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Jako si nûkdo nedokáÏe pfiedstavit léto bez mofie nebo bez sluníãka, nedokáÏu si já pfiedstavit léto bez fot-
balov˘ch turnajÛ. Ten nejlep‰í mû ãeká vÏdy hned na prahu ãervence. 

Letos to bylo o svátcích, tedy 5.
a 6. ãervence, místo konání Vilémo-
vice a s nimi jiÏ 16 let spojen˘, ne-
pfiekonateln˘ Hyundai cup. Nejdfiíve
ten „mal˘” pro star‰í pány a holky,
o t˘den pozdûji pak ten „velk˘”, pro
„velké fotbalisty”. Srovnáno s prvním
roãníkem v roce 1998, kdy si zde za-
kopalo 8 t˘mÛ, se jich zde ve „vel-
kém” turnaji letos pfiedstavilo 44.
K lítosti valné vût‰iny zúãastnûn˘ch

tuto událost letos „vypustily” t˘my,
které se staly v posledních letech ne-
odmyslitelnou souãástí tohoto turna-
je. Mrzela neúãast zejména t˘mu FC
04 Krásensko, chybûlo Rájeãko, mar-
nû jsme hledali BoÏkov nebo âíÏov-
ky. Chvilku jsme si proto zvykali na
úplnû nové tváfie, ale kaÏd˘ z nás si
nakonec zase vybral ten svÛj t˘m
a proÏíval s ním dvoudenní urputné
boje o co nejlep‰í umístûní. 

Co ale nezklamalo a je to rok od ro-
ku stejné zji‰tûní, byla naprostá doko-
nalost organizátorského zázemí, 
ochota a vlídnost pofiádajícího perso-
nálu, nepfiekonatelné lahÛdky zdej‰í
udírny, vyãerpávající informovanost
z komentátorského stanovi‰tû a ze-
jména koncentrace stejnû „fotbalem
postiÏen˘ch nad‰encÛ” jako jsem tfie-
ba já. O v˘sledcích tady mluvit ne-
chci, ty jde dohledat tfieba na webo-

v˘ch stránkách, samozfiejmû nûkdo
byl spokojen víc, druh˘ ménû. V cel-
kovém v˘sledku jsme byli ale v‰ichni
zajedno. Byly to skvûlé dva dny plné
sluníãka, pûkn˘ch fotbalov˘ch záÏit-
kÛ a krásn˘ch setkání. Dûkuji je‰tû
jednou do Vilémovic a je mi tak tro-
‰ku líto, Ïe uÏ je to za námi. A uÏ teì
se tû‰ím na pfií‰tí rok, na léto plné slu-
níãka a fotbalov˘ch turnajÛ...

Text a foto: Jitka Koutná, Jedovnice

Turnaj v malé kopané - Hyundai cup 2013 - Vilémovice

Vítûzn˘ t˘m ALL STAROCH. Kotvrdoviãtí orli.

V tomto kraji, pfiedev‰ím v Kun‰tátû se
rozbûhla v roce 1882 v dílnû Franti‰ka
Brablece v˘roba stále poptávané Kun‰tátské
keramiky. V̆ roba v‰ak sahá jiÏ k poãátkÛm
vzniku Kun‰tátu na Moravû a to od 13. stole-
tí, díky dobr˘m pfiírodním podmínkám a bo-
hat˘m loÏiskÛm jílu. V roce 1620 je zaloÏen
v Kun‰tátû hrnãífisk˘ cech, jehoÏ pravidla ur-
ãovala nejen v˘robu keramiky, ale i zpÛsob
Ïivota obyvatel. V samotném mûsteãku i v
okolních obcích vÏdy existovaly desítky dí-
len, jejichÏ majitelé byli sedláci obdûlávající
málo úrodná kamenitá políãka.  Hrnãífiství se
vûnovali hlavnû v zimû. Od roku 1911 pfiejí-
mají dílnu synové pana Brablece, Petr
a Karel. Opou‰tí tradiãní v˘robu a ve spolu-
práci se sochafiem a malífiem Hubertem
Kovafiíkem orientují v˘robu keramiky s tren-
dem v˘tvarného hnutí. Z této doby pochází
také dnes jiÏ tradiãní oznaãení „Kun‰tátská
keramika”.  Po první svûtové válce aÏ do kon-
ce ãtyfiicát˘ch let dvacátého století zaÏívala
Kun‰tátská keramika jedno ze sv˘ch nejús-
pû‰nûj‰ích období. Její v˘robu ovlivnila v˘-
tvarnû secese, kubismus a nastupující art de-
co. Po druhé svûtové válce se keramická v˘-
roba soustfiedila v hrnãífiské druÏstvo a kera-
mickou huÈ. Ta pfiijímala uãnû a vystudované
stfiedo‰koláky z umûleck˘ch ‰kol. Tvofiili zde
dnes jiÏ vûhlasnû precizní absolventi kera-
mickch ‰kol jako Zdenûk Lindovsk˘, Jan
Vichta, Franti‰ek Maxera a dal‰í.

¤editelem keramické huti v Kun‰tátû se
v roce 1965 stal Jifií Kemr, akademick˘ so-
chafi, keramik a pedagog. Zakládá zde gale-
rii a keramickou ‰kolu. Dochází k jedineãné
spolupráci keramické dílny s v˘tvarníky.
Jeho kun‰tátské období charakterizovaly
návrhy jídelních a nápojov˘ch souborÛ i so-
litérÛ pro malosériovou v˘robu, tvary by-
tostnû keramické s dekorem potlaãen˘m na
minimum, racionální tvar pfiedmûtÛ byl
podfiízen˘ funkãnosti, v˘tvarné pojetí ak-
centovaly kultivované glazury. V plastice
u nûj pfievládaly figurární motivy, stylizova-
né tvary zvífiat, které se pozdûji rozrostly
o postavy jezdcÛ, Ïen a kentaurÛ.

V katalogu z v˘stavy sv˘ch prací
v Boskovicích (1981) charakterizuje Kemr
svou tvorbu : „DÏbánky, sovy a dûdeãkovy
hodinky formovaly a formují mou práci do-

dnes. I ve snech se s nimi setkávám. DÏbánky
létají jako soviãky a naopak, soviãky usedají
jako dÏbánky na poliãkách v kuchyni mé ma-
minky. Jako tfietí objekt se spoleãn˘m jmeno-
vatelem se objevují v mé práci Ïenská torza”.

A ãím si nás vlastnû Kun‰tátská keramika
získala? Charakteristick˘m, nezamûnitel-
n˘m vzhledem v˘robkÛ v místû vzniku, v˘-
razem, klasickou ruãní prací na hrnãífiském
kruhu, která umoÏÀuje tvarovou rozmani-
tost. Keramika je pálená pfiím˘m plamenem
(vypalovací teplota 1 235 °C), vyznaãuje se
vysokou kvalitou surovin a zpracování, coÏ
zaruãuje její v˘borné uÏitné vlastnosti.

Od osmdesát˘ch let (1982) pfievzal 
ochrannou známku kun‰tátské keramiky
(KK) i galerii  po Jifiím Kemrovi keramik
Lubo‰ Sedlák. V roce 1989 se stává fiedi-
telem a pozdûji majitelem Moravia art

s.r.o. Znal mnohé v˘robní postupy, tajem-
ství v˘roby a její skrytou mystickou jedi-
neãnost. Lubo‰ Sedlák pfiedãasnû umírá
v roce 2010 a doposavad se nepodafiilo
tradiãní v˘robu znovu nastartovat.

Pokus o nov˘ návrat a nové vzepûtí
a inovaci keramiky z Kun‰tátu v‰ak stále
pokraãuje. Vyrostla nová fiada kvalitních
keramikÛ v Kun‰tátû , Rudce, Sychotínû.
Ze sv˘ch zku‰eností galeristy jsem poznal
fiadu skvûl˘ch lidí, souãasn˘ch keramikÛ,
ktefií bojovali a bojují své hrdinské bitvy
o smysl a pfiirozen˘ v˘voj a to nejen v ke-
ramice. Mûl jsem tu ãest jejich umûlecká
díla zvefiejnit. Jména Milan a Radka
RÛÏkovi, Prokop a Martina Veselí, Lubo‰
a Petra Hlu‰tíkovi, Zdenûk Lindovsk˘
i Tatjana Kulina jsou zárukou kvality, mo-
derního umûleckého vyjádfiení spjatého
s místem posledního odpoãinku básníka
Franti‰ka Halase i Ludvíka Kundery –
Kun‰tátem na Moravû.

VraÈme se v‰ak k slovÛm básníka Franti‰-
ka Halase, která vloÏil do závûru svého díla
„Já se tam vrátím” slova, která jsou nadûjí,
pfiísahou i závazkem: AÈ svítí svûtla milova-
n˘ch chalup, ne jako bóje v dálce, ale betlém-
sky radostnû a vytrvale. V‰echny cesty vedou
do Kun‰tátu, do ZboÀku a do Rozseãe.
Hraniãniky zarazilo dûtství. Toho skfiípání kol
na cestách kfiiÏujících se v mém srdci!

Text: svop, foto: archiv autora

Kun‰tátská keramika.Sovy – z ateliéru Hlu‰tíkov˘ch.

Básník Franti‰ek Halas mi odpustí, Ïe jsem si vypÛjãil jeho text, kter˘ tak dobfie vystihuje pocity lidí z Vysoãiny: Ty mÛj kra-
ji, ty mé bezpeãí, ty má zatvrzelosti, ty má vûãnosti. Tvá hlína, mnuta v prstech, voní po zetlel˘ch vlasech dávno pohfiben˘ch
tkalcovsk˘ch dûdÛ a báb a je pfiísadou mé krve. Ty mÛj kraji! Jsi tam, kde Vysoãina nabírá dech a pole skládají slib chudoby.

STÁLE ÎIVÁ KERAMIKAPotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz
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KUCHYNù, VESTAVNÉ SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
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