed, jednak mám
pocit, že po čase všichni odpadnou, a pak jsem došla k tomu, že na práci
s komunitou zůstanu vždycky sama. A možná je to logické. Jinak, já místní lidi, které lákám do svých projektů, oslovuju už dvacet let skoro stejně.
Snad jedině na začátku to bylo trochu jinak. V Ponětovicích jsem měla
strach a vystupovala jsem jako MY. V množném čísle. Když se ale něco
kazilo a nedařilo, řekla mi jedna paní: ,Tak se na to vykašlete, ať si to ONI
udělají sami.‘ A já najednou musela přiznat, že jsem v tom jenom já sama.“
Extrémně náročný, až nadreálný způsob oslovování lidí založený
na přímém osobním kontaktu obejít nelze. Nic totiž nakonec není lepší než osobní vysvětlení, seznámení a výdrž. Alespoň pokud se jedná
o práci s komunitou.
„Většina intervencí ve veřejném prostoru je založená na nějaké dobrovolné participaci lidí, kteří mají společné téma. Pracuje

se s tím, co lidi spojuje. Já se ale věnuju věcem, které lidi rozdělují.
Zajímají mě překážky, ploty. Snažím se spojit lidi, kteří by se jinak
a za jiných okolností nepotkali. A hlavně, trvale stojím o lidi, kteří se
ničeho účastnit nechtějí. Tohle v Čechách dělám asi vlastně jenom já.
A svědci Jehovovi.“
Prvotní nezájem a odmítnutí se zdá denním chlebem, kterému
se nevyhnuly ani počátky známého projektu z roku 2011 Od nevidím do
nevidím, realizovaného pro galerii Tate Modern v Londýně. Cílem byla
konfrontace života malé středoevropské vesnice Bedřichovice u Brna
s jednou z největších světových metropolí. Osmdesátku obyvatel Bedřichovic přesunula umělkyně do prostoru o velikosti katastrálního území
původní obce – přímo mezi budovu galerie a katedrálu sv. Pavla. Ve vymezeném instantním prostředí konali obyvatelé vesnice přesně to, co
dělají i ve svém běžném dni – zametali, jezdili na kole, opalovali se, pracovali na zahradě, hráli nohejbal, umývali auto.
„Jsem v této oblasti trochu masochista. Vlažné odmítnutí je pro
mě největší motivace. Snažím se do komunity proniknout. Ne agresivně, samozřejmě, ale prostě trpělivě, a nedat se. Třeba v Bedřichovicích jsem zůstala pět let a novou náves jsem otevírala s lidmi, kteří
mě na samotném začátku moc rádi neměli, ani se ničeho neúčastnili.
Problém je také občas s interpretací mých akcí. To se nám přesně stalo v Londýně. Jeden pán si uprostřed akce dělal legraci, že jde ze sebe
zase dělat kašpara, a novinář na základě tohohle vtípku vystavěl celý
článek o tom, jak obyvatelé Bedřichovic takto vnímali celou akci. Což
je opravdu nehorázná lež a sami obyvatelé poté napsali veřejný dopis,
kde se k článku nesouhlasně vyjádřili. Bohužel takto funguje spousta
novinářů, na základě pár vět postaví celou informaci, aniž by si věci
ověřili přímo v terénu. A to mě opravdu mrzí. Moje projekty mají lidi
ukazovat v momentech, kdy je máme obdivovat, že jsou schopni překonat sami sebe. Protože, upřímně – kdo dneska ví, jak funguje česká
vesnice. Já v tomhle prostředí vyrůstala. Vím, že jsou nějaká pravidla,
která je těžké překonávat. Ti lidi mají odvahu, že něco takového ukážou i ostatním.“
Tram Buskers Tour byl projekt, který Kateřina realizovala v rámci své
spolupráce s festivalem IHME Contemporary Art Festival v Helsinkách.
IHME je jednou z nejprogresivnějších evropských institucí, která se dlouhodobě věnuje umění ve veřejném prostoru. Umělce, které si pro daný rok vybere, nijak neomezuje. Netlačí na čas, ale stanovuje pevné termíny. Půl roku
je tak věnováno vytvoření konkrétního návrhu projektu, následující půlrok
pak samotné tvorbě. Respektuje, že výstup nemíří do čtyř galerijních zdí
a zpětně se nedá uchopit. Kateřina tak nechala všemi helsinskými tramvajemi od 16. do 19. března 2016 jezdit buskery z celého světa. Vzniklo tím více
než třísethodinové pásmo živé hudby, které si vyslechlo přes čtyřiadvacet
tisíc cestujících. IHME disponuje jen jednou jedinou kanceláří. Nevlastní
galerii a dokáže umělci zaplatit tým pro roční spolupráci. Pokud hledáme
v tomhle příběhu inspiraci, pak si troufnu ukázat tímto směrem.
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Konečně, jedním z nejnovějších projektů, na kterých Kateřina
pracuje, je vznik netradičního chodníku slávy ve francouzském Aubervilliers, té severovýchodní části Paříže kousek vedle kanálu Saint-Denis, tolik proslulé díky konfrontaci médií s místní početnou muslimskou
komunitou a nedávnými útoky. Chodník slávy má prezentovat talenty
čtvrti v neobvykle obvyklé rovině – paní, která umí nejrychleji oškrábat
brambory, souseda, který umí uvařit skvělý domácí džem, nebo někoho, kdo umí výborně plést. Zahraniční projekty postavené na participaci
místních obyvatel přináší ještě jednu podstatnou a nenahraditelnou zkušenost – křehkou spolupráci s překladatelem, který je často pro lokální
účastníky vůbec prvním kontaktem.
„Nikdy jsem vlastně nedělala ani nic jiného. Nechodila jsem
do žádného kroužku, jen jsem kreslila. Kresba je pro mě způsob přemýšlení. Neumím si představit, že bych se tomu nemohla věnovat. Je
to taková životní potřeba, bez které nemůžu existovat. Navíc, mám
skvělého manžela, s nímž pracuju, bez toho pochopení a zázemí by to
nešlo. Takže když jsem třeba pracovala v Paříži, mohli jsme tam být
celá rodina. To je pro mě strašně důležité, nedokázala bych být dlouho bez dětí. A asi tak devadesát devět procent mých přátel je stejně
vygenerováno z účastníků projektů nebo spolupracovníků. Takže si
tak trochu vytvářím skrze projekty svět kolem sebe.“
Jméno nejvěrnějšího kolegy je jasné. Je jím manžel David. Muž
se zenovým klidem, který se stará o technické zázemí uměleckých projektů, vyplňování daňových přiznání, a když jde do tuhého, tak i o chod
domácnosti, vaření a utěšování dětí.
„Moc nevím, co to je volný čas a co to je práce, co dělám, je spíš
životní styl. V manželovi mám obrovskou podporu, netrpí na hromadění věcí, nepotřebuje jezdit na drahé dovolené, má zdravý úsudek
a je charakterní, je pro mě skutečně ideálním partnerem. To, že spolu můžeme pracovat, vnímám jako velkou výhodu. Občas se zapojí
dokonce i máma, třeba když nám šila košile do projektu Každej pes,
jiná ves. Takže bych řekla, že základ takových projektů je mít skvělou
rodinu.“
Umělecké intervence jako rodinná firma přináší kromě domácí
pohody také další téma. Společný neziskový rozpočet. Kateřina je jedna z těch mála českých autorů, kolem kterých se vznáší mýtus „tuzemského umělce protežovaného Českými centry“. Není to tak. Většinu
ředitelů ani nezná, pro spolupráci ji oslovují samy zahraniční instituce, v Čechách pak konkrétní města. Podobně je to s granty. Za celý
život napsala sotva dva. Občas se připojí k projektu, který je financován z veřejných zdrojů, sama se ovšem do administrativy spojené
s dotačním řízením zrovna nehrne. Řadu projektů dotuje ze svého nebo
s pomocí galerií.
„V grantech nejsem nijak zdatná. Ale hlavně, nechce se mi moc
čekat. Když mě něco napadne, nevydržím vyčkávat rok na to, jak dopadnou dotace. Chci se do toho pustit hned.“
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Zajímá nás město, a tak se na chvíli zastavíme u jednoho z mála
Kateřininých projektů, které se mu věnují. BRNOX neboli průvodce brněnským Bronxem vznikal mimo jiné ve spolupráci s Muzeem romské
kultury, které se taktéž nachází v inkriminované lokalitě Cejl. To místečko kousek za Domem umění, kam se jen málokdo odváží. Ulice plné
zastaváren, kadeřnictví, hospod, barů a předsudků. Oblast, která se nachází jen pár kroků od centra Brna, ale lidé se jí bojí. Asi jediná vyloučená lokalita v České republice, která se rozvaluje v samém středu města.
Kateřina začala projekt zpracovávat na podzim 2014. Později přizvala ke
spoluúčasti na terénním výzkumu sociology a studenty antropologie,
ale i bohemistku Lucii Faulerovou, publicistu a novináře Aleše Palána,
grafičku Kristínu Drinkovou, společně s nimiž připravovala samotnou
publikaci, dále pak fotografa Martina Hlavicu a Adama Holubovského,
výtvarnou skupinu BaTeŽo MiKiLu, historika Michala Konečného nebo
botaničku, která zmapovala vegetaci ve zdejších končinách.
„Asi půl roku jsem obcházela dům po domu, byt po bytu. Nakonec se ukázalo, že musím hledat nějakou obecnější strukturu. Podívat se na to z větší perspektivy. Takže jsem stanovila deset tras, po
kterých člověk může projít. Šlo mi o témata. Takže si podle průvodce
můžeš vyrazit na cestu gurmánskou, nákupní, dětskou, ale i po stopách náboženství, podívat se k domům, kde prý straší, nebo na nonstopy a noční život. Asi vůbec poprvé jsem tentokrát uvažovala, že
skončím. Všechno jako by bylo proti. Pořád jsem měnila formu a nakonec i název, za což jsem dostala pokutu od magistrátu města Brna,
sice malou, ale tohle nějak přesně vystihuje charakter toho projektu.“
Kniha složená z deseti tras plných jednotlivých zastavení je ovšem
jen začátek. Kateřina tím projekt nepovažuje za uzavřený. Průvodce se
musí reálně provázat s místem. Chybí instalovat pamětní desku Zdeňka
Pohlreicha, nainstalovat nové schránky a mnohé další. Kniha totiž není
jen popisem, Kateřina v ní navrhuje konkrétní změny k lepšímu, drobné,
citlivé, nenápadné, ale vyvolané reálnými potřebami reálných lidí bájného Černého města.
„Základ je navazování těch vztahů. Kniha není cíl. Ale to, co
třeba dokáže způsobit. Pro mě by byl výsledek, kdyby se sem tam jen
někdo s někým začal bavit. Celá ta lokalita je postižená všemi možnými sociologickými a antropologickými výzkumy, lidi k ní přistupují
jako k laboratoři. Ale zapomínají na jednoduchou věc, že někdy stačí
prostě se s někým potkat na kafe, nebo se zastavit na ulici na rohu. Na
Cejlu se odehrávala už v minulosti spousta terénních výzkumů, jenže
i výzkumníci většinou projdou jen obvyklá místa. My jsme se snažili
hledat něco, co na internetu, v diskuzích a na první dobrou v terénu
opravdu nenajdeš. Myslím, že se nám třeba podařilo najít osobnosti,
o které se dříve nikdo nezajímal.“
Tisícový náklad BRNOXU byl téměř vyprodaný za prvních čtrnáct
dní. Kateřina s manželem do poslední chvíle neřešili distribuci, před Vánoci
tak zažívali bizarní situace vyvolané nečekaným zájmem. Třeba když vzal

David do McDonald’s, který v průvodci najdete ostatně také, několik výtisků k prodeji poté, co místo krátce avizovali na sociálních sítích, a vzbudil tak
nečekaný rozruch ve fastfoodu čelícímu frontě fanoušků projektu.
Mávnu-li rukou nad očekávatelnými rasistickými reakcemi v oblíbených a důstojných komentářích pod články, které o projektu v médiích vyšly, často negativní reakci na Kateřininy projekty vyvolává spíše
nutnost odmítnout prosbu o zopakování dalšího podobného projektu
v daném místě.
„Třeba s Bedřichovicema udržuju intenzivní vztah. Ale když jsem
odcházela, nabídli mi, jestli bych nechtěla dělat program v místním kulturním domě. Do takových věcí se bohužel pustit nemůžu z mnoha důvodů. Snažím se zůstat v kontaktu s lidmi, se kterými jsem pracovala,
ale s každým dalším projektem to jde samozřejmě hůř a hůř.“
A pak existují nabídky, které Kateřina ráda odmítá. Třeba práce
pro politické strany, které si chtějí „objednat“ projekt ve stylu oživené
Bedřichovice.
„Časem jsem se naučila věci odmítat. Na začátku jsem se styděla odmítnout, když mě někdo žádal o pomoc, chtěla jsem lidem
vyhovět. Ale pak stoupaly počty projektů a počty dětí a došlo mi to.
Nedospěla jsem k tomu žádnou zralostí, ale fyzickou nemožností. Že
už si nemůžu dovolit říct na všechno ano.“
Některé projekty ale žijí svým životem dále i samy. Třeba v Bedřichovicích vloni uspořádali oslavu normálnosti a všednosti sami obyvatelé. Vesnice se spojila a přihlásila k umělé tradici. Připustím-li, že nejvyšší metou uměleckých intervencí ve veřejném prostoru je trvalá změna
prostředí a svébytná nápodoba, jakou si místní do každodenního života
adaptují jedinečný a jednorázový, uměle vyvolaný kulturní zážitek, vidím
tu cílovou pásku, do níž by každý z nás rád doběhl.
Experimenty, které se snaží vyvést zúčastněné ze zažitých železných stereotypů nebo sociální inovace, zde totiž dostaly ránu pod pás.
Byly pokořeny a umělecké dílo přešlo z roviny dočasného happeningu
do trvalé proměny celé jedné české vesnice. Vesnice, která – jak říká
Kateřina – má drsná pravidla. Na „městečko“ v Líšni třeba nemůže člověk přijít v teplákách.
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Olomouc
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Jan Žůrek (1984)

W7 – kulturní a komunitní
centrum
Olomouc. Historický ráj, který se v roce 2028
nepochybně stane novým českým kandidátem
na Evropské hlavní město kultury. Vidím za
roh, umím předjímat. A doufat.
Olomouc byla vždy jakýmsi inkubátorem uměleckých talentů. Filmové a divadelní festivaly sloužily jako zkušební prostředí pro první
profesionální kroky studentů, o kavárny, bary a kulturní program nebyla nouze. Co možná městu chybělo, bylo místo pro setkávání všech,
komunitní centrum moderního typu a otevřený prostor. O vytvoření
něčeho takového se pokouší režisér, divadelní dramaturg a dnes umělecký vedoucí Divadla na cucky Jan Žůrek na adrese Wurmova 7.
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Honza se narodil v Horce nad Moravou. Prý v posledním místě, kam se
ještě z Olomouce dostanete městskou hromadnou dopravou. Studoval
divadelní vědu a filozofii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Byl členem performativní skupiny Los Pejoros, věnoval se improvizacím a jezdil
po hudebních i divadelních festivalech. V Divadle na cucky působí téměř
od samotného vzniku divadla. Nejprve jako herec a autor, o něco později
pak jako režisér a umělecký vedoucí.
„Léto po maturitě bylo vysloveně iniciační. Nastoupil jsem do
Divadla na cucky právě v momentě, kdy se rodilo na svět. Hned první inscenace získala hlavní cenu na festivale Wolkrův Prostějov. Měl
jsem pocit, že jsem najednou objevil svět ve kterém bych chtěl žít.
A to jsem ani nechodil do žádného dramaťáku nebo tak. Takže to pro
mě byl trochu šok, ale i trochu zázrak, řekl bych.“
Všechno šlo rychle. Lukáš Večerka, který se tehdy v divadle věnoval režii, odešel studovat do Brna a vedení souboru spadlo na Honzu.
Nastala etapa velkorysého nomádství – divadlo střídalo prostory, zkoušelo působit v součinnosti s tehdy vznikajícím Divadlem Tramtarie v Hodolanech, později pak v Divadle hudby. Honza tou dobou již studoval divadelní vědu na Konviktu, historickém klenotu města, kde sídlí Katedra
divadelních a filmových studií. Přirozeně se tak opět ocitl ve správnou
chvíli na správném místě a stál u zrodu Divadla Konvikt, kde se staral
především o provoz místního divadelního sálu.
„Některá představení, s nimiž jsem začínal, jsou vlastně živá dodnes. Třeba Kabaret na cucky. Začali jsme zvát výrazné talenty. Honzu Friče, Aničku Petrželkovou, Honzu Mikuše. A hodně se věnovali
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autorskému divadlu. Především nám šlo o to, aby všechno bylo autentické a původní. Navíc, už na Konviktu jsme zkoušeli nové věci. Bylo
mi dvacet. Chtěli jsme jít experimentální cestou. Pořádali jsme herecké tréninky, performance, workshopy. A nějak tak vznikl i festival
Týden improvizace. Na začátku jsme skutečně šli po významu toho
slova, věnovali se divadelní improvizaci jako takové. Později se pak
stal festival improvizovaný v tom, jaké jsme volili místo konání. Autobusák, letiště a tak.“
Festival Týden improvizace oživoval, pod vedením Zdeňka Vévody a dramaturgickou taktovkou Honzy Žůrka, v letech 2006 až 2011
neobvyklá místa v Olomouci nejen divadelním programem. Šapitó postavil třeba na ulici Sladkovského, stěnu budovy ČSAD pokryl velkoformátovou fotografickou výstavou kurátora Ondřeje Hrušky. Vydal se do
prostoru montážní haly v Neředíně a diváky pozval do netradičního, speciálně upraveného divadelního autobusu Autobuf. Jednoduše, Týden
improvizace byl takovým mladším bráškou festivalu 4+4 dny v pohybu,
jen místo výtvarného umění velebil jako základní stavební kámen divadlo. Asi poprvé tak na svět přišel projekt, který vytáhl pohodlného olomouckého návštěvníka za hranici centra města a do veřejného prostoru.
Někdy v roce 2008 přichází na scénu postava, která Honzův život ovlivní ještě mnohokrát – divadelní manažer Petr Nerušil. Honza
se pod jeho vedením vrhá jako dramaturg do mezinárodního festivalu
Divadelní Flora Olomouc. Ten po čase opouští ochranná křídla Moravského divadla a přechází pod Divadlo Konvikt, odkud se po několika
letech – podobně jako Divadlo na cucky – vydává na magickou adresu
Wurmova 7.
Kulturní a komunitní prostor W7 vznikl v roce 2012 spojením
organizací, subjektů a různých aktivit v prostorách bývalého kanovnického domu olomoucké arcidiecéze. A ano, bylo to krátce potom,
co se o budově a možnostech jejího využití Honza dozvěděl od Petra
Nerušila, svého anděla strážného. Po šestnácti letech pod patronací
Univerzity Palackého tak místo osídlilo právě Divadlo na cucky společně s Bajkazylem Olomouc, Maltézskou pomocí, Poradnou pro ženy
a dívky, projektem InternetPoradna.cz nebo buddhistickým centrem.
Objekt, jehož vlastníkem je Metropolitní kapitula u svatého Václava,
je největším z paláců mezi čtrnácti rezidencemi kanovníků olomoucké
kapituly. Nádherná čtyřkřídlová budova se nachází na úpatí hradební
věže vedle Arcibiskupského paláce. Kontext je úžasně vyhraněný. A to
nejen pro mě, která jsem v místech, kam si dnes zajdete na výstavu do
galerie nebo si dáte víno v divadelní kavárně, chodila na semináře na
Katedře žurnalistiky. Právě ta totiž byla posledním obyvatelem prostoru před Divadlem na cucky.
„Jestli je sídlo kulturní organizace v církevních prostorech nějak výjimečné? No jistě. Nevybíráme třeba věci, které by prvoplánově provokovaly. A ano, je specifické, že má náš Freskový sál okna
do dvoru, kde bydlí kněží, takže třeba koncerty tady nepořádáme.
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Nevnímám to ale nijak negativně. Jsou to prostě mantinely, ve kterých se pohybujeme, které nás umí nasměrovat.“
Aktivity Divadla na cucky jsou dnes produkčně zaštítěny obecně prospěšnou společností DW7, jež vznikla transformací občanského
sdružení Divadlo Konvikt. Zjednodušeně, jde tedy vlastně o stále stejnou organizaci, jen s jiným názvem a jinou právní formou.
Nynější prostory Divadla na cucky, které je po letech jakýmsi hlavním koordinátorem Wurmovy 7, jsou otevřenou platformou pro
setkávání lidí a realizaci pravidelného programu postihujícího otázky
občanské angažovanosti i environmentálních témat. Divadlo na cucky
dodnes představuje tři premiéry ročně, věnuje se workshopům, volnočasovým aktivitám a provozu Galerie W7 pod kurátorským vedením Moniky Bekové.
Wurmova 7 tak trochu připomíná bývalé kulturní centrum Cvernovka v Bratislavě. Koncentrace kreativity, umění, ale i kulturních a sociálních projektů na jednom jediném místě, jehož letitou historii dokreslují
rozpadající se ochozy a prochladlé prosklené chodby.
„Fascinuje mě biorytmus tohohle domu. Lidi z neziskových organizací chodí na sedmou. Našlapují tiše, přicházejí postupně. V deset začíná divadelní zkouška nebo představení pro školy. Mezi třetí
a šestou dorazí skauti, takže je najednou všude rušno, děti pobíhají
venku vesele na trávníku. Celé nádvoří ožije. A pak se rozsvítí světla
na vernisáži a začíná večerní program. Dům zavírá obvykle divadlo.“
Místo, které mě fascinuje již od časů studií a vysedávání s kamarády venku před semináři, je nádvoří. Lavičky, venkovní mobiliář a trávník se
v kulisách historické budovy dokáží proměnit ale třeba i na zázemí festivalu Tanec Praha.
„Navázali jsme, myslím, docela pěkné vztahy se všemi sousedy. Snažíme se, aby mezi námi probíhala spolupráce. Aby spolu nějak
komunikovaly všechny organizace, které tady sídlí. Takže třeba když
u nás pořádalo Sdružení knihoven ČR velký raut a zbylo jídlo, schovali
jsme jej a udělali si společný oběd pro všechny domácí. Nadace Via
nám v rámci programu Sousedímesi udělila grant na inspirativní přednášky o podobných komunitních centrech a nějakou základní úpravu
venkovního nábytku. Tomu bychom se vlastně chtěli věnovat i do budoucna. Vytvořit nějaký jednotný systém navigace po celém prostoru
a pracovat s nádvořím jako takovým centrem, kde se můžeme všichni
potkávat.“
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A tak tu máme krátkou rekapitulaci. Divadelní sál, Freskový sál,
často sloužící volnočasovým aktivitám a workshopům, Galerie W7,
dočasná divadelní kavárna, nádvoří, neziskové organizace a začínající
start-upy, ale i sousedské slavnosti, přednášky a workshopy pro veřejnost. Kdyby spadl na Wurmovu 7 meteorit, vyhynuly by kreativní průmysly ve městě. Navíc, i tomuto tématu se společně s Radkem Palaščákem
v rámci projektu Kreativní Olomouc Honza poslední měsíce věnuje.
Zdá se, že kultura jako nástroj, který může vyléčit prostředí,
v němž žijeme, je jeho celoživotním posláním. Působí mimo jiné jako
člen kulturní komise města Olomouce a dramaturgické rady Institutu
umění – Divadelního ústavu pro činohru a experimentální divadlo. Stal
se mentorem Nadace Via, která dříve Wurmově 7 pomohla k prvním komunitním krůčkům na nádvoří. Do budoucna by se rád vydal i pár kilometrů za Olomouc, do starého Kruhového mlýna, který by rád opravil
pro účely rezidenčního centra. Jak jsem řekla, Olomouc, město, které je
pro mnohé studenty přestupní stanicí a nejlepší možnou příležitostí, jak
se naučit to, co později zúročí kdekoliv jinde. A nebo město, které se stane domovem, neopustíte jej a kde se po letech strávených na divokých
studentských privátech usadíte, najdete životní lásku, oženíte, založíte
rodinu a každou svou volnou minutu budete věnovat tomu malému inkubátoru radosti, historie a kultury. Třeba i proto, aby někdy v roce 2028
přestalo být jen výkonnou pěstírnou talentů, které jej opustí.

klíčová slova:
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Šumperk
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Radovan Auer (1975)

Šumperský okrašlovací
spolek
Kdyby měly Dny evropského průmyslového
dědictví zvolit hlavní město českého
textilního průmyslu, musela by volba
padnout na Šumperk. Živá brána Jeseníků,
město na úpatí horských kopců, které
se na konci osmnáctého století stalo
ambiciózním producentem obrovského
množství damašku, mezulánu, plyše, sametu
a manšestru.
Průmyslová revoluce s sebou přinesla bohaté vídeňské obchodníky
a podnikatele, kteří na předměstí zakládali jednu textilní továrnu za
druhou. Centrum města pak nechali zdobit honosnými paláci pro život a snění. Jak správně tušíte, většina z nich dnes pláče prázdnotou. Ironické označení Malá Vídeň ovšem v paměti místních zůstalo.
A hořkne. Naštěstí se najdou i tací, kteří se do rodného města dokázali vrátit s energií a čerstvými nápady. Je jím i Radovan Auer z Šumperského okrašlovacího spolku.
Radka, jako většinu aktivních lidí v regionech, jsem dříve osobně neznala. Zaslechla jsem zvěsti o formující se úderné akční jednotce – Šumperském okrašlovacím spolku. A dále nepátrala. Nechala jsem se překvapit.
Věděla jsem jen, že se v roce 2012 pustili do prvních drobných aktivit,
jako je oprava lavičky v místním parku U Barborky, a že svým názvem
odkazují na zakladatele a duši spolku, amatérského umělce Engelberta Zdeneka, který se vyučil zahradníkem v arcibiskupském zahradnictví v Kroměříži, načež vypracoval plány většiny zdejších parků. Čekala
jsem víkendové úklidy, jednu, maximálně dvě komentované procházky
v rámci festivalu Den architektury, mírně okoukanou PechaKucha Night
a možná pár pokusů o milý sousedský piknik.
Pochybovat a nechávat se unést banálním stereotypem názvu
evokujícím starosvětské pečování o zeleň je přitom – tak dobrodružné.
Radovan Auer se v Šumperku narodil, ale jak sám přiznává, dnes už je
„jen pouhým víkendovým Šumperákem“. Studoval ekonomii na univerzitě v Pardubicích a produkci na FAMU. Profesně se věnoval marketingu
kulturních maličkostí typu Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.
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A co je hlavní, pár dní před naším prvním setkáním se stal novým ředitelem knižního veletrhu a festivalu Svět knihy.
Kontext se hodí vždy, ale v případě předsedy Šumperského
okrašlovacího spolku mimořádně. Radek si střízlivě uvědomuje plusy
a potenciál svého rodného města, zlato, které by se dalo vytěžit a rozumně zužitkovat. Jak pro místní, kterým by se podařilo podobným uvažováním posílit svou vlastní identitu a vztah k místu, kde žijí a vychovávají své děti, tak pro budoucí návštěvníky města.
Radka potkávám v kavárně Pikola. V místě, které do Šumperku
přiletělo rovnou z Helsinek, Kodaně nebo Stockholmu. Nádherná kavárna skandinávského typu nabízí dokonale vyladěný interiér. Dřevo, přírodní materiály, bíle natřené cihlové zdi. Káva z aeropressu a chemexu,
latte do zavařovací skleničky. Opulentní víkendové brunche. Prostředí
dotažené do sebemenšího detailu uprostřed opuštěného a vybydleného historického centra města mě nepřekvapuje, podobných bláznivých
podnikatelských pokusů reformovat svou domovinu najde dnes člověk
spoustu po celé republice. Dech mi ale vyráží, jak plno v kavárně v sobotu dopoledne je. Stěží si máme kde sednout. Rodiny s dětmi zaplavují
bistro a stále přichází další a další návštěvníci.
„Před pěti lety jsme začínali jako aktivisti. Vydávali jsme noviny
vimeproc.cz, byli extrémně kritičtí vůči radnici. Takoví hlídači demokracie. Nakonec mi ale došlo, jak jsme zapšklí a naštvaní.“
Změna nastala, když se Radek před dvěma roky o spolku začal
více bavit se svým kamarádem, majitelem kavárny Pikola Jiřím Gieslem.
Oba nadchla představa pustit se do restartu činnosti spolku. Začali pořádat PechaKucha Night a Den architektury. Vždyť jsem to říkala. Šumperákům se ale podařilo vytěžit z celorepublikové oslavy architektury
maximum.
„Veřejný prostor a veřejný život jsou pro mě zkrátka jedna věc.
Na to by se nemělo zapomínat. Je jedno, jestli lidem zpřístupníme
opuštěnou budovu, uvaříme skvělou kávu, nebo připravíme knihu
o historii Šumperka. Jde o to, co tím chceme říct.“
Okrašlovací spolek přizval k úzké spolupráci na Den architektury trojici mladých místních architektů Zdeňka Dohnálka, Zbyňka Mrkuse a Radana Volnohradského. Festival, který se zde poprvé konal od
28. září do 2. října 2016, nabral tak závratného tempa, že během své
premiéry doběhl rozsahem a množstvím pořádaných událostí do těsného závěsu za Prahou a Brnem. Vedle obvyklých architektonických
procházek vedoucích návštěvníky do neobvyklých a nepřístupných
míst nechyběly v programové nabídce přednášky, workshopy, odborné
diskuze či filmové projekce. Za pomoci studentů Střední školy železniční, technické a služeb vyrostlo také improvizované festivalové centrum s dočasnou kavárnou a informačním koutkem v budově takzvaného
Točáku a festivalová základna v nevyužívaném horním patře výškové
budovy bývalého Prametu, dnes Kovexu, tedy tradiční regionální firmy
zabývající se výrobou obráběcích a tvářecích strojů. Okrašlovací spolek
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sází na propojení dávno zašlé slávy (např. cykloprojížďka po textilních
továrnách) s přítomností a budoucností. Jasnou volbou tak byl cyklus
zábavně naučných vycházek pro žáky základních škol nebo tvořivé dílny pro děti mateřských škol pořádané pod záštitou spřátelené Nadace
Proměny.
Specifické tvary získává v Šumperku i tradiční PechaKucha Night.
Méně umělců a designérů, více místních, kteří něco dokázali a mají co
nabídnout.
„Pro nás to není party, jak to tak bývá. Chodí i spousta starších
lidí. Nebo se prolínají generace. A právě tohle – promíchání různých
skupin lidí s rozdílnými zkušenostmi, zázemím, příběhy, o to nám jde.“
Vylidněné historické centrum je podle Radka Achillova pata města. Rád by pro něj v budoucnu nechal vybudovat jakousi mobilní kontinuální tržnici s čerstvými regionálními potravinami a architektonickým
přesahem. Krytý prostor pro bleší a knižní trhy, takové zázemí a jednoduché pódium pro pořádání menších akcí.
Něco podobného si ostatně vyzkoušel již během doprovodného
programu největší kulturní události města, jazzového festivalu Blues Alive. Okrašlovací spolek si na dobu festivalu pronajal nevyužívané prostory bývalého Domu dětí a mládeže u radnice a proměnil je v gastrokulturní prostor BlueSWine. Útulný pop-up nabízel autentické produkty,
dočasnou restauraci, prezentaci místních minipivovarů, šípkového vína,
ale i rukodělných výrobků z regionu. Třešinkou na dortu se stala zabijačka na dvorku opuštěné budovy a odhalení Bluesové lavičky od mladého
místního sochaře Davida Bachroně.
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„Tématu bluesového města bychom se rádi věnovali více. Blues
Alive je jedna z mála příležitostí, kdy do Šumperka dorazí tisíce lidí
z celé Evropy. Naprosto nadregionální aktivita, která může upozornit na to dobré, čím můžeme překvapit. Rádi bychom třeba připravili
něco jako bluesovou uličku.“
Vize spolku nejsou svazovány grantovým systémem nebo dobrou vůlí vedení města. Přestože s úřadem pěstují dobré vztahy, sází na
svou samostatnost. Raději než se pouštět do vyúčtování a administrativy spojené s několikatisícovou dotací, financují projekty z vlastní kapsy.
Možnost, ke které se člověk ošlehán životem, s partnerskou kavárnou
a dočasnými bary na akcích uchýlí zcela přirozeně. Ostatně, jak Radek
dodává, spolek není práce, spolek je volný čas a malý dluh, který chce
rodnému městu vracet. Cílovou pásku svého snažení vidí mlhavě, ale
kdesi v obrysech se tyčí touha probudit a zatraktivnit město jak pro hrdé
obyvatele, tak návštěvníky, která by – třeba někdy v budoucnu – dokázala pomoci dokonce i s místní zaměstnaností. A hrdost, ta je prý hořkosladkou sraženinou, která Šumperákům koluje v krvi. Nikdo v Praze
prý neví, že má kolegu ze Svitav. Každý si je ale vědom toho, když někdo
pochází ze Šumperka.

klíčová slova:
#okraslovacispolek #hrdost #malaviden #denarchitektury
#pechakuchanight #kavarna
odkazy:
www.okraslovacispolek.org
www.facebook.com/SumperskyOkraslovaciSpolek
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Luhačovice
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Magdaléna Petráková (1990)

Luhovaný Vincent
Největší lázně na Moravě. Pět tisíc obyvatel
a třicet tisíc lázeňských hostů. Město, které
působí jako časová schránka z amerických
středoškolských filmů. Alespoň na první
pohled.
Když se podíváte blíže, dáte si tu práci a vydáte se třeba na multižánrový festival Luhovaný Vincent, který zde pořádá už osmým rokem
Magdaléna Petráková, nestačíte se divit. Audiovizuální performance, progresivní koncerty v historickém altánku, divadelní představení v nádherném komplexu Slunečních lázní, světelná scénografie.
Nepodceňovat, nepodceňovat, nepodceňovat, jako by zněla mantra
všech našich příběhů. Víme, známe.
Rodiče Magdalény se přestěhovali do Luhačovic za prací. Maminka,
etnografka a odbornice na historii lázeňství v Luhačovicích, je vedoucí místního muzea. Tatínek učí na střední uměleckoprůmyslové škole.
Dcera pokračovala v uměleckým stopách studiem filmové a divadelní
vědy v Olomouci, kde si poprvé vyzkoušela práci na festivalech, jako
Přehlídka animovaného filmu a Divadelní Flora, nebo produkci v Divadle na cucky. Zajímají ji kulturní projekty, které pracují se seniory, a tak
letos pomohla dostat do regionů pražský festival Old’s Cool, pořádaný
obecně prospěšnou společností Elpida. Fascinace stářím prý souvisí
s tím, odkud pochází. Luhačovice jsou městem klidu, pomalosti a distingovanosti.
„To město má schopnost lidi zrelaxovat samo o sobě. Pohyb
v našich ulicích je pomalejší. Čas plyne úplně jinak. Zajít si s rodiči
během rodinného výletu na lázeňskou oplatku je taková kolektivní
zkušenost celé jedné generace. V Luhačovicích stačí jenom být. Je to
zážitek sám o sobě.“
Počátky festivalu Luhovaný Vincent sahají až do roku 2009, kdy
Magda v diskuzi s Hynkem Petrželkou, synem režiséra Pitínského, došla
k nemilému přiznání, že kromě oslav vlastních narozenin postrádá příležitost, proč do města pozvat své kamarády.
První ročník festivalu se koná hned následujícího léta. Počátek
července 2010 proměňuje ospalé Luhačovice v laboratoř uměleckých
ambicí skupinky studentů a absolventů uměleckých oborů. Programových akcí vzniklo asi devatenáct, návštěvníků přišlo asi sto. Přesto však festival obsahoval čitelné zárodky toho, na čem bude stavět
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následující léta. Základními kameny jsou multi a mezižánrovost, propojení filmových projekcí, hudebních a divadelních vystoupení a touha
po obohacení kulturního života města, které nezapomíná ani na klidnější formáty besed, přednášek a prezentací s jasným edukativním
a osvětovým záměrem. Živé umění, akce ve veřejném prostoru, objevování opuštěných prostor, které se mohou pro potřeby festivalu obyvatelům i návštěvníkům festivalu znovu otevřít, a posedlost žánrovými
fúzemi a přesahy by mohly být nepsané body intuitivního manifestu
Luhovaného Vincenta.
Financování festivalu od počátku vyváženě balancuje na pevných
pilířích vícezdrojovosti. Rozpočet, který se pravidelně pohybuje okolo
částky sto dvaceti až sto padesáti tisíc, je šikovně seskládán z grantů
města, kraje a nově také Ministerstva kultury. Nechybí přímá podpora
akciové společnosti Lázně Luhačovice, která pečuje o lázeňský areál.
Magda, v roli ředitelky a divadelní dramaturgyně, nicméně trvá na neziskovém charakteru festivalu. Všichni spolupracovníci věnují projektu svůj
čas zdarma a dobrovolnicky, proplácí se jen nejnutnější externí služby
technické produkce.
„Postupem let se nám podařilo prolomit skepsi místních. Nebyli
zvyklí na koncerty přímo v Luhačovicích, protože odsud roky vyráželi
za kulturou do větších okolních měst. Někteří naši účastníci samozřejmě taky vypadají trochu extravagantněji, takže jsme čelili třeba
udání, že jsme festival feťáků a šílenců. Jako hlášku používáme aluha a tak se nás taky jednou ptali, jestli nejsme festival náboženských
fanatiků. Reakce byly různé, ale poslední roky se výrazně lepší. Myslím, že místní pociťují určitou hrdost, že podobně jako my mají své
známé konečně proč pozvat do Luhačovic.“
Lázeňští hosté oceňují venkovní program zdarma, přespolní návštěvníci naopak často vyráží za přednáškami a filmovými projekcemi.
Dospívání festivalu vévodí také výraznější vstup do veřejného prostoru
a větší sebevědomí, které vyhubilo kompromisy v dramaturgii. Sluneční lázně se tak proměnily v divadelní prkna, altánek pramenu Ottovka
v prostor pro zvukovou performanci. Díky přízni ředitele Lázní Luhačovice, a. s. se festivalu letos podařilo proniknout také do opuštěných
prostorů bývalého tanečního klubu Domino, kde se v minulosti mimo
jiné natáčely Četnické humoresky. Zrcadla, lóže, červený koberec a atmosféra zašlé slávy lázeňské vinárny je zlákala natolik, že by rádi hledali
podobná lehce bizarní a nepřístupná místa také v nadcházejících letech.
„Na začátku jsme nebyli tak odvážní, abychom vykročili do
veřejného prostoru. Tohle je pro mě teď momentálně třeba základní
téma. Nejvíce mě totiž baví, když na festival jen tak zabloudí nějaký
náhodný kolemjdoucí. Rozkoukává se a později se třeba s dětmi vrátí
na rodinné divadelní představení do venkovních Slunečních lázní.“
Rostoucí odvaha a zkušenosti se sedmi ročníky festivalu jdou ruku
v ruce s osobním přehodnocením vlastní metody práce. Magda se jako
mnozí ředitelé musela naučit delegovat úkoly a spoléhat na ostatní.

„Poslední dva roky máme rozdělené sekce mezi garanty, kteří jsou otevření nápadům ostatních, ale mají právo veta. Kdysi jsem
myslela, že se musím postarat o všechno, práce nebyla tak strukturovaná, všechno bylo trochu o náhodě a o tom, jak si úkoly pamatuju
a udělám sama. Věřit ostatním a umět se o starosti podělit asi není
jen efektivnější, ale hlavně nás to takhle všechny mnohem více baví.
Řekla bych, že se snažíme profesionalizovat, nehledě na to, že chci,
abychom zůstali jednoznačně neziskoví.“
Luhovaný Vincent dnes čítá celoroční tým dvanácti lidí, který se
v době konání akce rozroste na třicítku aktivních dobrovolníků. Setkání přitom probíhají především online v rámci jiných festivalů, na jejichž
chodu se organizátoři podílejí. Mezinárodní festival dokumentárních
filmů v Jihlavě, Letní filmová škola v Uherském Hradišti, Mezinárodní
filmový festival Karlovy Vary, Divadelní Flora Olomouc, tam všude sahají
dlouhé prsty nenápadného lázeňského festivalu.
Spolupráce a networking s dalšími kulturními projekty je pro
Magdu mateřským jazykem. Během posledního ročníku rozšířila programové schéma o projekt podporovaný Visegrádským fondem. Spa Reloaded: Different Spa Experience pozval do Luhačovic k jednomu stolu
iniciátory podobné snahy o oživení zašlých lázeňských měst a míst. Lázně Bohdaneč, Lázně Kyselka, Jablečné lázně v Jablonci nad Nisou nebo
představitelé Trenčianských Teplic či aktéři z Budapešti si tak měli možnost vyměnit zkušenosti a společné zážitky z obrody lázeňské tradice.
Magda v současnosti dokončuje studium managementu v kultuře
na brněnské Masarykově univerzitě. Téma diplomové práce je jablko,
které nepadlo daleko (od Jablečných lázní) – kultura v lázeňských městech a její dopad na zvýšení kvality života jejich obyvatel. Je oddaná tématu. Hledá slepá místa, kam se posunout, snaží se propojit s těmi, kdo
se podobným aktivitám věnují v zahraničí, a kontinuálně se krůček po
krůčku zlepšovat. Působí nadšeně a trpělivě. Když mluví o Luhačovicích,
věřím jí každé slovo a přemýšlím nad nejbližším víkendovým rychlíkem
do města, kam jsem s rodiči vyrazila na výlet naposledy před dvaceti
lety. Tehdy jsem se styděla. Za ně, za nudu v lázních, za drahé turistické
cetky na kolonádě. Dnes bych to viděla jinak. To slovo je tradice.

klíčová slova:
#lazne #differentspaexperience #slunecnilazne #multizanrovost
odkazy:
luhovanyvincent.cz
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Michal Berg (1980)

Vsetínské fórum
Hotel Vsacan. Pozoruhodně ošklivá
stavba, která na vás dodnes dýchá výpary
devadesátých let. Mohutné sedačky, trpká
káva, umělé květiny, ale i výhled na celé
město. A náměstí Svobody.
Přesně to se zde před pár lety pokusil zachránit Michal Berg. Bývalý
internetový podnikatel, zakladatel Barcampu v Čechách, nejmladší
„důchodce“ v České republice a druhý místopředseda Strany zelených. Člověk, jehož láskou je sport, ale i zeleň. Vlastně, takový lokální
superhrdina. S nepatrným šrámem v rodokmenu.
Michal vyrůstal v Opavě. Studoval audiovizuální reklamu na Fakultě
multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a ekonomii a podnikání na Vysoké škole podnikání v Ostravě. Krátce po
škole se vydal ve stopách Elona Muska (tedy, na české poměry). Začal podnikat v oblasti IT, tvořit webové stránky pro sportovní kluby
a věnovat se internetovému marketingu a reklamě. Do Vsetína se vydal
za láskou. Naštěstí, jak dodává, jeho žena Klára ze Vsetína pochází.
Dokonce se může pyšnit místním rodokmenem, který sahá až do šestnáctého století.
„Zkušenosti s aktivismem jsem sbíral už od gymplu v Opavě,
když jsme psali petice a podobné akce ve sdružení Vita. Pak jsem
změnil směr a zaměřil se na firmu. Roky jsem nebyl na dovolené, byl
nonstop na telefonu, klasický workoholický scénář. Po deseti letech
ve firmě mě najednou začaly zajímat zase i jiné věci. A po patnácti
jsem firmu prodal. Chtěl jsem dělat něco jiného, ani radost už jsem
z podnikání neměl takovou jako dřív. Navíc, sportovní odvětví, ve kterém jsme se pohybovali, je často financováno z veřejných zdrojů a tečou do něj peníze z odvětví, která ti třeba nejsou zrovna sympatická.
A to se občas vylučovalo s mým osobním přesvědčením.“
Na jaře 2016 prodal Michal svůj podíl společníkům. Vzdal se světa
aplikací, webových stránek, intranetů a databází ve sportovních odvětvích, stejně jako padesátky zaměstnanců a projektů po celé Evropě.
„Teď jsem takový důchodce. Jsem finančně zajištěný, takže mi
nic nebrání vzdělávat se, zkoušet různé věci a věnovat se politice.
Mám možnost se najednou soustředit jen na to, co pokládám za důležité. Myslím, že vlastně nemám jinou možnost, jak ten čas využít, než
být aktivní a angažovaný.“
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Michal se do zastupitelstva dostal po úspěšných volbách v roce
2014, kde kandidoval za Koalici pro otevřený Vsetín, v níž se skloubily
snahy Strany zelených, Pirátů a občanského sdružení Vsetínské fórum.
Spolupráce na projektu Rekonstrukce státu se do volebního programu
opavského imigranta propsala jasně – usilovalo se o otevřenou radnici, opravené nádraží, zdravé a čisté město, konec hazardu, zveřejňování podkladů pro jednání na zastupitelstvu, video přenosy z jednání za
zavřenými dveřmi, zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů nebo
nominaci nestranných odborníků do komisí rady města.
„Upřímně, politika je skvělá. Často mám hodně nápadů na to,
čemu bych se chtěl v budoucnu věnovat, ale chci je zatím nechat trochu uležet. S každou vizí podnikání nebo třeba neziskového projektu
přichází spousta dlouhodobých závazků a odpovědnost. V tomhle je
politika dobrá, protože jsi ohraničený volebním obdobím. Politika je
asi jediná věc, kterou můžeš po čtyřech letech s čistým svědomím
opustit. Ačkoliv pokud tě to baví, a zároveň chceš v lidech vzbudit
důvěru, tak je dobré si nechat svoji práci zhodnotit v dalších volbách
a jít do toho znovu.“
Druhou dějovou linkou, která kráčí neúnavně ruku v ruce s působením v místní Straně zelených, jsou Michalovy aktivity ve veřejném
prostoru Vsetína. Osvoboďme náměstí zněl název první aktivity skupiny
lidí, kteří se později sjednotili pod hlavičkou spolku Vsetínské fórum. Potřeba byla pragmatická a odbojná. Vsetínské náměstí Svobody prošlo
v roce 2011 razantní rekonstrukcí, která se lidem nelíbila. Mlatový povrch
zůstával po deštích bahnitý, za sucha naopak zběsile prašný. Stesk vyvolala také chybějící zeleň a místo k odpočinku, kterému povrch náměstí
spíše bránil, nežli napomáhal. Happening, veřejná diskuze, petice a další aktivity vzbudily ohlas a vedení města v roce 2013 nechalo náměstí
předělat. Přátelé se tak pod vlivem úspěchu rozhodli pustit do dalších
aktivit.
„Nikdy jsme se nesnažili jít hlavou proti zdi. Nechceme být
a priori v opozici. Rádi bychom pro město byli spíše partner. Třeba
kolega Tomáš Husa se konzistentně a pečlivě věnuje něčemu extrémně náročnému, na co by snad nikdo jiný neměl čas a trpělivost – hlídá
stromy, které se mají kácet. Nejsme ale extremisti, ani v tomhle ne.
Když vidíme, že jsou stromy staré a poškozené nebo nemocné, kácení
nebráníme a soustředíme se na pomoc s náhradní výsadbou.“
S podobnou touhou jako mladoboleslavský spolek Téma dne se
Vsetínské fórum pustilo do podpory občanské společnosti a otázek životního prostředí, oné městské zeleně, architektury, urbanismu a rozvoje veřejného prostoru.
Od roku 2014 tak pravidelně pořádá bleší trh s prodejem lokálních
potravin, úklid Vsetína nebo sousedskou slavnost na sídlišti Luh inspirovanou, jak jinak, festivalem Zažít město jinak. Nechybí tak program pro
děti i seniory, přátelské grilování, sousedská knihovna, fairtradová kavárna nebo obvyklý sousedský piknik. Občas sáhne po něčem vážnějším

a vyzkouší si třeba scénické čtení z Havlových dopisů nebo promítání
dokumentů. Rozpočet a shánění peněz z veřejných zdrojů zase tolik neřeší.
„Na malém městě je to jednoduché. Každý zná někoho, kdo zná
někoho, kdo něco má… Takže když si potřebuješ půjčit židle a stoly, stan nebo dodávku, dostaneš se k tomu. Všechno si proto raději
platíme sami. Naše akce stojí pár korun a vlastně se nám ani nechce
nikoho žádat a ztrácet čas s vyúčtováním každého hřebíku a pastelky
pro dětskou dílnu.“
Sousedskou slavnost organizuje Michalova žena Klára, která se
jinak věnuje neformálnímu vzdělávání a pracuje na projektech Erasmus+
s mezinárodními studenty. Tak trochu rodinný podnik může být i Kraťas
neboli kreativní ateliér, prostor, který si nedávno zařídili ve staré dílně
a postupně v něm začínají pořádat edukativní workshopy nebo odpočinkové večery deskových her.
Michala nenechává chladným ani místní architektura. Bohužel,
jak vtipně dodává, Den architektury se pokaždé kryje s termínem nějakých voleb a povolání městský architekt na Vsetínsku neexistuje.
„Ne, nemáme městského architekta. My ale máme za starostu
Jiřího Čunka. A ten umí všechno nejlépe. On je vlastně jako Superman, který vždycky vede na zastupitelstvu hodinové monology
v podstatě na libovolné téma. Jednou jej někdo přerušil a poprosil,
jestli by nemohl předat slovo někomu dalšímu. Reagoval na to po
svém: ,Když, víte, mně to tak ale rychleji utíká.‘ “
Volným časem Michal nemrhá. Věnuje se třeba mentorování romského studenta v rámci své spolupráce s nadací Open Society Fund a sní
o sepsání knihy o historii opavského hokeje. Veřejný prostor vyrůstá
v jeho pojetí přesně do těch širokých dimenzí veřejného prostředí. Takového, které neznamená jen park před naším domem, ale i mezilidské
vztahy, komunikaci a starost o ostatní. Sobecky, ale s nejlepší vůlí jej
chceme přetvořit k obrazu svému a doufáme, že se někdo bude dívat,
přidá se a nadchne svou proměnou zase nás.

klíčová slova:
#valasi #stranazelenych #sousedskaslavnost #zelen
#osvobozenenamesti
odkazy:
www.vsetinskeforum.cz
www.michalberg.cz
www.facebook.com/vsetinskeforum
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Slavičín
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Michal Filák (1989)

festival Neleň
Slavičín. Budoucí české Silicon Valley. Město
s šesti tisíci obyvateli, o němž jste dodnes
neměli ani tušení. Úpatí Bílých Karpat
a Vizovické vrchoviny skrývá poklady.
Třeba Michala Filáka, který tady pořádá už druhým rokem multižánrový festival Neleň. Ztělesnění skromnosti a pokory promíchané
s vtipnými historkami a nečekaně otevřeným pohledem na vlastní
život. Výlet do Slavičína si jen tak neuděláte, ale měli byste. Ať už
dopadne jakkoliv, nikdy se z něj nevrátíte jako stejný člověk.
Michal pracuje jako pedagogický pracovník v místním nízkoprahovém
klubu KamPak?. Chodil na gymnázium do Slavičína, a když se rozhodoval, jakou zvolí vysokou školu, zatoužil po filozofii. K té si přidal historii.
Historii po čase vyměnil za učitelství společenských věd. K učení jej to
táhlo od začátku, ale jak sám dodává, ego mu jako klukovi nějak nedovolilo přihlásit se po maturitě na pedagogiku.
„Na střední jsem byl rebel, no. Ale ne v pozitivním slova smyslu.
Možná spíš trochu debil.“
Velkou inspirací mu byla osobnost Jana Pivečky, Baťova méně
známého souputníka. Pivečka byl český podnikatel a obuvník, který po
roce 1948 pracoval v zahraničí. Po sametové revoluci působil jako mezinárodní poradce ve střední a východní Evropě v oblasti obuvnického
průmyslu a v listopadu 1996 založil ve Slavičíně nadaci, která se zaměřuje na motivaci, výchovu a vzdělávání mladých lidí a podporu jejich volnočasových aktivit. Po Pivečkově smrti převzala nadaci právě Michalova
maminka. Prostředí, ve kterém vyrůstal, tak bublalo motivací a energií
jako přetékající hrnec domácí kaše.
„Pana Pivečku si pamatuju od mala. Byl neskutečně vitální
a otevřeně podporoval mladé lidi. Přišlo mi to samozřejmé, že se takové věci dějí. Myslím, že to bylo vůbec poprvé, kdy jsem se setkal
s nějakými veřejně prospěšnými aktivitami.“
Michal začal chodit s Kristýnou někdy ve třetím ročníku na gymnáziu. Když později spoluzakládala místní nízkoprahový klub, času pro
společně strávené chvíle moc nezbývalo. Michal tak začal chodit do klubu jako dobrovolník.
Klub KamPak? se snaží být otevřeným prostorem pro mladé lidi.
Zkrátka místo, kde se všichni budou cítit dobře a kde na ně čeká pomocná ruka pro případ, že ji budou potřebovat. Michal se nechce zaměřovat
na to, co se dětem nepovedlo, ale na budoucnost.
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„Mám rád solution focus přístup. Jak pro děcka, tak pro sebe.
Když jsem před čtyřmi lety nastoupil do psychoterapeutického výcviku, začal jsem se mu více věnovat. Je to na řešení orientovaný přístup. Prostě – neřešíš, co jsi v životě pokazil, co se ti ten den nepovedlo a jak je všechno hrozné, ale to, co se ti podařilo a jak by to mohlo
v budoucnu vypadat, až ty problémy překonáš.“
A nějak tak vznikl festival Neleň. Multižánrový festival, který se
poprvé konal v roce 2015 a vloni navázal na úspěšný start. Každý rok
zve na přednášky a workshopy kolem šedesátky talentovaných účastníků, kteří prezentují své dovednosti. Holky, které se věnují IT, studenti
mezinárodních vztahů a politologie, molekulární biologové, buněční
biologové, urbanisté. A hudební program, na kterém nechybí klasický
průlet českou alternativní scénou, funguje jen jako doprovodný prvek.
Neleň se kromě veřejného prostoru rozkračuje do zázemí místní Orlovny, Sokolovny a městské knihovny. Hledá, na co se jiní nesoustředí,
a představuje rodáky ze Slavičína a nejbližšího okolí skrze to, co je
podle Michala nejdůležitější – pozitivní informace o vlastních dovednostech a zkušenostech.
„Podle mě to není vlastně nijak originální. Prostě takový dobrý kompilát toho, co jinde funguje. Trochu TEDx, trochu PechaKucha
Night a tak.“
Neleň působí podivně zázračně a optimisticky. Sází na utváření
živé komunity. Snaží se aktivovat zájem. Představuje hrdiny, inspiruje
příběhy, které Michal tolik miluje.
„Si myslím právě, že vyprávění a příběhy jsou hrozně důležité.
Já třeba rád čtu fantasy a komiksy. A nebo vlastně i hraju videohry.
Nějak mám k těm hrdinům blízko.“
A taky to, o čem žádný pražský intelektuál nemluví. Ale dělá to.
Michal rád listuje help yourself knihami. Příručkami, které radí člověku,
jak si v životě pár věcí ujasnit a dát dohromady. Lidé se podle něj sami
podceňují a neuvědomují si, jak hodně si můžou pomoci jen tím, že budou upřímní sami k sobě.
Neleň vypadá jako erupce Naučmese. Zážitkové workshopy molekulárního baru, vaření piva, autorská čtení místních básníků, prezentace humanitárního projektu kdesi v Kongu, nové technologie, výroba
betonových květináčů, inovativní přístupy ve výchově a vzdělávání a architektonické toulky Slavičínem. Mimochodem, tenhle seznam je jen
setinový a prudce náhodný. Celý festival se návštěvníkům nabízí, jak
jinak, zdarma a většina hostů vystupuje bez nároku na honorář. Během
prvního roku jeho rozpočet nepřesáhl 45 000 Kč, během druhého pak
narostl na 80 000 Kč a prostřednictvím transparentního účtu se do něj
zapojila veřejnost, která se složila téměř na polovinu nákladů.
„Beru to tak, že pořádat koncerty nebo festival je něco, jako
když hraješ hokej. Prostě koníček, který něco stojí. Taky nepřemýšlíš
nad tím, že bruslíš, potřebuješ vybavení a nikdo ti na to navíc nedá
peníze. Jednoduše to máš rád.“

Zdá se, že bavit se o tom, jestli by měl festival vydělávat peníze, nemá ani smysl. Michal společně s nízkoprahovým klubem a místní platformou HAW pořádá několikrát do roka také koncerty v místní
Sokolovně. Na Scotta McClouda nebo Astronautalis přijde ve městě
o šesti tisících obyvatelích šedesát návštěvníků. Jedno procento. To by
v Praze muselo dorazit třináct tisíc lidí. A kolik takových akcí s příjemnou
atmosférou asi je? Návštěvníci jsou navíc místní. Prostě si zvykli.
Umožnit návštěvníkům i účastníkům, aby se mohli potkat, jen tak
si promluvit a případně se domluvit na spolupráci, která by mohla inspirovat k něčemu velkému. Tohle jsou cíle, na které Michal myslí. Rád by
dodával lidem odvahu, aby rozjeli své vlastní projekty a první nápady
přetavili v něco konkrétního.
„Vítám každého. Tohle je hlavní smysl festivalu, dodávat inspiraci a stimulovat. Navíc, vím, že bych chtěl mít jednou děti, a vím, že
bych chtěl být dobrý táta. To by se asi nedalo spojit se vším, čemu se
věnuju teď. Takže bych byl strašně rád, kdyby za mnou někdo přišel
a řekl, že by tohle chtěl zkusit taky.“
Michal je ta odvrácená strana kulturní produkce. Člověk, kterému
nedělá dobře vyskočit na pódium a mluvit v první osobě za celý festival
nebo se prezentovat vlastními úspěchy na sociálních sítích. Po každém
druhém koncertě si říká, že tenhle stres za to nestojí. Skrytý někde v rohu
místnosti kouří cigaretu za cigaretou a bojí se, co by se mohlo pokazit. Má
starost o kapely, o návštěvníky, o všechno. Už ale ví, že to přejde.
„Abych tak řekl, propagace není moje nejsilnější stránka. Třeba
plakáty na koncerty lepíme dva dny před akcí, Facebook aktualizujeme
na poslední chvíli. A webovky na festival jsme dodělávali asi tři dny
před první akcí. Prostě v tomhle mám mezery, ale asi nebudu jiný.“
Neleň vyskakuje z televizního pořadu Věřte nevěřte. Epidemie talentů na maloměstě. Nebo jen, možná je to opravdu tím, na co se člověk
zaměří a co skutečně hledá, a kdybychom po něčem podobném pátrali
kdekoliv, našli bychom to? Odpověď neznám a ani ji znát nechci. Věřit
Michalovi, že zítra bude dobře a člověk by neměl podceňovat své menší
město, je elementární moudro, ke kterému bych se chtěla modlit. Nic víc
není pro tuhle chvíli potřeba.

klíčová slova:
#bilekarpaty #sokolovna #nizkoprahovyklub #tedx #motivace
#solutionfocus
odkazy:
www.nelen.cz
www.dokampaku.cz
www.nelen.cz
www.facebook.com/kampak.pracovnik
www.facebook.com/nelenfestival
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Ostrava
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Libor Novotný (1973)

Kukačka

Ostrava je nejlepším městem v České
republice. Myslela jsem si, říkala nahlas,
a pak se jednoho dne odstěhovala.
Udělal to ostatně i Libor Novotný, který společně s Tomášem Knoflíčkem založil festival intervencí ve veřejném prostoru Kukačka. Naštěstí, přestože nyní s ženou rád dýchá čistý vzduch ve Frenštátě, neopustil Ostravu pracovně a umělecky.
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Libor studoval na Katedře intermédií na Fakultě umění Ostravské univerzity pod vedením Petra Lysáčka. Už ve své diplomové práci, během které
implementoval do větviček stromů texty, se přiznaně věnoval veřejnému
prostoru. Tomáš jej jako historik umění zase ve škole učil. Dodnes se
na univerzitě potkávají. Tomáš jako teoretik umění a lektor multimédií,
Libor jako asistent v ateliéru kresby.
Kukačku ale založili v roce 2009 jako čtveřice, tedy jako dva páry.
Sousloví pro festival zvolili úderné – intervence, infiltrace, instalace. Kukačka je jakousi platformou negalerijní prezentace současného umění
volně inspirovaného hnízdním parazitismem oné nechvalně známé kukačky obecné. Sází na bezprostřední setkání náhodného kolemjdoucího
s uměním, na náhlou zkušenost, která jej vytrhne z běžné reality. Střídá
instalace, site specific objekty, video a sound art, sochy, stick art. Jak
sami s nadsázkou říkají, jde o takovou urban artovou verzi geocachingu.
Některé objekty nepřehlédnete, ani kdybyste chtěli, jiné se pohybují na
hranici možného postřehu. Jde o hru. Smyslovou, promyšlenou, ovšem
stále náhodnou.
„Znáš ten vtip, jaký je rozdíl mezi sochou a objektem? To, co
uklízečka v galerii nechá do druhého dne bez povšimnutí, to je socha,
co vyhodí, to je objekt. A takové hranice nás baví. Pořád si ale i po
letech držíme určitý punkový přístup. Něco jsou malinké věci s životností týdne. Něco vydrží navždy, i když to bych říkat neměl, že jo.
Honza Prošek třeba přivezl kámen z Ústí nad Labem a namontoval ho
na fasádu baráku, kde je dodnes. Lukáš Hájek zase udělal takový falešný archeologický výzkum a výkop. Což nás baví. Pracovat s tím, že
lidi neví, jestli je to, co zrovna vidí, pravda, nebo ne.“
A příběhy jednotlivých intervencí by vydaly na román. Interaktivní objekt Pavly Scerankové Kráter z roku 2012 měl třeba v aluzi na
báňskou tradici města kolemjdoucí přimět k pohledu do jakéhosi jícnu,
jehož prostřednictvím bylo možné analyzovat „geologické struktury“
povrchu značně zvrásněných ostravských komunikací. Většina chodců
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však zůstala vůči této možnosti chladnokrevně netečná a místo toho,
aby využívala objekt jako kaleidoskop, degradovala jej na mobilní odpadkový koš.
Koncept Marka Diva zase postihla zábavná cenzura, když pověsil
na ostravském hlavním vlakovém nádraží třímetrový obraz Lenina vytvořený z houbiček na nádobí. Recyklovaný Soft Lenin se Českým drahám
(kupodivu) nelíbil a byl po třech dnech sňat a rozebrán. Skončil trochu
nedůstojně. Pečlivě schován za zdmi úschovny zavazadel.
Kukačka volí každý rok jedno dominantní téma. Rok 2014 tak patřil
pro Ostravu smutně výstižnému tématu Nemísta a prázdné prostory. Organizátoři se inspirovali slavným pojmem „nemísto“ francouzského sociologa Marca Augého, který jím rozuměl především takové prostory, jimž se
nedostává žádného symbolického vyjádření, identity, vztahů či historie.
Letiště, nádražní haly, obchodní centra, parkoviště, dálnice, sportovní
stadiony, benzínové pumpy, anonymní hotelové pokoje či veřejná doprava. A ano, takových míst bychom v metropoli Moravskoslezského kraje
našli nepřeberně jako líná domácí kočka míst, kde se může stočit, schovat
a spát. Festival se tak stylově přesunul do křovin u dálničních viaduktů, do
okolí industriálních areálů nebo blízkosti nákupních center.
„Tady je celkově ohromné množství podivných míst. Nejde nám
ale programově o to upozorňovat jen na nefunkční místa. Ten rok
jsme se tomu hodně věnovali, hodně nás zajímají třeba proluky po
chybějících domech. Jdeš třeba sedm minut z Masarykova náměstí,
máš být v absolutním srdci města, a najednou jsi uprostřed pustiny.
Ono, teď v létě mám teda obecně pocit, že Ostrava vypadá, jako by se
soustavně připravovala na válku. Třeba u Elektry, tam se pořád něco
kope, jako by to nikdy nemělo skončit.“
Mezi banalitou a zázrakem znělo téma roku 2015. Právě tehdy se
organizátoři rozhodli festival protáhnout na dobu od počátku léta až do
listopadu. Neusilovali o jedinečnost a svátečnost, ale o každodennost
a momenty, které v ní mohou nastat při běžné procházce městem.
„Občas nás mrzí, že nemáme vlastně žádnou zpětnou vazbu.
U některých věcí ani nevíme, jestli se to povedlo a lidi je našli. Vydáváme katalog a na webu máme mapu, podle které si můžeš všechny
intervence projít. Není to ale jak ověřit. Snad jen, pokud jsou to extrémní situace. Jako to bylo třeba s transportérem z kontejnerů na
odpad od Pavla Karouse. Pavel instaloval jeden tank a jeden kontejner
na odpad. A najednou to fungovalo vlastním životem. Lidi tam prostě
nosili odpadky. Z ničeho nic tam třeba přibyl starý záchod, cokoliv.
A to byl problém. Ne pro nás, s takovou věcí musíš ve veřejném prostoru počítat, ale třeba, a asi trochu logicky, pro město. Trochu to brali jako podvod. Že jsme slibovali sochu a nakonec tam dali obrovský
odpadkový koš.“
Kukačka začínala na rozpočtové startovací čáře dvaceti tisíc.
Jak ale dodává Libor, všechno se dá vymyslet. Horší je to se situacemi, kterým lze vzdorovat jen těžce. Když například plánovali projekci na

chátrající budovu Ostravica-Textilia, nebyla jim povolena. Dům, který se
za živa léta rozpadal, by tak prý mohl být poškozen. Dá se tomu zasmát.
„Jsou to takové legrace. Když jsme začínali, tak nám třeba na
úřadě říkali, že na takové věci nemají kolonky a tabulky. Vlastně že
neví, jak umístit dočasnou sochu do prostoru. To nás trošku šokovalo.
A co mi vadí, je třeba když se stane, že nám je jako vyjádření stavebního odboru podána suchá věta ,ale mně se to nelíbí‘. Chápu povolení,
bezpečnost, cokoliv. Ale tohle jde často jako hláška v první osobě.
A tak by to nemělo fungovat. A pak třeba. Náš web úředníci z města
často navštíví jen proto, že když na městském obvodu najdou cokoliv
nelegálního na ulici, okamžitě už si šikovně prolustrujou naše webové
stránky a ví, že to tam najdou.“
Archivy ostravských zásahů do veřejného prostoru ale vyplavují
ještě jednu pozoruhodnou epizodu. Galerii Kaluž. Exteriérovou výstavní
příležitost pevně vázanou na místo na ulici Podlahova, kde se opakovaně
tvoří – ano, kaluž. Umělcům tak byl poskytnut poměrně velký prostor
pro experimentální prezentaci a koncepci vzešlou z přirozených principů site specific umění v kombinaci s tehdejším zoufalým nedostatkem
možností, kde se dá v Ostravě vystavovat mladé umění. Provoz galerie nepodléhal žádnému vytvořenému časovému pásmu. Řídil se biorytmem poněkud vlastním. Zkrátka, až naprší, tak...
„Když Ostrava kandidovala na titul Evropské hlavní město kultury, tak jsme si říkali: Hele, najednou všichni chtěj dělat do kultury
a galerií, tak my taky. A tak jsme založili Kaluž. Říkali jsme tomu taková loser galerie. Jako máš všechny ty projekty galerie v peněžence, galerie ve skříni. Časem to padlo, protože šlo o takovou bokovku.
Kukačka nás pohltila.“
Vloni si dala Kukačka malou pauzu. Nabírala síly a volila téma pro
rok 2017. Tím se stala Pravidla hry podle nizozemského historika a teoretika kultury Johana Huizingy, který ve hře spatřoval původ veškeré
lidské kultury. Hra nerozumná v kontrastu k současnému rozumnému
angažovanému umění. Kacířská myšlenka. Zejména v době, kdy je politickým gestem každý jeden status na Facebooku a každý jeden vstup
do veřejného prostoru. Parazit, ten by se ale měl dokázat zahnízdit v jakékoliv situaci.

klíčová slova:
#intervence #infiltrace #instalace #parazit #ostrava #nemista
#umeniveverejnemprostoru #losergallery
odkazy:
www.kukacka.org
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Opava

289

Jan Kunze (1976)

Opavská kulturní
organizace
Opava. Klidné město v Moravskoslezském
kraji. Jedno z těch menších, které se může
radovat z přítomnosti vysokoškolských
studentů a dostupnosti jesenických hor.
Náměstí lemují palmy, takže pokud sem vyrazíte během léta, získáte
to, čemu se hezky česky říká „za málo peněz, hodně muziky“. Pohodu,
důstojnou galerii současného umění a nedávno oživenou náplavku.
Jedním z těch, kteří za kulturní obrodu Opavy v posledních letech
mohou, je Jan Kunze. Dramaturg progresivní příspěvkové Opavské
kulturní organizace, zpěvák, muzikant, básník, cestovatel.
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Rolí ve svém životě vystřídal Honza hodně. Vystudoval ekonomii, ale nikdy se jí nevěnoval. Už na gymnáziu začal pořádat první autorská čtení,
happeningy, později výstavy a koncerty. Po vysoké škole založil kapelu
KOFE-IN, později pak Munroe nebo Hičhaikum, projekt oscilující na pomezí literatury a hudby.
„Po vysoké jsem vyrazil do Ameriky. Nevěděl jsem, na co se
zaměřit, co přesně chci dělat, a tohle se zdálo jako ideální mezičas
na takovou cestu. Přesně si pamatuju ten moment, který mi tak trochu změnil život. Seděl jsem v Grand Canyonu v internetové kavárně.
A najednou čtu e-mail od tehdejšího ředitele opavského Domu umění,
který hledal asistenta a hodně lidí mu dalo tip právě na mě. Odepsal
jsem mu tedy, že mám o to místo vážný zájem, a dopadlo to dobře.“
Americký výjev se odehrál před patnácti lety. Honza se tak dostal
k výstavám a postupně se prostřednictvím svého staršího kolegy, respektovaného doktora Klimeše, seznamoval s agendou produkce výstav
výtvarného umění, ale i koncerty jazzových legend.
Krátce před trvalým angažmá v dynamické kulturní instituci,
Opavské kulturní organizaci, se opět ozvala Honzova touha cestovat.
Na čas odešel pracovat do společnosti, která se zabývala zahraniční
rozvojovou pomocí, a dva roky strávil kdesi mezi Srbskem, Kuvajtem
a Irákem.
V době, kdy Honza hledal ideální pracovní místo, se přirozeně věnoval i vlastní umělecké tvorbě. Vydával desky se svými kapelami a také
první knihy básní, což jej v roce 2006 vedlo společně s kamarády Danem
Jedličkou a Martinem Kubíkem k založení jejich vlastního nakladatelství. Perplex se dlouhodobě věnuje české poezii, ale i prvním překladům
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vybrané zahraniční literatury. V autorském okruhu nakladatelství mají
dnes taková jména jako Irena Šťastná, Daniel Hradecký nebo Radek Fridrich. Některé knihy a autoři byli nominováni na cenu Magnesia Litera
nebo Drážďanskou cenu lyriky.
„V dnešní digitální době beru knihu také jako artefakt a jsem
rád, když vypadá dobře po všech stránkách. Protože jsme nebyli úplně spokojeni s vizuální podobou našich knih vycházejících u jiných
nakladatelství, řekli jsme si, na takovém jednom výletě v Adršpašských skalách, že to zkusíme dělat jinak. Jde nám o dobrou grafiku,
pevnou vazbu, profesionální typografii, perfektní obálku, kvalitní text
je samozřejmostí. A myslím, že za těch deset let se nám podařilo dorůst na celorepublikovou úroveň.“
Na sklonku roku 2009 se otevíral zrekonstruovaný Obecní dům
s klubem, kavárnou a galerií pro současné umění. Kromě spolupráce
s institucemi jako DOX, Národní galerie nebo třeba The Chemistry Gallery iniciuje a kurátoruje Honza i vlastní projekty. V jednom z nich šířeji
představuje umělce s přesahem do různých sfér, například Jaromíra 99,
Milana Caise nebo Kaye Buriánka z kapely Sunshine. Součástí organizace je i Klub Art, jedno z míst, kam se vyplatí vydat za koncertem
v tomhle cípu Moravskoslezského kraje.
Honza je dramaturgem organizace, kterou vnímá i jako kulturní
servis celému městu a regionu. Jako místo, které poskytuje prostory
a technické i finanční zázemí dalším provozovatelům kultury. Podobně
tomu bylo při spolupráci na první mimopražské mutaci Landscape Festivalu, který v létě 2016 zavítal do Opavy. Galerie Jaroslava Fragnera měla
na starosti intervence ve veřejném prostoru, Honza a Opavská kulturní
organizace pak hudební dramaturgii, organizační a technické zajištění
„živé kultury“ u tří doprovodných akcí, jimiž byly: Ptačák, alternativní
hudební festival v městském parku, Koupák, který navštívilo za jediný
den více než tři tisíce lidí, a také projekt NÁPLAVKA, jenž oživil břehy
řeky Opavy v týdnu od 10. do 19. června 2016.
„Tohle mohlo skončit buď dobře, nebo totálním fiaskem, kdyby pršelo. Měli jsme štěstí, bylo krásně a většina naplánovaných akcí
vyšla skvěle. Na koupáku byl skvělý mejdan, lidi se slunili, plavali, relaxovali a poslouchali hudbu. Vybudovat od nuly se musela Náplavka
u řeky Opavy. Byl tam venkovní bar, písečná pláž s palmami, pontonové lávky přes řeku, pódium pro účinkující a spousta dalšího. Lidi posedávali na takovém jednoduchém nábytku z dřevěných palet, popíjeli
a do toho probíhaly přednášky o krajinářské architektuře, autorská
čtení, koncerty a přednášky. Byla to pohoda.“
Podílení se na improvizovaném volnočasovém areálu a oáze klidu
na březích řeky nebyl ovšem první vstup Opavské kulturní organizace do
veřejného prostoru. V únoru 2013 postavila v parku vedle Obecního domu
pravou mongolskou jurtu a na dva zimní týdny ji zaplnila přednáškami,
dopoledním programem pro děti vedeným animátorkami, odpoledními
workshopy pro veřejnost, koncerty nebo básnickým maratonem.
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„Všude okolo byla zima a mráz, ale v jurtě teplo a prostor pro
setkávání lidí. Všechno bylo krásně zapadané sněhem, byl to takový
kouzelný moment, který v městském parku prostě nečekáš a vyrazí ti
dech. Děláme i spoustu dalších akcí, například v letních měsících venkovní výstavy, nebo jsme si jednou půjčili autobus a cestovali s lidmi
po místních památkách a do toho probíhal básnický maraton. Snažíme se opavské prostředí zpestřovat a nabízet kulturu také tam, kde ji
obyčejně lidé nečekají, nebo iniciovat různé kulturní projekty, včetně
výstav výtvarného umění.‘‘
S trochou nadsázky by Honza mohl hrát v reklamě na multivitamin.
Energie má na rozdávání. Mimo své stálé angažmá dramaturga a kurátora Opavské kulturní organizace jezdí po gymnáziích na autorská čtení,
účastní se literárních seminářů, cestovatelských přednášek a do toho koncertuje se třemi kapelami a spoluorganizuje chod nakladatelství.
Na otázku, jak se dá tohle vše stíhat, odpovídá pragmaticky.
„Jak to jde všechno zvládnout? Někdy je toho opravdu hodně,
ale zatím to ještě pořád nějak stíhám. Nemám zatím rodinu ani děti.
Jedna věc jsou nápady, těch je pořád spousta, ale druhá stránka věci,
ta náročnější, je množství práce, kterou musíš vykonat k jejich realizaci. Poměrně brzy, už na gymplu, jsem si uvědomil, že život je krátký na to, abych si mohl dovolit něco promarnit, a že ho chci prožít
aktivně. V počátcích jsem se samozřejmě mnohdy zbytečně věnoval
i projektům, které nedopadly, ale časem jsem se naučil selektovat
smysluplné od zbytečného. Držím se taky už nějakou dobu jednoduché zásady, že s člověkem, byť může být skvělý umělec nebo intelektuál, ale je jaksi lidsky mimo, hraje nefér, chybí mu respekt k práci,
nebo je nějakým způsobem negativní, prostě nespolupracuji. Mám
tím pádem kolem sebe vždy pracovité lidi, které respektuji, jsou mi
blízcí a mohu si jich vážit.‘‘
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Zní to jako babiččina moudrá rada do života. Když člověk dělá
přesně to, co dělat chce, přesně s těmi, které si sám vybere, nemůže se
seknout. Minimálně se nebude vztekat a stejně jako Honza se jednou
přistihne při tom, jak v supermarketu neodolá a podlehne nekontrolovatelné touze. Nasedne na nákupní vozík a sveze se celou uličkou chlazených mléčných výrobků. S dětskou radostí a energií, která nezná žádný
věkový limit.

klíčová slova:
#obecnidum #jeseniky #jurta #naplavka #landscapefestival #basnik
#muzikant #koupaliste #opava #perplex #klubart #kofe-in #munroe
odkazy:
www.oko-opava.cz
www.klubart.cz
www.perplex.cz
www.jankunze.cz
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Třinec

299

Jan Delong (1989)

Knihovna

Třinec je po Jablunkově druhým
nejvýchodnějším městem celé republiky.
Říká Wikipedie. Město, které si každý spojí
s Třineckými železárnami, industriálními
poklady, koncem světa a Ewou Farnou.
Když ale máte rádi literaturu, milujete knihy
a příběhy knihoven a čas od času máte touhu
oprášit svůj starý titul z bohemistiky, jako já,
považujete třineckou knihovnu za středobod
vesmíru.
Sledujete její smělé první krůčky do veřejného prostoru, roztomilá čtení
pro děti v místním lesoparku, ambice nezvykle mladého týmu a touhu
přiblížit se skandinávskému vzoru knihoven, jež se snaží dospět v otevřenou a přívětivou instituci typu lokálního komunitního, kulturního a vzdělávacího centra. Jan Delong má v Třinci na starosti více věcí, nejvíce času
mu zabere organizace různých akcí, ale můžete ho také potkat v knihovně pro mladé, kterým mimo jiné celkem netradičně tyká. Knihovník by
podle něj měl být trochu jako školní houba. Umět nasávat různé podněty,
zpracovávat je a být pomocnou rukou pro ostatní.
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Honza se v Třinci narodil. Pár let strávil na vysoké škole v Ostravě, kde studoval anglický jazyk a literaturu. Sám se věnuje poezii a právě přes vlastní
tvorbu se dostal k pořádání autorských čtení. Když se jednoho večera potuloval centrem Ostravy, narazil na literární večer pořádaný v rámci legendárního ProtimluvFestu. Okamžitě se mu zastesklo po něčem podobném
v Třinci. O pár týdnů později, někdy během vánočních prázdnin v roce
2009, začal pořádat s kamarádem Mirkem Kaletou v místní vinárně první
Literární večery v Třinci.
„Na začátku jsme neměli velké ambice. Četli jsme vlastní texty
a nebo texty našich oblíbených autorů. Někdo vzal kytaru a zpívalo
se. Sám jsem zažil desítky čtení, na kterých si tiše sedneš a odtrpíš
hodinu tichého projevu básníka. Bojíš se na cokoliv zeptat, nikdo
nemluví, nikdo nereaguje. Chtěli jsme něco živějšího, a když už nám
nestačily vlastní věci, tak jsme začali zvát autory odjinud a na večery
začalo chodit čím dál tím více lidí.“
Organické a osudové spojení s místní knihovnou přišlo až později,
protože jak Honza přiznává, po jiných institucích se tehdy tolik nerozhlížel.
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Během roku 2012 se literární večery staly součástí knihovny, přesně v momentě, kdy v ní Honza začal pracovat nejprve jako dobrovolník, později jako
kulturní a koordinační pracovník, který má mimo jiné na starosti propagaci
a působí jako knihovník ve službách v Mklubu – knihovně pro mladé.
Třinecká knihovna prochází posledních deset let výraznou proměnou. Stala se knihovnou roku 2015 a s pomocí evropských dotací prošla radikální rekonstrukcí nevyhovujících prostorů na Lidické ulici.
„Původně jsme sídlili ve staré školce. S takovým prostorem
nic moc neuděláš. Myslím, že rekonstrukce nám výrazně pomohla.
A mohli jsme si díky tomu zkusit i pár věcí, které by nás předtím nenapadly, třeba když jsme se stěhovali, věnovali jsme na týden bývalé
prostory zasedačky a místnost po antikvariátu kamarádům fotografům, kteří je proměnili v umělecký pop-up. Říkali tomu Tři plus jedna.
Takový bytový prostor a dočasná galerie.“
Titul Knihovna roku přináší institucím kromě prestiže i nemalou
finanční odměnu, která bývá použita na nákup knih, výměnu stávající
techniky za novější nebo jiné nezbytnosti. Ředitelka třineckého ostrůvku
inovací Martina Wolna se ale rozhodla pro své zaměstnance zorganizovat inspirativní cestu do Dánska, aby na vlastní oči viděli, jak silným
komunitním hráčem může chrám knih být.
„Knihovny jsou především vnímány jako prostor, ale ta role knihovníka je hrozně důležitá. Je to takový poradce, mentor, na kterého se ostatní mohou obrátit. Myslím, že tohle se nám daří. Rádi bychom byli místem,
kam lidé přijdou realizovat své nápady. A postupně se to děje. Přišli za
námi třeba organizátoři místního gastrofestivalu nebo velké sportovní
akce, pro kterou pomáháme zajistit knihy a deskové hry. Obracejí se na
nás lidé z radnice, jiných organizací, spolků nebo firem.“
Třinecká knihovna byla vůbec první knihovnou, která se zapojila
do projektu HateFree nebo vytvořila dvě samostatné části z oddělení
pro děti a mládež. Snaží se pracovat s mladými dobrovolníky, je partnerem filmového festivalu Jeden svět. Je členem spolku knihovníků s lákavým názvem SEX neboli Sekce experimentálního knihovnictví, který
se mimo jiné snaží budovat s návštěvníky vztahy založené především na
komunikaci, spolupráci, sounáležitosti a vzájemné podpoře. Iniciovala
nákup Enzi laviček, asi nejznámějšího evropského ikonického mobiliáře
veřejného prostoru. Ostatně, za hranice své budovy vstupuje tato netradiční příspěvková organizace často.
Během léta pořádá v místním lesoparku pravidelná scénická čtení
Večerníčky naživo, organizuje Noc literatury, při níž provádí desítky návštěvníků místy, kam se obvykle nedostanou. Na už zmiňované večery
zve nejen zajímavá česká jména, ale také zahraniční autory. Prostorem literární kavárny zní také často živá hudba, ať už jazzová nebo elektronická. Knihovna dokonce pomáhá s pořádáním pravidelných sousedských
snídání. První týden v říjnu, jenž klasicky patří Týdnu knihoven, posunula v roce 2015 do rozměru nečekaného festivalu a lidé tak mohli Zažít
knihovnu jinak. Návštěvníci se mohli zúčastnit speciálních zážitkových
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kurzů, během kterých se knihovníci stali například lektory hry na bicí,
nebo si zkusili roli spisovatelů a pro změnu předčítali texty v rámci literárního večera, čtenáře zatím obsluhovali básníci nebo místní hokejisté.
Knihovna nakonec zůstala otevřená dlouho do noci a všichni se stylově
převlékli do pyžam.
„Knihovnám často chybí sebevědomí. Ale tohle se nás netýká.
My jsme někdy namotivováni a ambiciózní možná až příliš. Nevím,
jestli je to mladým týmem, skvělou ředitelkou nebo tím, že poměrně
hodně energie věnujeme propagaci, takže o nás je ve městě hodně
slyšet. Možná je to nakonec ale stejně nejvíce o těch lidech. Myslím,
že každý z nás je osobnost. Každý vystudoval něco úplně jiného, má
trochu jiné zájmy a přináší tak něco nového, dává tomu něco ze sebe.
Vlastně když se nad tím zamyslím, tak vůbec nejsme klasičtí knihovníci, tak jak si je představuješ, nebo jak si je stále představuje většinová
společnost.“
České knihovny jsou tradičně příspěvkové organizace města či
kraje. A taková příspěvková organizace, to je jako pes na dlouhém vodítku. Trocha volnosti, ale rozběhnout se, kam se vám zrovna zachce, jen
tak nepůjde. Pod třineckým nebem jako by to neplatilo. Knihovna sází na
lidský přístup, na jejích sociálních sítích se můžete pravidelně seznámit
s konkrétními knihovníky a lektory, s jejich koníčky, preferencemi a postoji. Nebojí se zkoušet nové věci, cizelovat své záměry, shánět si další
financování z veřejných dotací a grantů, propagovat živé akce spíše než
stávající fondy a soustředit se na vzdělávání.
„Vlastně už to vůbec není jen statická budova s knihami. Je to
taková živoucí komunitně kulturní organizace.“
Kulturní a komunitní kurátoři, jak zní pracovní název Honzova vysněného projektu, souzní s myšlenkou otevřenosti a představy knihovny
jako moudrého staršího bratra, který vám pomůže při uskutečňování
vlastních aktivit. Rád by letos oslovil mnohem širší veřejnost, a proto věnoval kalendářní měsíce deseti různým osobnostem s výzvou, že si pro
knihovnu mohou vymyslet jakýkoliv projekt a třinecká knihovna jim ho
pomůže zrealizovat.
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„Když s někým mluvím o tom, co dělám, často se opakuje otázka:
proč proboha v Třinci. Jenže já si myslím, že Praha nebo Brno nepotřebují dalšího organizátora literárních večerů a nebo něčeho jiného.
Třinec je v tomhle nepopsaný list. Tady si můžeš vyzkoušet cokoliv.
Nebo když to porovnám třeba s Táborem, který má silnou kulturní tradici a skvěle tam funguje knižní festival Tabook, hned vidím ten rozdíl.
Tady nic takového není. U nás je všechno více vyvzdorované, vydřené,
vybojované, a o to víc je potřeba si toho vážit a každý malý, dílčí úspěch
tě nakopne do další usilovné práce.“
Honzu potkávám na mezinárodní konferenci o designu služeb
a inovacích v knihovnách v Národní technické knihovně v Praze, kam
s ním přijela i současná kurátorka třinecké galerie Katarína Klusová, která plánuje zahraniční instalace ve veřejném prostoru. Zdá se mi to jako
životní mise. Nenechat se zlákat velkým městem, ale z cest po Dánsku si
domů pěkně po troškách vozit nové nápady, kreativitu, energii a odvahu
vstoupit nejen do veřejného prostoru. Jen doufám, že takových knihoven nevznikne v České republice časem více. Možná bych totiž musela
přehodnotit svůj okázalý odklon od původního vzdělání a překopat celý
svůj dosavadní život plný předsudků, stereotypů a lpění na tom, že něco
nejde změnit.

klíčová slova:
#knihovna #dansko #zazitknihovnujinak #enzi #komunitnicentrum
odkazy:
www.knihovnatrinec.cz
www.facebook.com/knihovna.trinec
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Kopřivnice
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Štěpánka Vontrobová (1984)

Sdílko

Kontejnery jsou umakartové jádro dnešní
doby. Jsou trendy, dostupné, lehce
upravitelné, užitečné. Až se ale za dvacet let
podíváme do katalogů projektů ve veřejném
prostoru po roce 2010, budeme se smát.
Kontejnery a palety, tam i zpět. Po dvou takových sáhla při svém projektu sdílené pop-up expozice v Kopřivnici i mladá maminka na rodičovské Štěpánka Vontrobová.
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Štěpánka je vystudovaná učitelka hudební výchovy a němčiny. O vzdělávání dětí, ale i dospělých se v různých formách zajímá dodnes. Před
pár lety se s manželem rozhodla vrátit z Brna do Kopřivnice a založit
rodinu. Už dříve si zkusila uspořádat menší akce typu Restaurant Day
a jako projektový manažer měla bohaté zkušenosti s realizací různých
akcí. Jednou z pracovních zastávek byl mimo jiné projekt Rozjezdy roku
pro T-Mobile, koncept doslova zaměřený na podporu malých a začínajících podnikatelů. Tedy, cesta z businessu do neziskového sektoru. Takový Rok jinak, jen nastálo.
Ve městě se tou dobou vedly debaty o tom, jak revitalizovat centrum, které svému městu aktuálně dělá spíše ostudu. Netrvalo dlouho a Štěpánka se pokusila svou hypotézu o živém srdci města převést do praxe.
„Zrovna jsme se přestěhovali do Kopřivnice a zjistili, že nám spousta věcí chybí. Manžel je stavař, máme známé mezi architekty. A pak
jsem náhodou narazila na kontejnery, které dělal Kuba Mareš v Plzni,
a vzpomněla si, že jsem viděla, jak se na Novém Zélandu poté, co vše
kolem spláchla vlna tsunami, postavilo z kontejnerů celé nové nákupní
centrum, takové kontejnerové městečko. Zdálo se to jako nejlepší řešení.
Naše centrum je pěší zóna. Denně tudy projde dost lidí, ale nemají místo
ani důvod se zastavit a třeba si prohlédnout lákavé výlohy.“
Kontejnerová pop-up expozice v centru města se otevřela veřejnosti 24. července a trvala přesně měsíc, do 24. srpna 2015. Následující rok si dala Štěpánka volno kvůli těhotenství. Projekt se ale plynule
přesunul do Ostravy, kde spojily síly subjekty Centrum podpory inovací
a podpory podnikání VŠB-TUO, projekt Obchodníci z Poruby a především místostarostka Ostravy-Poruby Zuzana Bajgarová. Tu projekt Sdílko zaujal na konferenci Města pod pokličkou v Brně. Štěpánka se toho
trochu bála, protože přímé jednání s městem a posunutí vlastní značky
jinam je moment zlomu, ve kterém se vždy může cokoliv zvrtnout (ale
nestalo se tak).
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Sdílko nabídlo ve dvou city modulech i v okolním veřejném prostoru módu, hračky, gastronomii, umění, nové technologie, kola a koloběžky a představilo se i několik neziskových programů. Šlo především
o regionální značky, výrobce, designéry a zajímavé služby. Snažilo se
připomenout pozapomenuté tradice a přivést na ulici obchodníky a designéry, kteří nejsou tolik vidět.
„Prezentovat se přímo před lidmi je důležité. Někdy znáš třeba
tu značku, někdy ani to ne, nebo nevíš, že produkty vznikají zrovna ve
tvém městě a kdo za nimi konkrétně stojí. Jako nejlepší zpětnou vazbu beru, že nám prodejci po čase říkali, jak se jim ozývají lidé, protože
by u nich chtěli pracovat. Takové věci, když se objeví ve veřejném
prostoru, mají smysl.“
Sdílko představilo takovou podnikatelskou soutěž bez soutěže. Závod, ve kterém zvítězí všichni a zúčastnění si mohou na samotném začátku podnikání vyzkoušet, jak zdatní budou při jednání se zákazníkem.
Vystavující se hlásili na základě veřejné výzvy a přiznejme si, co je lepšího,
než moci navázat přímý kontakt v showroomu s designérem, který sám
produkt vytvořil. Modulární kontejnery od KOMA Modular k tomu byly
ideální. Boxy byly otevřené lidem, lákaly zvědavé kolemjdoucí a kromě
prodejní galerie se mohli místní zastavit třeba i na týdenní program věnovaný dětem, dílny nebo dětské divadelní představení.
„Bylo to jednoduše takové hodně komunitní.“
Dneska se sdílí všechno. Auta, kanceláře, byty přes Airbnb. Tak proč
by se nemohl sdílet výstavní prostor, říkala si Štěpánka. Během měsíce se
v centru Kopřivnice vystřídalo více než třicet vystavovatelů, kteří se v dočasném kontejnerovém domově zabydleli vždy jen na den či dva. Kromě
nákupů se mohli místní zastavit na kávu, půjčit si koloběžku nebo se podívat
na výstavu dětí z místní ZUŠ Zdeňka Buriana. Propojení businessu, malých
řemeslníků a neziskového či vzdělávacího sektoru bylo klíčové.
Celý projekt vznikl během čtyř měsíců a ani finanční náklady nezní jako příběh, který by měl někoho odradit od pořádání podobné akce.
Vstupní investice nepřesáhly 62 000 Kč, část pokryly účastnické poplatky, část grant města Kopřivnice a mikrogrant MAS Lašsko. Pravdou
je, že se spoustu věcí podařilo vyjednat barterově či vyloženě na dobré
slovo. Elektřinu například čerpali z off-grid fotovoltaické elektrárny pana
Kolaříka a kontejnery byly zapůjčeny zdarma.
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„Nechci říkat, že jsem neměla žádnou krizovku. Mám třeba
skvělého manžela, takže když jsem padala únavou a nevěděla si rady,
prostě mě podržel. Tohle by bez něj nešlo. Pomáhal mi třeba s technickými věcmi a nějakou dobu, jak se tak říká, vydělával na to, co
jsem vrazila do Sdílka.“
Zatímco čeká druhé dítě, vymýšlí Štěpánka didaktickou pomůcku
pro děti, s níž by si mohly zkusit samy plánovat denní činnosti, které
chtějí dělat. Jednoduše, dítě si pomocí kartiček a dřevěných stojánků
stanoví, co a kdy bude dělat, a má pak silnější tendenci to také splnit.
Food Restart je zase nový projekt zaměřený na dětské stravování ve
školních jídelnách.
„Myslím, že člověk vymýšlí projekty a produkty tak, jak je zrovna sám potřebuje. Nejlepší podnikatelské nápady podle mě vznikají na
základě okamžité touhy něco zlepšit a vyřešit. A je dobré začít u sebe.
Takže já se teď holt budu nějakou dobu věnovat dětem a vzdělávání.“
Štěpánka neztrácí energii bez ohledu na to, že se setkáváme během jejího rizikového těhotenství. Všechno nakonec dopadne dobře,
a tak to dává nesnesitelnou naději, že problémy nevadí a jde jen o úhel
pohledu. Ve veřejném prostoru, když vypadává elektřina, chybí finanční
podpora, počasí se láme a přichází letní bouřky nebo se děje v životě
cokoliv složitějšího. Kopřivnice je město, u kterého se každému v České
republice nostalgicky vybaví jen Tatrovka, ale dlouho už by to tak být
nemuselo.

klíčová slova:
#kontejnery #koprivnice #sharingeconomy #popup #edukace
#podnikatelskasoutez
odkazy:
www.sdilko.cz
www.facebook.com/sdilko
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Havířov
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Ela Chmiel (1983)

Havířovské dvorky
a Nechceme zbourat
vlakové nádraží v Havířově
Nejmladší město v České republice. Říkalo
se nám hrdě na základní škole a gymnáziu,
když jsem žila v Havířově. Fučíkov, Bezručov,
Všemír, Prácnov, Čestprácov, Horníkov,
Stalin, Socialín, Vzorvšem, Záblesk, Úsvit,
Rubačov.
To všechno byly návrhy, jak se mohla socialistická metropole, která
vyrostla na zelené louce v padesátých letech jako vzorové ubytování pro horníky a dělníky pracující na Ostravsku, jmenovat. Největší
město v České republice, které se nikdy nestalo ani okresním, ani
krajským. Havířov považuje za domov čtyřiasedmdesát tisíc obyvatel a jedním z nich je i Ela Chmiel, iniciátorka projektu Havířovské
dvorky, která se do výstavní síně socialistického realismu vrátila
z Bratislavy.
Krátce po návratu do Havířova se Ela po boku svého manžela Marka seznámila s Lucií Chytilovou a Adamem Guzdekem, kteří tou dobou vedli
iniciativu Nechceme zbourat vlakové nádraží v Havířově. Přidat se k lidem, jejichž snahou je zabránit demolici emblematické stavby, přišlo Ele
přirozené. Třeba i proto, že sama zažila bourání známého zimního stadionu v nedalekém Frýdku-Místku, který projektoval Markův dědeček.
„Vyburcovalo nás to. Nechtěli jsme už dál jen tak sedět se založenýma rukama. Přišlo nám taky, že odstěhovat se zase někam dál je
takové utíkání z místa činu. A že kdybychom takhle všichni utíkali, tak
se nakonec nic nezmění. Chtěli jsme dělat něco tam, odkud pocházíme a kam patříme.“
Na chvíli se zastavíme u havířovského vlakového nádraží. Kultovní
bruselská stavba vznikala podle návrhu architekta Josefa Hrejsemnou
v letech 1964 až 1969. Západní stěnu vstupní haly zdobí barevná skleněná mozaika o ploše 65 m2 sklářského výtvarníka a malíře Vladimíra
Kopeckého a před samotným nádražím jste až do nedávna mohli narazit
na kouzelnou plastiku Směrník v brutalistním stylu od sochaře Václava
Uruby. Ta byla v roce 2014 odkoupena iniciativou za 1 korunu od města a darována Národnímu památkovému ústavu v Ostravě, před jehož
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budovou stojí dodnes. Shrnuto a podtrženo, havířovské nádraží je klenot
architektury minulého století. Totální umělecké dílo, Gesamtkunstwerk
šedesátých let, jak říká Pavel Karous. Jenže, možná že žijeme opravdu
v sociální bublině. České dráhy si před pár lety nic podobného nemyslely a pustily se za tichého souhlasu vedení města Havířov do smělých
plánů na rekonstrukci, lépe řečeno kompletní dekonstrukci nádraží
a výstavbu objektu nového. V roce 2011 se tak spolek Důl architektury
s projektem Nechceme zbourat vlakové nádraží v Havířově formuje v jakousi odbojnou jednotku. Podává žádost na Ministerstvo kultury České
republiky o zápis vlakového nádraží na seznam nemovitých kulturních
památek a začíná se snažit zhatit záměry Českých drah a města Havířova nádraží zbourat. Získává podporu Národního památkového ústavu
v Ostravě, ale Ministerstvo kultury přináší negativní vyjádření. Prohlášením za kulturní památku by prý došlo k zakonzervování současného nevyhovujícího stavu celého okolí. Když vás vyhodí dveřmi, vlezte oknem,
vyzkouší si iniciativa. Spolek osloví tehdejšího ministra dopravy Zdeňka Žáka a ten sám označí plánovanou rekonstrukci za díru na peníze.
Následují demonstrace, zasedání krizového štábu a jednání s tehdejším
generálním ředitelem Českých drah Daliborem Zeleným.
Na podzim 2013 se vrhá Důl architektury na první kulturní doprovodný program. Připravuje od 11. do 17. listopadu festival Nádraží žije,
na kterém nechybí přednášky, kino, koncerty, divadelní představení,
workshopy pro mateřské školy, ale i dočasná kavárna na nádraží.
Úspěch celého snažení se dostaví zanedlouho, po letech boje,
odsouhlasila v prosinci 2013 dozorčí rada Českých drah odstoupení od
smlouvy na realizaci plánované rekonstrukce.
„Mrzí mě jedině to, že teď nádraží, po všech těch bojích, stojí
tak trochu na mrtvém bodě. Já i Lucie máme malé děti, Adam dokončuje dizertačku. Prostor máme v dlouhodobém pronájmu, ale vlastně najednou chybí kapacita. Asi je to přirozené a je to tak správně,
ale mám pocit, že když se bojovalo, na všechny akce chodilo více lidí
a sami jsme měli více energie.“
Iniciativa se po letech na bitevním poli vydala dvojím směrem – na
jedné straně se dlouhodobě věnuje workshopům s mezinárodním přesahem, při kterých s pomocí Mezinárodního visegrádského fondu zve
zahraniční studenty malby, filmové animace či architektury do Havířova,
na straně druhé se pak Ela s pomocí kolegy Jaroslava Kociana, svého
manžela Marka a party kamarádů pustila do pořádání sousedských pikniků a slavností Havířovské dvorky.
„Měli jsme partu kamarádů a všem nám bylo líto, že se tady
nekoná žádná komunitní akce, kterou by lidi dělali jen tak sami pro
sebe, své blízké, pro sousedy. Tak jsme si řekli, kdo co umí, co může
zařídit, a pustili se do toho. Udělali jsme to z vlastní kapsy a na koleně.
A předčilo to naše očekávání.“
Územní plán Havířova dodržoval pevné zásady urbanismu padesátých let. Semknutý půdorys, vnitřní sektorové členění a dvorky. První
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sousedská slavnost, kterou Ela s přáteli uspořádala v září 2014, se odehrávala na skutečném dvorku. Dvůr mezi ulicemi Sadová a Na Nábřeží, což
mohu odpovědně popsat jako jakousi typicky procházkovou trasu Havířova, jelikož jsem na ní trávila sama celé dětství, se tak proměnil v knižní
bazar, místo pro bleší trh a dočasnou kavárnu s hudbou z gramofonových
desek, sítotiskem, ale i lekcemi jógy a workshopem recyklace pro děti.
Všichni byli nadšení a tak se automaticky pustili do plánování následujícího ročníku. Získali partnerství Nadace Via a nebránili se větším
ambicím.
„Takže, řekli jsme si, že to napodruhé uděláme velké. A absolutně to nevyšlo. Chtěli jsme mít tři místa, na kterých se dvorky budou
odehrávat – na Podlesí u Našeho místa, což je tamější mateřské centrum, pak u galerie Krystal a na Seifertově ulici u Mama centra. Už během té organizace se ukazálo, že je něco špatně. Spousta našich kamarádů odpadla, najednou neměl nikdo čas. A pak, prozradím chybu,
které se už nikdo nemusí znovu dopustit. Pršelo, takže jsme se chtěli
schovat dovnitř. Ale pořádat komunitní akci vevnitř je zásadní omyl.
Později jsme se rozhodli to nevzdat a trochu napravit, takže jsme přichystali pokračování v parku za kulturním domem Radost. A povedlo
se. Bohužel nastal jiný problém, nakonec jsme na to s Járou Kocianem
byli prakticky jen sami dva. A tak jsme si řekli, hele, už nikdy.“
Jenže, nikdy neříkej nikdy. Známe to. Zažili jsme to. A stránky téhle knihy jsou samy několikrát pokropeny slzami s dovětkem „už nikdy“,
„já končím“ a „tohle nemám zapotřebí“. Jenomže, máme. A měla i Ela
a Jarda Kocian.
Oslovila ji totiž kamarádka Tereza Kaslová, která momentálně
vede zdejší lesní školku. Tereze bylo nesmírně líto, že Havířovské dvorky
skončily, Elu uprosila a pustila se do přípravy akce s nimi. Za pět minut
dvanáct se napsal grant na město a park u KD Radost přetékal nadšenými návštěvníky.
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„Já nejsem aktivista, který by šel do ulic s transparentem. Nechci být něčeho tvář. Jsem totální sociofob a strašně se bojím lidí.
Dělám ráda věci, co nejsou vidět, pro mě je důležité, že to funguje.
Takže psát granty v Domově dětí a mládeže, což je má stálá práce,
to je pro mě ideální. Moje babička byla celý život ředitelka a učitelka
školy. Pro ni je vrchol štěstí vyjít před dvě stě žáků a mluvit spatra dvě
hodiny. Pro mě byla smrt i na vysoké číst referát. Vždycky se prostě
snažím být v týmu, kde nemusím mluvit.“
Ela je raději ty ruce, jak sama říká. Věnuje se aktivitám, které vidět
jsou, chodí na ně lidé, mají o ně sem tam zájem i místní média. Chce
město, kde dnes znovu po letech bydlí s manželem a dcerkou, oživit
a možná tak trochu i zachránit, podobně jako legendární nádraží. Volí
cestu tvrdé práce, shánění, zařizování, domlouvání, ale jakmile na ni
namíříte mikrofon, uteče. A nebo ne. Nebo má jen zkreslenou představu o tom, co všechno ještě dokáže. Zatímco totiž popisuje své aktivity,
úskalí, na která s kolegy narazili, a povahu babičky, jednou rukou drží
dcerku a v druhé mi přináší hrnek s kávou. Mluví dynamicky, energicky,
spatra, v souvislostech. Ruce, které jsou daleko lepším řečníkem, než si
samy myslí. A to, to by možná mohla být pěkná tečka.

klíčová slova:
#brusel #hrejsemnou #nadrazi #socialin #dvorky #visegradskyfond
odkazy:
www.dularchitektury.cz
www.facebook.com/havirovskedvorky
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Slovníček nejčastějších výrazů
ve veřejném prostoru (i jinde)

Publikace představuje atlas možných aktivit v českém veřejném prostoru. Přesto však značná část projektů začala inspirací v zahraničí. Závěrem se proto na chvilku zastavíme u pár sousloví a projektů, na něž jsme
v knize opakovaně naráželi.
Crowdfunding
Stále populárnější způsob financování, při kterém přispívá větší počet
jednotlivců menšími sumami k celkové cílové částce. V zahraničí patří
mezi nejznámější portály Kickstarter nebo Indiegogo, v Čechách pak
Hithit, případně Startovač. Vybraná částka bývá často zdvojena některou z nadací, které se věnují podpoře neziskových projektů.
Den architektury
Prozkoumat zapomenuté stavby, poznat své nejbližší okolí z jiné perspektivy, objevit architektonické skvosty od středověku přes 19. století, funkcionalismus, brutalismus až po současnost, nebo se podívat do
interiérů i míst, která jsou běžně veřejnosti nepřístupná. Den architektury je největší českou přehlídkou architektury, která dlouhodobě zve
své návštěvníky do míst, kam se jinak jen tak nedostanou. Tradičně se
koná první říjnový víkend. V roce 2016 se do akce zapojilo více než dvě
stě architektů a odborníků, kteří v roli průvodců přichystali na sto padesát akcí napříč celou republikou (komentované prohlídky, workshopy
pro rodiny s dětmi, videoprojekce, diskuze, besedy, cykloprojížďky atd.)
Den architektury se rozšířil do pozoruhodných dvaašedesáti měst České
republiky. / www.denarchitektury.cz
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Evropský den parků
Evropský den parků vznikl v roce 1999, kdy jej organizace EUROPARC
Federation uspořádala za účelem zvýšení zájmu o parky. Koná se každý
rok 24. května. Chce zdůrazňovat význam dobře koncipované a udržované sítě chráněných území na evropském kontinentu, propaguje smysl
zřizování chráněných území a důslednou péči o jejich přírodní, kulturní
a historické dědictví.

Jeden svět v regionech a Promítej i ty
Jeden svět je festival dokumentárních filmů o lidských právech, který pořádá Člověk v tísni, největší nezisková organizace ve střední Evropě. Za
uplynulých osmnáct let festival vyrostl v jednu z nejvýznamnějších kulturních událostí v České republice. Jeden svět v regionech je dnes rozšířen do neuvěřitelných dvaatřiceti měst po celé ČR. / www.jedensvet.cz
V rámci projektu Promítej i ty! si může kdokoliv v ČR zdarma a legálně zapůjčit dokumentární film a promítnout ho doma svým kamarádům nebo širší veřejnosti. Projekt je tak často prvním nesmělým krůčkem
při regionálním pořádání filmových projekcí. / www.promitejity.cz.
Kontejnery
Neboli dopravní kontejnery, které bývají využívány jako zázemí pro
venkovní galerie, dočasné obchody, cokoliv. Zřejmě nejznámějším realizátorem projektů stavějících na těchto modulárních objektech je v ČR
architekt Jakub Mareš, který se v roce 2013 pustil do projektu Kulturní
kontejnery.
Městské zásahy
Myšlenka projektu „městských zásahů“ vznikla v Bratislavě v roce 2007.
Matúš Vallo a Oliver Sadovský (Vallo Sadovsky Architects) uvedli v život
svůj nápad občansko-profesní iniciativy. Nečekali na žádné vnější zadání
a oslovili několik svých kolegů a architektonických ateliérů, aby si vybrali a zpracovali řešení architektonicky problematického veřejného místa v širším centru Bratislavy. Projekt se postupně rozšířil mimo jiné do
Prahy, Brna, Trutnova, Ostravy, Kladna, Zlína, Žďáru nad Sázavou nebo
Jablonce nad Nisou. / www.mestskezasahy.cz
Nadace Via
Nadace, na kterou v souvislosti s tématem „podpora komunitního života a rozvoj lokálního veřejného prostoru“ narazíte asi nejčastěji. Podporuje ty, kteří zlepšují život ve svém okolí a snaží se proměnit rozličná
veřejná prostranství, obnovují drobné památky, organizují sousedské
slavnosti. Nabízí granty, konzultace na míru i vzdělávání pro regionální
aktéry. / www.nadacevia.cz
PARK(ing) Day
PARK(ing) Day je akce zaměřená na využití stávajících parkovacích míst
pro jakýkoliv jiný účel. Místo pro stání se tak na jeden den v roce, každý
třetí pátek v září, proměňuje na dočasný veřejný prostor. Projekt začal
v roce 2005 v San Franciscu a v České republice jej poprvé realizoval
plzeňský ateliér k světu. / parkingday.org
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PechaKucha Night
Projekt PechaKucha [pečakuča:] vymysleli v roce 2003 v Tokiu architekti
Astrid Klein a Mark Dytham, zakladatelé architektonického studia Klein
Dytham architecture.
Jejich záměrem bylo vytvořit prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzikantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. Prostor
pro mluvení o tom, co je nového, co kdo chystá, či již realizoval, o čem
přemýšlí, o čem sní. Systém prezentace je fixně dán – každý vystupující
má dvacet obrázků a každý z nich může komentovat přesně dvacet vteřin.
V ČR dnes PechaKucha Night najdeme v Mariánských Lázních,
Plzni, Praze, Železném Brodě, Liberci, Ústí nad Labem, Vodňanech, Ostravě, Šumperku, Olomouci, Brně, Zlíně, Znojmě, Žďáru nad Sázavou, Jihlavě, Českých Budějovicích a Hradci Králové. / www.pechakucha.org
Pop-up projekt
Jakýkoliv projekt, který dočasně oživuje opuštěné místo. Ať už veřejný
prostor (pop-up kontejnery, kavárny atd.) nebo staré tovární budovy.
Prázdné domy
Projekt zaměřený na mapování prázdných objektů v České republice.
Dlouhodobě prázdný dům podle něj představuje pro svou lokalitu potíže,
přitahuje negativní sociální jevy a snižuje hodnotu okolních nemovitostí.
Namísto zastavování nových a nových ploch bychom se tak jednoduše
mohli zaměřit na využití míst, která již existují. Projekt v současné době
eviduje více než patnáct set prázdných objektů. / prazdnedomy.cz
Restaurant Day
Festival jednodenních amatérských restaurací, který si do celého světa
našel cestu z finských Helsinek. Na jeden den v roce si tak může zkusit
otevřít restauraci kdokoliv. Do České republiky přivedla poprvé projekt Kristýna Holubová společně s Damianem Machajem. Uskutečnil
se v rámci pouličního festivalu Korso Krymská. Kromě Prahy jej dnes
v ČR najdeme např. v Brně, Berouně, Děčíně, Lednici, Jeseníku atd.
/ www.restaurantday.org
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TEDx
TED (Technology, Entertainment, Design) je projekt s mottem „myšlenky, které stojí za rozšíření“. Od roku 2009 se po celém světě rozšířily
vlastní lokální mutace této konference. TEDxPrague, TEDxBudweis atd.
TEDx dodržuje na rozdíl od PechaKucha Night otevřenější schéma –
zve techniky, designéry, ale i politiky, vědce, podnikatele a čas, který je
přednášejícím věnován, je značně delší. V ČR dnes TEDx najdeme v Praze, Brně, Zlíně, Českých Budějovicích, Ostravě, Hradci Králové, Znojmě,
Kroměříži, Náchodě, Plzni či Liberci. / www.ted.com
Zábor veřejného prostranství
Ať už se rozhodnete ve veřejném prostoru pořádat cokoliv, spadnete
do kategorie zvláštního užívání komunikace. Neobejdete se bez záboru
veřejného prostranství neboli povolení. Každé město a městská část si
stanovují vlastní pravidla, nejčastěji však nepochybně přijdete do styku
s Odborem dopravy (místní komunikace, náměstí), Odborem majetku
a Odborem životního prostředí (zelené plochy, parky). Technická správa
komunikací pak řeší pronájem komunikace. Nicméně, jedná-li se o kulturní aktivitu, zjednodušenou cestou může být jednání s místním kulturním referentem, který vás nasměruje na potřebné odbory. Váš první
krok tak či tak bude směřovat na bájné stránky www.ikatastr.cz, kde
naleznete vlastníka pozemku.
Zažít město jinak
Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti. Obsah tvoří samotní obyvatelé daných lokalit, často začínající organizátoři, členové neziskových
organizací, amatérských i profesionálních uměleckých seskupení, majitelé místních kaváren. Zažít město jinak se zaměřuje na kolektivní sdílení veřejného prostoru, vzájemnou výpomoc a dobrovolnické nasazení
místních organizátorů. Dnes se odehrává v jedenácti městech České
republiky, v sedmdesáti různých lokalitách. / zazitmestojinak.cz
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úvod / David Kašpar (1976) je kulturní manažer a producent v oblasti
umění. Vyrůstal v pražských Strašnicích na sídlišti Solidarita, kde dodnes žije se ženou a dvěma dětmi. Na gymnáziu založil spolu se svými spolužáky dnes již legendární divadelní soubor Vosto5. Působil jako
kreativní ředitel KC Zahrada na Jižním Městě a programový ředitel festivalu o umění ve veřejném prostoru Street for Art. Založil Cirqueon –
Centrum pro nový cirkus, prostor pro aktuální umění Prádelna Bohnice
a lokální kreativní a volnočasové centrum Plechárna Černý Most. Dlouhodobě se věnuje tématům revitalizace veřejného prostoru, kulturnímu a komunitnímu oživení pražských periferií, kulturním projektům se
sociálním přesahem a otázkám kreativního rozvoje města. V současné
době je ředitelem příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, manažerem
projektu Kreativní Praha na Institutu plánování a rozvoje hlavního města
Prahy. Přednáší na Katedře produkce na DAMU.
grafický koncept / Martin Hůla (1979) je hudebník a grafik. Působil
v několika českých významných alternativních hudebních projektech
(Ememvoodoopöká, Sporto, Bonus, Tvrdý/Havelka), za album Náměstí
míru získal v roce 2012 cenu hudebních kritiků Apollo. V současné době
skládá převážně scénickou hudbu pro divadlo (Vosto5, Národní divadlo
v Praze, Dejvické divadlo ad.) nebo film (Epidemie svobody, Listopad,
Sněží). Věnuje se hudebnímu vzdělávání (platforma Kreaton společně
s Mary C), vede kurz funkční hudby a sound designu v Aeroškole. V roce
2008 založil s Kristýnou Šlajchrtovou a Jiřím Vaňkem grafické studio
s kolektivní identitou Carton Clan, které realizovalo množství zakázek
převážně v kulturní a neziskové oblasti. Je spoluautorem monografie
Zdenek Seydl a knihy a jako kurátor připravil několik výstav specializovaných na osobnosti poválečné české knižní tvorby.
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fotografie / Dan Friedlaender (1986) je spoluzakladatelem FRVR, multidisciplinárního studia zabývajícího se vizuální komunikací a designem.
Pod vedením Pavla Diase a Viktora Koláře absolvoval v rámci Ateliéru dokumentární fotografie na Katedře fotografie na FAMU, kde také několik
let působil jako odborný asistent. Ve své volné tvorbě se věnuje především
dokumentární fotografii zaměřené na prostředí a nejrůznější absurdní

projevy lidského počínání. S Karolinou Ketmanovou začal spolupracovat
na fotografických projektech během studií na FAMU, kdy spolu v rámci
dokumentárního projektu Jaroslava Bárty procestovali a nasnímali pravděpodobně všechny elektrárny v ČR na sever od Prahy. Jeho výraznými
posedlostmi jsou architektura a design 60. a 70. let 20. století.
fotografie / Karolina Ketmanová (1986) absolvovala teorii interaktivních
médií na Masarykově univerzitě v Brně a Katedru fotografie na FAMU.
Dlouhodobě se zaměřuje na spolupráci s mladými módními designéry
a subjektivně dokumentární tvorbu, ve které se zabývá především městskou krajinou a divočinou, českou vesnicí a nejrůznějšími objekty a artefakty spojenými s pozůstatky normalizace. Od studií na FAMU tvoří
v autorské dvojici s Danem Friedlaenderem. Spolupracuje s nakladatelstvím Paper Jam, které také vydalo její fotografickou publikaci Obrazem
mapující polozapomenuté relikty předrevolučních časů, které autorka
v průběhu let nacházela při svých cestách po České republice. Ze všeho
nejvíc na světě miluje dlouhé vycházky po lese.
redakce, korektury / Romana Veselá (1986) je absolventkou Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Česká filologie. Během
studia se podílela na redigování a korekturách filmových sborníků a festivalových katalogů. Souběžné studium filmové vědy na FF UP ji přivedlo
k práci na festivalech Academia Film Olomouc, PAF/Přehlídka animovaného filmu a také ve filmovém klubu Pastiche Filmz. V současnosti pracuje v České filharmonii v Praze, kde se kromě péče o návštěvníky a cizí
pořadatele koncertů věnuje korekturám programových materiálů a pro
zpestření se ujímá komentovaných prohlídek budovy Rudolfina.
koncepce, texty / Michaela Hečková (1986) vede společně s kavárníkem Ondřejem Kobzou projekt Piána na ulici. Dlouhodobě se věnuje
intervencím a oživení veřejného prostoru. Působila jako programová
ředitelka festivalu o umění ve veřejném prostoru Street for Art na pražských sídlištích Jižní Město a Černý Most a jako programová ředitelka progresivní příspěvkové organizace Praha 14 kulturní proměňující
Prahu 14 v živou a kulturní městskou část. Studovala bohemistiku a kulturální studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
a teorii interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Podílela se na projektu kandidatury Ostravy na titul Evropské
hlavní město kultury 2015. V minulosti se věnovala literární kritice a kulturní publicistice. Ráda jezdí vlakem, autobusem, autem a chodí pěšky.
Miluje krizové scénáře, produkční krize a šťastné konce, které cákají optimismem a nešikovně nevhodnou ironií po stránkách knih.
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BU2R / www.bu2r.cz
BU2R je originální projekt Budvaru na podporu původní tvorby a městské kultury.
Zajímá nás umění, které je formováno městským prostředím a dotýká se hudby, filmu, poezie, vizuálního umění. Fascinují nás iniciativy
směřující k novému využití veřejného prostoru, které vedou k posílení
identity místa, kulturní sounáležitosti, propojení různých sociálních skupin i zvýšení tolerance k odlišným názorům a životním stylům.
Chceme být spojovacím článkem mezi originálním nápadem
a realizací, podpořit umělce, tvůrce či zájmová sdružení. Naším cílem
je přinést produkční zázemí, které pomůže aktivním lidem realizovat vybrané originální projekty. Projekty obsažené v této knize nám potvrzují,
že město je scéna pro kreativní život.
Piána na ulici / www.piananaulici.cz
Piána na ulici jsou spolkem pražského kavárníka Ondřeje Kobzy. Dlouhodobě se věnuje intervencím ve veřejném prostoru. V posledních několika
letech ve spolupráci s místními organizátory rozmístil po České republice
více než padesát veřejných pian a šedesát šachových stolů. Mezi projekty,
na které narazí náhodní kolemjdoucí v zahraničí, patří jukebox na poezii – Poesiomat. Ocelovou trubku, z níž se linou básně v autorském projevu spisovatelů, dnes najdete mimo jiné v New Yorku, Berlíně, Londýně,
Lodži, Olomouci či v Praze. Spolek Piána na ulici se snaží motivovat ostatní k podobným aktivitám, kterými může každý jednotlivec proměnit město, ve kterém žije. Spolek je vydavatelem publikace.
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond kultury ČR
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Třiatřicet měst. Třiatřicet míst. Třiatřicet osobních
příběhů lidí, kteří se v českých regionech snaží
oživit veřejný prostor. O městech a lidech je

O městech a lidech

knižní debut dramaturgyně, produkční a kulturní
manažerky Michaely Hečkové z projektu Piána
na ulici. Mapuje příběhy těch, kteří se rozhodli
nezlomit hůl nad menším městem a chtějí z něj
udělat místo, kde se lépe žije. Dočasné kavárny,
dočasné venkovní galerie, architektonické
intervence, sousedské slavnosti, umění ve veřejném
prostoru, revitalizace vodních toků, ale i referenda
a první vstupy do místního zastupitelstva.
O městech a lidech je první publikací, která se
podrobně zaměřuje na oživení veřejného prostoru

Michaela Hečková

českých regionů. Atlas, co vás může inspirovat
(pokud se k něčemu podobnému sami teprve
odhodláváte) a utěšit (pokud se tak již stalo).
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