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„Až bude Petr u nebeské brány třídit poštu, jež přijde zítřejším 
expresem, a na obálce uvidí v řádcích adresáta napsáno ‚Váženému 
panu Karlu Kaczorovi‘, přestože Tě nezná příliš dlouho, bude jistě 
dobře vědět, komu ji má předat. Poznal Tě přesně 28. prosince, ve 
večerních hodinách, kdy jsi mu pevně stiskl ruku na seznámenou 
a  možná prohlásil něco ve stylu Woodyho Allena: ‚Sice nevěřím 
v posmrtný život, ale pro jistotu jsem si vzal rezervní prádlo.‘ To totiž 
docela přesně vystihuje Tvoji obezřetnost vůči (zejména novým) 
věcem a zároveň touhu po jistotě. Až budeš v rukou držet tu obálku, 
dědo, neboj se ji otevřít, je v ní tento průvodce světlem a temnotou...“

Věnováno dědečkovi Karlu Kaczorovi k uctění jeho památky.

01/05/2015
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A OSTATNÍM PARTICIPANTŮM NA VÝSTAVĚ
Hned na začátku chci splnit svoji milou povinnost, a to několika 
vřelými větami poděkovat sponzorům a dalším jedincům, kteří na 
vzniku výstavy participovali a pomohli mi tím dostat se až 
k  pomyslné cílové čáře, tj. jejímu uspořádání. Upřímné díky patří  
Janu Kárníkovi, majiteli společnosti Graneo, s.r.o. (Průmyslová 
936, Planá nad Lužnicí), který se formou sponzorování podílí již na 
několikáté mojí akci – vždy s úsměvem a nebývalou ochotou. 
Rovněž děkuji Pavlu Křížovskému, vydavateli inzertně kulturního 
měsíčníku Partner (Palackého 357, 390 02 Tábor), který se mi stal 
parťákem v propagaci výstavy, resp. „mediální osvětě“, učiněné 
skrze inzertní noviny Partner, které vycházejí každý měsíc 
a  dostanou se do schránky každého obyvatele regionu Tábora. 
Děkuji též své ctěné kamarádce Martině Barákové, jež mi 
pomáhala s různými organizačními záležitostmi a působila též jako 
velmi pozorný rádce a konzultant. Další člověk, jemuž chci 

poděkovat, je můj dlouholetý věrný kamarád, Lukáš Březina, který 
se postaral o odbornou technickou podporu v průběhu konstrukce 
webových stránek výstavy. Nezapomenu ani na zdatnou češtinářku 
a váženou kamarádku Lucku Staňkovou, jež se postarala 
o korektury textu v celé publikaci. Podíl má též personál Domácího 
hospice Jordán, zejména Eva Špallová, která mi ochotně 
pomáhala v „dotahování“ věcí do finále. Děkuji také milovaným 
členům mojí rodiny za nemalou podporu při přípravě výstavy.

Všichni výše zmiňovaní jsou důkazem toho, že společnými silami 
můžeme dokázat velké věci – třeba pomáhat neziskovým 
organizacím s bohulibým posláním, jako je právě Domácí hospic 
Jordán v Táboře :-). Děkuji ještě jednou všem, moc si toho vážím!

Michal Kaczor
autor výstavy

2

HLAVNÍ SPONZOR: MEDIÁLNÍ PARTNER:



Všichni víme, že zemřeme, mnozí si myslíme, že nám se to 
nestane… Vypůjčila jsem si slova Marie Svatošové, zakladatelky 
hospicového hnutí v ČR, k uvedení sborníku fotografií Michala 
Kaczora. Velmi si tohoto počinu vážíme, o to více, že jde o mladého 
muže, který má celý život před sebou a starosti s umíráním by mohl 
odsunout někam do daleka. On to však neudělal a od rozhodnutí 
přistoupil k činu. Držíte v ruce sborník výstavy, která má za cíl 
pomoci Domácímu hospici Jordán.

Začátek a konec života, jaký protiklad, a přesto jedinečný celek. 
Protiklad i v přijímání těchto dvou mezních situací. Jednu slavíme, 
druhou oplakáváme. A v obou situacích potřebujeme kolem sebe 
své blízké, své rodiny, své přátele. Nebýt sám je zásadní pro život 
člověka. Štěstí je skutečné, je-li sdíleno. Pro mnoho umírajících je 
důležité ohlédnutí, jaká tu zůstává stopa jejich života. 

Michal Kaczor svým rozhodnutím uspořádat tuto výstavu už teď 
zanechává stopu člověka, kterému není jedno, jak společnost 
přistupuje ke konci života, a my z Domácího hospice Jordán mu za 

to velmi děkujeme. Ať i Vám, kdo prohlížíte fotografie tohoto 
mladého muže, přinášejí stejnou radost z jeho rozhodnutí jako nám.  

Za Domácí hospic Jordán 
Marie Sovadinová

ÚVODNÍ SLOVO 

ZAKLADATELKY HOSPICE JORDÁN

MARIE SOVADINOVÉ
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Jmenuji se Michal Kaczor a je mi čtyřiadvacet let. V současné 
době (2015) žiji v Táboře, malebném jihočeském městě, s nímž 
jsou neodlučitelně spjati husité, v čele s vojevůdcem Janem 
Žižkou z Trocnova. Mám tu svoji rodinu, přátele, známé, 
a s trochou nadsázky se dá vlastně konstatovat, že Tábor je mým 
přístavním městem, ve kterém jsem zakotven. Ačkoli část mé 
rodiny žije na venkově, preferuji spíše městský život a přítomnost 
ostatních lidí, zkrátka vědomí, že tu člověk není „sám“. Jak říkal 
už kdysi Aristotelés, člověk je zóon politikon, tedy tvor 
společenský. Pro mne to znamená především jedno: člověk se 
vztahuje k ostatním lidem a je disponován k soužití s nimi. 
Společnost mám rád, zvláště možnosti, které skýtá. Najdou se 
však okamžiky, kdy se neobejdu bez klidu a stane se ze mne 
ryze introvertní „vlk samotář“. Své mentální procesy příliš 
nesdílím, občas jsem na ně možná až moc skoupý – svůj niterní 
svět si nechávám spíše pro sebe, aniž bych obvykle měl potřebu 
jej jakkoli prezentovat. Na druhou stranu – benefiční výstava 
JIN&JANG aneb Světlo a temnota (ne)všedního života je pro mne 
určitým „vysvlečením se donaha“ na veřejnosti ☺.

Chtěl bych se stát motýlem,
jenž sedává ti do vlasů

nebo třeba za týlem
či žehličkou tvých trapasů.

KDO JSEM A CO VEDLO 
K POŘÁDÁNÍ VÝSTAVY?
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Obvykle jsem spíše ten „sedící v zadní řadě“, kterého si málokdo 
všimne – avšak přítomen daleko více, než by se plejáda jedinců 
mohla domnívat. Rád pozoruji okolí a dění hltám plnými doušky, 
jakkoli se v  tu chvíli třeba vůbec nezapojuji. Poměrně trefné 
doplnění výše zmíněného konstatování lze hledat 
právě v  charakteristice typologie JIN&JANG, 
kde moje osobnost spadá do polarity JIN:

„Člověk JIN (poměrně neaktivní), tichý, 
klidný, pasivní, uvážlivý a obdařený 
fantazií – může být vědcem, 
výzkumníkem, lékařem (bude 
opravovat ‚škody‘, rány a boule, 
způsobené nejčastěji prudkým 
JANG), učitelem, inženýrem, 
architektem... Klidná povaha ho 
také vede směrem uměleckých 
povolání nebo k drobnému 
obchodu (zatímco JANG bude 
spíš neposedný ‚obchodník‘). 
Může také být státním úředníkem, 
právníkem, soudcem, knihovníkem, 
diplomatem, tajemníkem ředitelství, 
archeologem apod., pokud nevyniká 
jako umělec nebo literát – jeho povaha jej 
k tomu předurčuje, i když to není pokaždé 
bez následků pro jeho vnitřní pohodu.“ 

Zdroj charakteristiky: 
http://home.tiscali.cz/cz007332/test/testos.htm

V současnosti (2015) jsem studentem Jihočeské univerzity 
v  Českých Budějovicích. Mám vystudovaný obor „Sociální 
a charitativní práce“ a pokračuji v navazujícím, magisterském oboru 

„Etika v sociální práci“. Se zmiňovaným oborem souvisí můj 
dlouhodobý zájem o psychologii, která je pro mne 

fenomenální vědou, pronikající do hlubin 
lidských duší. Mezi mé další zájmy patří 

například běhání, příroda, procházky, 
jízda na kole, moderní informační 

a komunikační technologie, aktuální 
dění, ale také příležitostné psaní 
poezie a fotografování.

Fotografování je pro mne skvělá 
příležitost, jak se na chvíli stát 
kouzelníkem – jednoduchým 
způsobem, jakým je stisknutí 
spouště fotoaparátu, mohu 
vlastně oddělovat minulost od 

přítomnosti, a poté nerušeně  
cestovat zpátky v čase, kdykoli se 

mi zachce. Zní to možná jako 
scénka z nějakého science fiction 

filmu, tím více mne však těší, že je to  
snadno realizovatelné dobrodružství. 

Ve  fotografickém světě se pohybuji zhruba 
sedm let. Za tu dobu jsem nafotil mnoho snímků, 

uspořádal pár výstav a získal celou řadu zkušeností. 
I když... O těch zkušenostech to ve své podstatě tolik není. Troufám 
si říct, že TO člověk zkrátka buď „má v oku“, anebo „nemá v oku“. 
Jistě existuje jakási úzká vazba mezi vnitřním světem jedince 
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a produkovanými snímky. Fotografie jsou, stejně jako kresby, malby, 
dopisy a další artefakty, určitou projekcí duševních obsahů jejich 
autora. Každý z umělců má tak naprosto originální „výstup“ a vzniká 
tolik zcela unikátních děl, z nichž každé je něčím specifické a liší se 
od těch dalších. Neoddiskutovatelným patentem na umělecké dílo je 
vlastně mozek jeho autora – pokud necháte vyfotit jednu věc dvěma 
lidem, vzniknou dva originály, které nikdy nebudou zcela totožné. 
Moje dlouholetá kamarádka mi dokonce mnohokrát řekla: „V těch 
fotkách máš rukopis... Někdy jde docela snadno poznat, že jsi je 
fotil ty.“ Výstava JIN&JANG je, jak už její název napovídá, plná 
světel, stínů, ale též barev. Právě to všechno neodlučitelně patří 
k našim životům na planetě Zemi. Někdy je život „sluncem zalitý“, 
barevný, jindy zase „oblačný až zatažený“, v černobílých tónech. 
Výstava prezentuje snímky, které jsem pořídil v letech 2008-2015 
a  které reflektují svět, jak jej vidím já. Jsou zařazeny jak starší 
a  z  předešlých výstav populární exempláře, jako Samota je pro 
kočku, Cesta, 78 metrů pod zemí, tak i zcela nové snímky, právě 
přistoupivší do mého fotografického portfolia.

Spojitost mezi tématem výstavy a posláním Domácího hospice 
Jordán je poměrně hluboká. Samotného mne překvapuje, jak se  
díky společným rysům vzájemně snoubí a lze v nich hledat spoustu 
souvislostí – ať už těch na první pohled zřejmých či těch skrytějších, 
metaforických. S činností tohoto táborského hospicového zařízení 
jsem byl důkladněji seznámen letošního března (2015), kdy jsem 
v  jeho prostorách trávil čas v rámci školní praxe, jež mi přinesla 
mnoho nových zkušeností. (Více informací o Domácím hospici 
Jordán najdete ve druhé kapitole.) Přesvědčil jsem se o tom, že 
práce v hospici není ani tak povoláním, jako spíše posláním. Myslím 
si, že věnovat se profesně této cílové skupině předpokládá určitý 
“dar” v podobě specifické osobnosti nejen sociálního pracovníka, 

ale i dalších členů multidisciplinárního personálu. Představím-li si 
tým hospice a jeho každodenní činnosti, hlavou mi putují poměrně 
živé imaginace. Pracuje se tu také se světlem a temnotou, jakožto 
dvěma vzájemně se doplňujícími prvky v životech každého z nás. To 
samo o sobě je určitým průsečíkem „jin-jangově“ laděné výstavy 
a  každodenní náplně Domácího hospice Jordán. Postupně 
vyhasínající životy klientů hospicových zařízení, potažmo téma smrti 
a umírání jako takové, se nezřídka pojí právě s TEMNOTOU, resp. 
temnými odstíny. Personál hospice pak vnáší do života klientů 
a jejich blízkých SVĚTLO a láskyplnou, nezištnou, obětavou péčí činí 
jejich životy barevnějšími. Nepotřebují k tomu žádné „čáry-máry“, 
ale „pouze“ lidskost, pozitivní energii a postoj k životu. Zní to možná 
zvláštně, ale táborský hospic ukazuje, že také umírání, stejně jako 
příchod nového člověka na svět, může být krásné, tedy přesněji 
řečeno pokojné a smířené. Myslím si, že hospicová zařízení si 
zaslouží větší pozornost, ale též podporu široké veřejnosti. Poslem 
tohoto sdělení je, mj., také moje výstava. Jako autor jsem velmi rád, 
že se podařilo ji zrealizovat a jejím prostřednictvím podpořit  Domácí 
hospic Jordán při nelehké cestě neziskovým sektorem. Věřím, že 
desítky hodin pečlivých příprav výstavy „sklidí ovoce“ v podobě 
alespoň částečné pomoci hospici v hrazení jeho nemalých nákladů 
na provoz. Další krok k tolik potřebné pomoci můžete učinit VY, a to 
zakoupením některé z  prodejních fotografií, jež jsou součástí 
expozice. Více se o nich dočtete ve třetí kapitole.

Průvodce, kterého nyní držíte ve vašich rukou (ať už v elektronické 
či tištěné podobě), slouží k vylíčení příběhu jednotlivých fotografií, 
hlavních aktérek výstavy. Některé texty jsou navíc doplněny o verše 
mé básnické sbírky POEZOVNÍK (2012) a ze soukromého archivu 
zatím nepublikovaných veršů. Nechybí ani datum a místo pořízení 
daného snímku, včetně přístroje, jenž se o jeho vznik zasloužil.
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Z celého srdce děkuji všem lidem dobré vůle, kteří projeví jakýkoli 
zájem o výstavu JIN&JANG aneb Světlo a temnota (ne)všedního 
života!

Michal Kaczor
autor výstavy
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„Když se nad poklidnou hladinou našeho ‚Jordánu‘ 
objevují mračna, je přáním většiny z nás, abychom 
nezůstali osamoceni. Stejně tak to prožívá i nemocný 
člověk a jeho blízcí...“

O DOMÁCÍM 
HOSPICI JORDÁN

2



Jsem neúprosně rychlý čas
a běžím tvojí smrti vstříc
mne nezastavíš nikdy víc

já křížím směry lidských tras.

Název Jordán v sobě skrývá hned několik symbolických 
významů. Prostory hospice se nacházejí v blízkosti vodní nádrže 
Jordán. Řeka Jordán byla posledním úsekem cesty, který zbýval 
Izraelcům na útěku z egyptského otroctví, a právě přechod přes 
Jordán byl završením jejich obtížné pouti a vstupem do zaslíbené 
země. V našich očích symbolizuje Jordán završení tohoto života 
a postupný odchod z něj.

Přestože se jedná o poslední úsek cesty, nebo naopak právě 
proto, vnímáme jej jako velice důležitou součást našeho života 
a  rádi bychom přispěli k tomu, aby jeho završení bylo důstojné, 
s respektem k přáním a potřebám nemocného i jeho blízkých. Ti 
v průběhu nemoci často prožívají řadu náročných změn 
i  bolestných ztrát. Dosavadní životní role a postavení člověka 
v rodině i ve společnosti se s postupující nemocí mění, nemocný 
člověk musí přehodnotit své úkoly, přání, zájmy, omezuje se 
možnost společenských kontaktů.

Když se nad poklidnou hladinou našeho „Jordánu“ objevují 
mračna, je přáním většiny z nás, abychom nezůstali osamoceni. 
Stejně tak to prožívá i nemocný člověk a jeho blízcí. V období 
nejistoty a obav o vlastní život (či život našich blízkých), 
potřebujeme vědět, že nejsme sami. Potřebujeme někoho, kdo 
nás neodbude při našich otázkách, někoho, kdo nám bude 
naslouchat, aniž by svými slovy zlehčoval, co právě prožíváme. 
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Potřebujeme někoho, kdo i tou nejtěžší bouří našeho života popluje 
s námi, pomůže nám držet směr, převezme část práce, abychom 
mohli vydechnout a nabrat sílu na další cestu, zejména pokud 
náročné období trvá delší čas. Toužíme po přítomnosti někoho, kdo 
bude s námi i ve chvílích nejtěžších, kdy se budeme vyrovnávat 
s  bolestným příchodem smrti. Lidský dotek, blízkost, podporu 
a  pomoc člověka člověku mohou poskytnout rodinní příslušníci 
i přátelé, sousedé a známí.

Doprovázení nemocného i jeho blízkých je tak zcela přirozenou 
součástí hospicové péče. Jedná se o specializovanou zdravotně – 
sociální službu, při níž je zajišťována komplexní péče o nemocného 
i jeho rodinu. Zahrnuje péči lékaře, všeobecné sestry, sociálního 
pracovníka, na vyžádání i péči psychologa a pastoračního 

pracovníka a to v přirozeném domácím prostředí nemocného 
člověka. Rodinní příslušníci jsou jak příjemci péče, tak našimi 
spolupracovníky. Právě na nich leží hlavní zátěž pečování 
i náročnost vyrovnání se s nemocí a umíráním jejich blízkého. Proto 
i po úmrtí nemocného kontakt s pozůstalými rodinnými příslušníky 
a  jejich provázení trvá, a to nejméně po dobu 1  roku, přičemž 
intenzita kontaktu je závislá na zájmu rodiny, jejich potřebách 
a  schopnostem vyrovnat se s odchodem jejich blízkého. Délka 
následné podpory je často přímo úměrná tomu, jakou podporu 
a pomoc dostala rodina už v průběhu umírání nemocného.

Text včetně fotografie budovy Domácího hospice Jordán (níže) je 
převzat z webových stránek hospice: www.hospicjordan.cz. 
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Fotografie budovy Domácího 
hospice Jordán v Táboře.

Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Bydlinského 2964
390 02 Tábor 

Č.Ú.: 43-7050340267/0100
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http://www.hospicjordan.cz


Cílem této kapitoly je představit jednotlivé aktérky 
benefiční výstavy JIN&JANG aneb Světlo a temnota 
(ne)všedního života, v tom případě fotografie, jež jsem 
pořídil v  letech 2008-2015. V každé z nich je skrytý 
určitý příběh, který vám poetickou formou vylíčím. Chci 
tím naznačit, že stisknutí spouště v oněch okamžicích 
nebylo nikdy bezmyšlenkovité. Snímky pro mne mají 
velkou osobní hodnotu.

PRODEJNÍ 
EXPONÁTY

3



Napadlo vás někdy, že 
svůj stín nepřekročíte? 

Vždycky vám bude dělat 
věrného společníka, ať 

půjdete jakýmkoli směrem. 
Bude před vámi, za vámi, 
vedle vás...a přece nikdy 
neopustí. Proč? Jste to VY, 

patří k vám, stejně jako 
k sobě patří JIN&JANG. 

Krásný podvečer 
v norském Oslu, kdy 

slunce téměř líbalo asfalt, 
mi dal zamyslet se nad 

našimi světlými a temnými 
já. Občas nám možná 

dělá problémy postavit se 
čelem vlastním stínům, ale 
v konečném důsledku jsme 
právě i díky nim NÁMI. 
Snímek je poselstvím, že 
přijímat se takoví, jací 

jsme, se vším, co k nám 
patří, je základem 
naplňujícího života 

a pomyslným překročením 
vlastního stínu...
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ŽIVOT NA VYSOKÉ NOZE 
ANEB 
SVŮJ STÍN NEPŘEKROČÍŠ

NORSKO, OSLO/
IPHONE 5S/
29/10/14



Toho teplého odpoledne 
jsem vyrazil pln živosti 

s větrem o závod na svém 
bicyklu a zastavil se 

na jednom klidném místě. 
Naskytl se mi doslova 
léčivý pohled na sytě 

zelenou cestu uprostřed 
pole. Přitom se mi v hlavě 
zrodila myšlenka, že na 
své cestě nemusím vůbec 
s nikým závodit. Cesta 
každého z nás má totiž 

své vlastní tempo, unikum, 
svoji osobitost...a tak jsem 

tam zůstal a pekelně 
dlouho filosofoval...vítr už 
byl dávno v cíli, ale mně 
to bylo jedno. Cesta mě 

zvala do dalších životních 
etap plných tajuplného 
dobrodružství, a to bylo 
pro mne více, než stát se 

prvním. Fotografie 
oslavuje barevné 

a rozmanité cesty životem 
každého z nás.
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CESTA

TÁBOR/
NIKON D40X/
25/05/08



Den byl 
uplakaný...dokonce tak 

uplakaný, že se mi chtělo 
vyřknout: „Nebreč!“ V tu 
chvíli jsem se v půli toho 
slova zastavil a už jej ani 
nedořekl. Došlo mi totiž, 

že (nejen) pláč je očistným 
procesem, který doslova 

vyplaví ven všechno, co je 
uvnitř nahromaděné. 

A právě to je cestou ke 
znovuzrození, k duševní 
katarzi. Stejně jako se 

uplakané počasí promění 
v krásný slunečný den, tak 
se i naše uplakaná nálada 

promění v tolik krásný 
pocit radosti. A žádných 
zvláštních zaříkávadel 
k tomu není potřeba. 
Jenom ČAS. Snímek 
oslavuje jedinečné 

uzdravující mechanismy, 
coby odkazy na 

dokonalost matky přírody, 
jež nás jimi všechny 

obdařila.
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ZNOVUZROZENÍ

MALŠICE/
IPHONE 5S/
23/03/14



Život je barevná mozaika
skládáme střípky své říše –
jakoby z propisky prozaika
příběh se postupně píše...

Stála tam vedle toho 
srdce. Možná lásku 
hledala, možná ji 

nabízela, nevím... Já na ni 
mířil spouští – v mušce 

fotoaparátu jsem ji 
shledával zajímavou... 
A v tu chvíli přišla vlna 

barev života, která 
zaplavila prostor mezi 

námi. Ten klouček, 
reprezentující mladost, 
energii a spontaneitu 
dětských let, si doma 

zjevně zapomněl plavky 
a surfařské prkno, přesto 
se po té vlně svezl. A že 
mu to vskutku šlo. Byla 

radost pozorovat 
a zachytit tu neuvěřitelnou 

symfonii nahodilého 
okamžiku. A možná že 

ani nebyl nahodilý. Třeba 
mi byl nějakým způsobem 

souzen...
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BARVY ŽIVOTA

PRAHA/
IPHONE 5S/
28/03/15



V horním patře měl pěkně 
zkažené řezáky i špičáky. 
Ta prázdná temná místa 

byla vlastně takovou 
výkladní skříní, pozvánkou 

přímo do chřtánu... Pak 
jsem svými zraky zamířil 

dolů a k mému údivu 
zjistil, že tam je chrup 

zcela zachovalý, zjevně 
dobře opečovávaný, 

vyjma řezáku uprostřed. 
Ale byl tu ještě někdo. Ta 
skrčená kočka na cestě. 

Že by si snad na ni brousil 
zuby? Chvilku to tak 

vypadalo. Jako by chtěla 
každou chvíli utéct...ale 

přesto si to vždycky 
rozmyslela a zůstala 

v „pohotovostním režimu“. 
Nakonec jsem si říkal, že 
asi neutíká před ním ani 
přede mnou, ale před 
samotou, jež ji možná 

skličovala do té míry, že 
nevěděla kudy kam. 

Kdoví?!
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SAMOTA JE PRO KOČKU

MALŠICE/
NIKON D40X/
08/08/08



Pálily mne z toho oči – ta 
záře byla tak ostrá 

a pronikavá, že by ji 
nepřehlédla ani karavana 

krtků... Opatrně jsem 
zvedl hlavu a zjistil, že mi 
shora někdo svítí do očí 
baterkou. „Člověče, vy 

lidé tam dole jste zvláštní 
bytosti,“ říká mi ten 

nezapomenutelný hlas. 
„Utápíte se v kapkách 
smutku, a přitom máte 

k dispozici moře nektaru 
radosti, jímž se můžete 

zpíjet do němoty. Stačí se 
JENOM dívat kolem 
sebe.“ Já zaskočen 

rozmýšlel, jak mu asi 
odpovím...to už jsem se 

pozvolna probouzel 
z bujnofantazijního 

denního snění. Mnoho 
pravdy je však na tom, že 
i v těch nejobyčejnějších 
okamžicích se dá najít 

mnoho krásy!
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KRÁSA OBYČEJNÉHO 
OKAMŽIKU

TÁBOR/
IPHONE 5S/
20/05/14



V zrcadle byla až 
nezvykle krásná, moc jí to 

slušelo. Všechny ty 
ozdůbky, tvary, tajemná 
zákoutí a bůhvíco ještě... 
Jen jsem tam chvilku stál, 

dokonce se tak trochu 
zastyděl, že na ni tak 

neomaleně zírám. Býval 
bych se propadl do země, 

třeba právě těch 78 
metrů, takovou výšku jí 
údajně naměřili. Možná 

proto působila tak 
ohromně. No a pak jsem 
se nesměle otázal, zda ji 

v tomto nestřeženém 
okamžiku mohu zvěčnit. 

Po chvilce váhání pravila: 
„Ještě počkej, jsem 

rozcuchaná...jen jednu 
fotku a pak zase 

běž...jo?!“ A tak jsem ji 
zachytil v celé její kráse, 
na to setkání vzpomínám 
dodnes... Fotografie je 

oslavou různých 
nezvyklých setkání.
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78 METRŮ POD ZEMÍ

TÁBOR/
NIKON D40X/
28/10/08



Těžko tomu uvěřit... 
Procházel jsem pražskými 

Vršovicemi a najednou 
uviděl na zemi portrét 

Aristotelovy milenky, jenž 
tady tomu antickému 
filosofovi zřejmě kdysi 

vypadl z peněženky a on 
si toho, chudák, nevšiml. 

Zůstala tady celé věky, až 
dodnes. A víte proč? Lidé 
se stále za něčím ženou. 

Chvátají a hlavu mají 
přeplněnou k prasknutí. 

Díky tomu někdy 
zapomínají dívat se kolem 
sebe a všímat si věcí, které 
nás obklopují na každém 
rohu... Mnohé z nich jsou 

na první pohled 
maličkostmi, na ten druhý 
jsou však svým způsobem 

ohromné. Aristotelova 
milenka je symbolem toho, 
že bychom se měli více 
dívat kolem sebe a plně 

na sebe nechávat působit 
všechny ty barvy, vůně, 
chutě, zvuky, tvary.....
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ARISTOTELOVA MILENKA

PRAHA/
IPHONE 5S/
27/04/14



VĚŘÍM, ŽE...
Život je pestrobarevná složka
(občas temný jak lógr z kávy)
věřím, že existuje listonoška
jež nosí dobré zprávy.

Společně s ránem zase 
přišlo na návštěvu a svými 
táhlými paprsky opatrně 
zaklepalo na hedvábnou 
stěnu záclony. Jako by 

mne chtělo něžně 
obejmout a svými ručkami 

naznačit, že je najdu 
všude – na severu, jihu, 
východu i západu, že je 

tady pro moji radost 
z každého nově 

přicházejícího rána. 
Neznám lepšího listonoše 
(světlonoše?), jenž by mi 
pravidelně nosil dobré 

zprávy a působil příjemné 
pocity, jako tento. 

Fotografie je symbolem 
světla a požehnání 

v každém prožitém dni 
našeho života.
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DÍKY ZA KAŽDÉ NOVÉ RÁNO

TÁBOR/
IPHONE 5S/
19/03/2015



„Tak se u nás posaď,“ 
pravila ta rodinka 
statných, urostlých 

dlouhánů, jimiž jsem byl 
snad ze všech stran 

světových obklopen. „Já 
sem ňákej Bříza, tadyk 
vedle mě má manželka, 

Břízová...no a todle 
všecko sou naše děcka.“ 
Jenom snad něco k pití či 
občerstvení mi nenabídli. 
„To víš, žijem tu tak ňák 
ze dne na den – třeme 
bídu s nouzí, a tak ti ani 
nemáme co nabídnout.“ 

Vzal jsem pokorně zavděk 
místní barevnou symfonií, 
lépe řečeno pastvou pro 

oči. Pohostinství u Břízů se 
mi stalo potravou pro 

duši. Ta je někdy daleko 
významnější než potrava 
pro žaludek. Fotografie je 

symbolem radování se 
z maličkostí, a také toho, 
že méně je někdy více.
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SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

MALŠICE/
NIKON D40X/
20/08/08



Ku směru plachetnice
hledáme souřadnice
(obleč se do svetru).
Otáčíme ruby v líce
(na moři, ve větru).

V myšlenkách, za šera
já blázen, pašerák –
v mysli tě celou mám.
Ku břehu doplavem'
pak už jen hopla ven!
S kormidlem necloumám.

Ještě včera plápolalo 
na jejím těle v přímořském 

větříku na benátském 
pobřeží. Teď v té 

zastíněné uličce kmitalo 
poháněné motorem 
vzduchu sem a tam. 
Naprosto svobodné 

a odevzdané zákonům 
přírodních jevů. 

Připomínalo mi plachetnici 
někde uprostřed moře 
a její rozvibrovanou 

plachtu, jež si dává tanec 
s větříkem. Já tam stál 

coby mořeplavec, unášen 
vlnami fantazie...
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VČERA NEDĚLE BYLA...

ITÁLIE, BENÁTKY/
IPHONE 5S/
29/08/14



Déšť zase omyje
uliční pomyje.
Snad i nás očistí
od lstí a závistí –
všechno zlo odplaví
zbude jen deja vu.

Jeho černá silueta tam 
stála jenom tak nehybně 

ve vichřici, jakožto 
působivá inverze mléčně 

bílé oblohy. Byl rozmrzelý 
– vzpomínal, jak ze sebe 

na podzim setřásl 
všechno, co se v něm za 

poslední dobu 
nahromadilo, ale 

na druhou stranu se těšil, 
až mu následující měsíce 

přinesou zcela nové, 
zregenerované JÁ. Díky 
očistným krůpějím slz si 

uvědomoval, jak má tuhý 
kořínek, jak moc je silný – 

s trochou vůle dovede 
lámat asfalt, jakkoli je 

uvnitř křehký 
a zranitelný... Snímek je 

symbolem vnitřní síly 
každého z nás.
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V MOŘI SLZ

MALŠICE/
IPHONE 5S/
23/03/14



Když je láska na ústupu
a ztratí všechnu noblesu
srdce už je klidný v trupu
pak zmačkáš její adresu.

Kdysi měly tu výsost 
obkročmo sedět na jejím 
nosíku. Nebyl ani moc 

nahoru, jako u některých 
povrchních slečinek, ani 
moc dolů, což je zase 
doménou přízemních 

grácií. Každého večera je 
pokládala na sekretář, 

aby si je ráno mohla opět 
vzít a pozorovat skrze 
jejich kukátka sladce 

růžový svět kolem. Byla 
zamilovaná – viděla co 
jiní nevidí, slyšela, co jiní 

neslyší, cítila, co jiní 
necítí..... Jednoho dne se 
rozešli. V tom rozrušení 
bouchla brýlemi o zem 

a všechno najednou 
ztratilo barvu... Ale jen 

na chvíli! Snímek je 
symbolem nových 

začátků, jež nás provázejí 
životem.
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KDYŽ SPADNOU RŮŽOVÉ BRÝLE

MALŠICE/
NIKON D40X/
25/05/08



Občas smutek nezná hranic
sevře tě do svých čelistí
neztratíš se – neboj se nic
to se jen duše pročistí...

Když jsem fotografii loni 
komponoval coby 

grafickou kulisu do svého 
PF 2015, netušil jsem, že 
mi právě v období Vánoc 
a novoročního přelomu 
bude takřka osudovou 

oporou v nelehkém 
období. Zemřel mi totiž 
dědeček (jemuž je tento  

průvodce výstavou 
věnován) a já si právě 

díky snímku s odhodlaným 
potápěčem uvědomil, že 
občas i my stojíme před 

rozkmitanými vlnami 
a jakkoli mohou působit 
nezdolatelně, důležité je 
postavit se jim čelem, mít 
před sebou obzory a za 
nimi postupně směřovat. 
Fotografie je pro mne 

symbolem nikdy 
nehynoucí naděje...
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NORSKO, OSLO/
IPHONE 5S/
29/10/14

NADĚJE...



Koleje skřípou v čelistech
a neprůhledná duše v ní
ta zašila mi první steh
jenž látá jizvy duševní.

„Chci jí toho ještě tolik říct 
a už mi zase bere čáru,“ 

mumlal si pod kapotu 
posmutnělý Tomáš, který 
by s Evženkou ještě tak 
rád zůstal. Už se dobře 
znali a často spolu trávili 
předodjezdové chvilky 
na domovském nádraží, 

ale také leckde o výlukách 
měli dlouhé chvíle 

na romantické rozmluvy. 
S její maličkostí mu slova 
létala z kapoty tak nějak 

sama. Jezdila tady 
spousta jiných mašin, ale 
ona byla tak éterická... 

Její božská kapota, zářící 
očka s jiskrou a ladná, 

klouzavá jízda po 
kolejích... Příští středu je 

pravidelná výluka, a tak ji 
chce pozvat do depa 
na rande. Co myslíte? 

Půjde?
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OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

TÁBOR/
NIKON D40X/
22/08/08



Pojďme spolu do světů
kam lidská noha nevkročí
zamkněme – dva západy.
Pojďme spolu do světů
a zůstaňme tam storočí – 
mám to ale nápady?!

Ta velká zářivá koule 
levitující na obloze 

neomylně strefovala lidi, 
coby napjaté bowlingové 
kuželky. Nebylo človíčka, 

který by unikl přesně 
mířenému hodu toho 

zkušeného hráče. Černé 
siluety pak odevzdaně 
padaly po celé ploše 

bowlingové dráhy. Všichni 
lidé najednou zkameněli – 
staly se z nich černé sochy 

zalité v lesklém asfaltu. 
Byli však zároveň živí 
a pohybliví – mohli si 
prožít skutečnost dvojí 

existence. Avšak pouze na 
okamžik. Krátce po čtvrté 

končila soutěž a světlá 
obloha se zase vystřídala 

s temnou.
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ZKAMENĚLÍ

NORSKO, OSLO/
IPHONE 5S/
29/10/14



Pan Holub váhal, zda-li 
mu to za kus toho žvance 
stojí. „Ten chlapík, co mi 
tu teď mate všechny moje 
smysly sice vypadá docela 
seriózně, ale co když mi 
náhodou zakroutí krkem? 
Přece jenom, viděl už jsem 
tolik vrabců v hrsti, že by 
snad bylo lepší odletět 

někam na střechu 
opodál,“ říkal si v duchu. 
Jenže Holubovi neměli co 

k snědku a on byl 
živitelem rodiny. Každý 

den musel brzy ráno vstát 
a jít obstarat nějakou 

potravu pro čtyři hladové 
krky. Pak přestal 

přemýšlet, vstoupil do 
zóny toho evolučního 

kolegy živočicha a brzy 
zjistil, že mu vůbec nechce 

ublížit. Vzal si sousto, 
poděkoval a pak zase 
odletěl... Fotografie je 
symbolem přátelství 

a důvěry napříč celou 
živočišnou říší.
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KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ...

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ/
IPHONE 5S/
21/03/15



„Už zase mám nutkání 
dělat koniny,“ pravil 

Pankrác a bujní oři mu 
řehtali pod kapotou. 

„Tss... To mně včera dali 
olejový kapačky a mám 

dojem, že jsem zase 
chytnul druhou mízu – 
kdo maže, ten jede,“ 
odvětil Bimbác, stojící 
hned za ním, jenž si 

neodpustil se s ním věčně 
v čemsi předhánět. Servác 

ty jejich hrdinské 
rozprávky už dávno znal, 
a tak mu ani nevadilo, že 
ten pán s tlustým sklem mu 

zaclání ve výhledu –
 o moc nepřicházel. 

Jenom štiplavě, 
s opatrovnickým nábojem, 

dodal: „Dejte si pozor, 
pánové, abyste se 

náhodou nepřetáhli – víte, 
že už taky patříte do 

starýho železa...“ Snímek 
je symbolem stáří jakožto 

důstojné životní etapy 
s četným bohatstvím.
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TŘI VETERÁNI

TÁBOR/
NIKON D40X/
04/10/08



Jediný okamžik, kdy 
alespoň na chvíli 

spočinuli, byl příchod toho 
mužíčka-bachaře 

v červené uniformě 
s vrásčitou tváří zarudlou 
od vzteku. Vůbec nic jim 
nemusel říkat... Jenom si 

s gustem drsňáka, rukama 
podél těla a doutnající 
cigaretou mezi prsty 

stoupl, aby budil 
přirozený respekt 
u zúčastněných 

závodníků. Po kratší době 
ho vystřídal usměvavý 
mužíček s bledou tváří 

oděn v zelené uniformě – 
mravy se najednou 
z nějakého důvodu 

rozvolnily. V tu chvíli se 
lidé zase míjeli na těch 

bíle natřených 
žebříkových šprclících. 
Někdo vylezl výše, jiný 

níže, někdo za cenu 
prvenství dokonce 

podlézal... Psal se rok 
2014 – MS ve spěchu.
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KŘIŽOVÁNÍ

NORSKO, OSLO/
IPHONE 5S/
29/10/14



Ručičky se předhání
už mě nikdo neshání 
zapomenu na hodiny
stejně z nás jen zbudou stíny.

Přestože mu rozbili 
ciferník a upravili fasádu, 

bylo možná ještě 
zajímavější a tajemnější 
než kdy předtím. Ten 

zanedbaný vzhled byl 
svým způsobem dokonce 
přitažlivý. Na půli cesty 
upoutalo moji pozornost 

a přivedlo mne 
k filosofování nad tím, 
kolik zraků (a kterých 
jedinců?) jej asi kdy 

protnulo, kolik 
rozmanitých pohledů 
zprostředkovalo svým 

divákům, kteří skrze jeho 
průhlednou schránku 

sledovali film Skutečnost? 
Snímek oslavuje skrytý 

potenciál každého z nás 
a upozorňuje na častý 
klam prvního dojmu.
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TAJEMNÉ OKNO

TÁBOR/
NIKON D90/
26/01/10



On byl vždycky jinej... 
Nedávno si dokonce 
uprostřed Benátek 
vybudoval malou 

Ameriku, to zkrátka proto, 
že už ho nebavilo mít 

doma velkou Itálii. 
A zřejmě mu to ani 

nepřipadalo nekonvenční. 
Vymezoval se tím vůči 
konformnímu proudu 

kolem něj, aby neuvízl 
mezi ozubenými koly 

jednotvárnosti. Věrného 
společníka mu dělal 

ochočený opeřenec, který 
každý den přilétal 

a sedával na bidýlku 
prádelních šňůr...a taky 

pár cinkrlátek z vánočního 
stromku, jelikož mu každý 
den přišel čímsi sváteční. 

Jeho okno dávalo 
vetchým fasádám domu, 
o nějž by člověk jinak 

okem nezavadil, novou 
tvář. S heslem „carpe 

diem“ si tam ten chlapík 
spokojeně žil...
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STÁT VE STÁTĚ

ITÁLIE, BENÁTKY/
IPHONE 5S/
29/08/14



Připadalo mi to jako 
pohled na klidnou hladinu 
venkovského potoka, jenž 

na svém povrchu zcela 
upřímně a bez příkras 
reflektuje všechno živé 
i neživé kolem sebe. 

Přesně taková hladina se 
přede mnou otevřela ve 
zcela opozitním, rušném 
prostředí norské nádražní 
haly, kde podlaha snad 

ani na chvíli nespočine od 
náporu lidských chodidel. 

Stál jsem uprostřed, 
na hranici mezi dvěma 

světy, a pomalu nedovedl 
rozeznat ten skutečný od 
toho paralelního. Vpravo 

obraz skutečnosti 
s možnými příkrasami, 
vlevo projekční plátno 

v roli filtru všeho 
nepřirozeného ve 

skutečném světě. Snímek 
je symbolem lidské 

přirozenosti.

34

DVOJČATA

NORSKO, OSLO/
IPHONE 5S/
28/10/14



„Vidím, že jste si pořídila 
nový, slušivý kokrhel, 

milostivá...no a taky jste 
nám za poslední dobu 

jaksi...ehm...zvyžlovatěla, 
není-liž pravda?!“, 

poznamenal sarkastickým 
tónem Kořínek. „Zato vy 
jste nakynul jak těsto na 
lívance a přes pačesy už 
pomalu ani nevidíte...vy... 

bařtipáne,“ povýšila 
Světlá sarkasmus na 

druhou. Pravidelně se 
takhle potkávali v nočních 
hodinách na Písecké ulici. 
Jí se prý vždy v noci tak 
najednou rozsvítí, hlavu 
má zahlcenou idejemi 

a přemýšlí, jak je 
realizovat. Jemu zas kazí 

spánek spravedlivý 
insomnie, a tak na špacíru 

hledá kořeny svých 
problémů. Světlá mu vždy 
říká, že si zřejmě jen sedí 

na vedení. I přes to 
občasné škádlení se ti dva 

vskutku mají rádi. 
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PŮLNOČNÍ ROZHOVOR

PÍSEK/
NIKON D40X/
03/01/09



S táhlými hůlkami v ruce 
na první pohled působili 

jako hledači pokladů 
v srdci velkoměsta... 
Namísto pomíjivého 

materiálního bohatství 
však hledali něco zcela 
jiného. Chtěli rozbít tu 

svazující klec nevidomosti, 
sundat z očí černé 
škrabošky a jednou 
provždy procitnout 

z temna slepoty... Tedy 
spatřit svět takový, jaký 
doopravdy je – se všemi 
jeho klenoty, které tu jsou 
odjakživa, bez jakéhokoli 
zpoplatnění. Těmi klenoty, 

jimiž se novorozeňata 
zcela přirozeně doslova 
opíjí. Snad slyšeli slova 

toho biskupa, jenž za nimi 
stál a žehnal jim na  

dobrodružné cestě za 
poznáním slovy Cicera: 

„Krátký čas života je dost 
dlouhý na to, abychom žili 

dobře a čestně.“
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ZTRACENI?

ČESKÉ BUDĚJOVICE/
IPHONE 5S/
25/03/14



Když přichází výboj
vím přesně kam a kudy
rozkmitám tvé vibrace
též vnímám amplitudy.

Ten tajuplný umělec jí 
něčím těžko popsatelným 

imponoval. Dlouho se 
pokoušela najít vhodná 
slova, jak to vyjádřit, ale 

rty jako by jí k sobě pevně 
stisklo modelářské lepidlo. 

„Namalujte mi něco 
krásného na oblohu, pane 

malíři...a pak se tam 
rovnou podepište, 

v upomínku na tento 
výjimečný večer s vámi při 

vyhasínajícím slunci,“ 
pošeptala opatrně slečna 
Y., čekající na odpověď 
jako na spasení... „Ani 

plný rozsah barev palety 
mi nestačí na vystihnutí 

magie tohoto okamžiku,“ 
přiblížil se k ní pan X. – 
„...ale, pohleďte, vše už 

je do oblohy vlastně 
dávno vepsáno...“
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NEBESKÉ MALOVÁNÍ

TÁBOR/
NIKON D40X/
05/09/08



4
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Č. NÁZEV SNÍMKU ZÁKLADNÍ CENA
1 Svůj stín nepřekročíš 400 CZK
2 Cesta 400 CZK
3 Znovuzrození 400 CZK
4 Barvy života 500 CZK
5 Samota je pro kočku 500 CZK
6 Krása obyčejného okamžiku 300 CZK
7 78 metrů pod zemí 400 CZK
8 Aristotelova milenka 400 CZK
9 Díky za každé nové ráno 350 CZK
10 Sociální bydlení 350 CZK
11 Včera neděle byla... 350 CZK
12 V moři slz 500 CZK
13 Když spadnou růžové brýle 350 CZK
14 Naděje... 400 CZK
15 Ostře sledované vlaky 400 CZK
16 Zkamenělí 300 CZK
17 Když ptáčka lapají... 350 CZK
18 Tři veteráni 400 CZK
19 Křižování 350 CZK
20 Tajemné okno 300 CZK
21 Stát ve státě 300 CZK
22 Dvojčata 300 CZK
23 Půlnoční rozhovor 300 CZK
24 Ztraceni? 400 CZK
25 Nebeské malování 400 CZK

CENÍK EXPONÁTŮ

Co se prodeje fotografií týče, platí zde jedno  
důležité pravidlo – „kdo dřív přijde, ten dřív 
bere“. Uvedené ceny jsou základní, tzn., že 
kupující může za snímek dobrovolně zaplatit 
ještě vyšší částku, a tím přispět hospici více 
peněz na hrazení jeho provozních nákladů. 
Kupujícímu za danou částku náleží nejen 
velkoformátově vytisknutá fotografie, ale 
také výstavní klip, do kterého je snímek 
vložen. S dalšími potenciálními zájemci o již 
zamluvenou fotografii je možné individuálně 
domluvit dotisk. Veškerý výtěžek z benefiční 
výstavy bude věnován Domácímu hospici 
Jordán. Děkujeme všem lidem dobré vůle!
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