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graﬁk, tiskař, veganský
kuchař, tanečník,
milovník kombuchy,
ě, života…
vína, žen, ohně,

Čára
Chaos, zmatek, ztřeštěnost,
těnost, pád,
vstání, cesta, hledání,
ání, ztrácení,
nacházení, znovu ztrácení, další
ší pád, další
vstání, pohled dovnitř, překvapení,í, nedůvěra,
zastavení se, zamrznutí, masky, hry, odvržení,
ení, hledání,
nacházení, nedůvěra, zastavení se, strach uvěřit,
řit, zmatek,
přijetí, meditace, cesta, střed, rituál, klid, ticho, soustředění
ustředění
se, akce…
kce…

Zuzana
Lásková
autorka pr
projektov a kurzu,
choreogra
choreografka, tanečnica,
umelkyňa
umelkyňa, lektorka,
sprievodca
sprievodca, zakladatelka
a vedúca Td Bíla velryba
V tomto kurz
kurze chcem odovzdať svoje
v oblasti tvorby a prodlhoročné skusenosti
s
práce. Tato alchýmia je klúčom k tvorbe
cesovej prá
života. Kreativita a tvorba je podstatov každého
nášho života
z nás. Stačí sa otvoriť a isť za svojimi túžbami a srdcom, počúvať svoju postatu a žiť svoju pravdu.
S odvahou, láskou a vášnou sa vydať na cestu…

absolventská
Laďka Rosíková
tanečnice tělem i duší
ší

Překroč svůj
vůj stín
Tanec využívá na své cestě sebepoznání
oznání i jako
prostředek radosti a uvolnění. Ve svém představení
astního stínu:
se dotýká tématu přijetí svého vlastního
plno projevit
Zlomené srdce, strach naplno
oj, neochota
sebe sama, útěk, boj,
přijmout věci tak,
ak, jak jsou....
Přijmi svůj stín, sleduj, co se v tobě
děje, obejmi to. Tak, znovu se
nadechni, sundej svou masku
i kostým,
m, za který se
schováváš. Otevři křídla,
osvoboď se a leť! Za svými
něním. Třeba
sny, za naplněním.
skrze tanec.

vystoupení
Lenka Váchalová
k
kreativní
designérka, fotografka, masérka,
taneč
tanečnice
...

Dotek duše
Prožívám růz
různé příběhy, někdy smutné, někdy
veselé. Zakouším
Zako
chaos nebo jasnost mysli,
vlny emocí, dobrodružství nebo rutinu.
Kde je konec
kone a kde začátek? Všechmě probouzí
ny ty zkušenosti
zkušen
do vědomí lásky k tobě ... sobě.
Jsem božská bytost.

…proto TICHO.
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Pokud Vás tato metoda osloví, buĈte vítáni.
Pokud ne, jdčte dál, bohatší o tuto zkušenost…
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Proÿ TICHO v nás?
…ticho nás zpomaluje, ÿistí náš vnitĝní prostor,
…ticho nás ladí a léÿí,
…v tichu nacházíme sílu – svĥj vlastní dech,
…ticho poskytuje odpovčdi
…do ticha promlouvá Božská moudrost…

f

f
f

podporuje moudrost t³la a jeho schopnost
samoozdravného procesu
pracuje s pâí«inou ne s pâíznaky nemocí
uvolÒuje nap³tí a stažení na rõzných místech t³la

Lenka Jašková

tel.: +420 604 182 784
email: lenka.jaskova@tiscali.cz
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Výstava serigraﬁí
Juraje Jakubiska

K AREL P RÁŠEK

Světoznámý režisér Juraj Jakubisko je výjimečnou
osobností s obrovským rozsahem tvůrčích činností.
Jeho rozsáhlá filmová tvorba je všeobecně známá. Již
méně známé je, že také vystudoval umělecko-průmyslovou školu a aktivně se zabývá výtvarnou činností. V posledních letech mu učarovala serigrafie
a většinu svých děl zhotovuje v sítotiskové dílně firmy
Finish v Dašicích. 22. ledna 2010 byla slavnostní vernisáží zahájena výstava jeho prací v městské galerii v Litomyšli. V úvodním slově JUDr. M. Machurek seznámil
účastníky vernisáže nejenom s tvorbou Juraje Jakubiska, ale i s technikou zhotovování grafických děl sítotiskem – tedy serigrafií.

Juraj Jakubisko sleduje průběh tisku své serigrafie

Serigrafie Juraje Jakubiska Třetí milénium

Náš první ministr zemědělství se narodil 4. února 1868 v Řivně u Nových Benátek. Vyšel
ze selských poměrů, které výrazně poznamenaly jeho charakter vlastnostmi rázovitého sedláka.
Práškova poměrně rychlá a v počátečním období úspěšná politická kariéra vycházela z jeho cílevědomosti, ale i neústupnosti, s nimiž prosazoval svoje záměry především v politice. V roce 1898
byl již členem zemského sněmu a do říšské rady ve Vídni byl zvolen v roce 1901, kde zasedal
nepřetržitě až do konce monarchie. Jako málokomu se mu dostalo velké pocty, když byl v letech
1907 – 1908 jmenován členem vídeňské vlády, a to jako ministr krajan v koaličním Beckově
kabinetu. V této funkci sledoval a hájil české zájmy. Také po roce 1918 byl velmi aktivní v politickém životě. V letech 1918 – 1920 byl členem Národního shromáždění a od 14. 11. 1918 do
24. 6. 1920 zastával post prvního ministra zemědělství v samostatné ČSR.

Zahájení výstavy serigrafií Juraje Jakubiska v Městské galerii v Litomyšli. Na obrázku zleva starosta města M. Kortyš, JUDr. M. Machurek,
Juraj Jakubisko a kytarový virtuos Š. Rak
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Třetí, „Dašický“ workshop
serigraﬁe

Skleněné dveře sauny s dekorativním potiskem inkousty Rho Vetrosil

pigmentů a neobsahující žádné
těkavé organické sloučeniny
(VOC). Tento tiskový inkoust se
vyznačuje všemi přednostmi
normálních UV inkoustů určených pro potisk POP materiálů,
tedy vysokým rozlišením, rychlostí tisku a vytvrzování, atd., ale
současně také velice pevným
uchycením na povrchu skla
a odolností proto otěru, oděru
a působení vlhkosti a mycích
a čistících prostředků.
Před aplikací organického solgel UV inkoustu Rho Vetrosil je
třeba povrch skla očistit acetonem, aby bylo zajištěno odstranění všech případných nečistot,

jako jsou prachové částice, mastnota, silikon, apod. Potisk takto
ošetřeného povrchu skleněné
desky potom probíhá ve dvou
fázích. První fáze spočívá v průchodu digitálním tiskovým strojem, v jehož průběhu je na sklo
ink-jetem natištěn příslušný motiv a potisk je následně působením UV paprsků vytvrzen. Z tiskového stroje vychází skleněná
deska už se zcela suchým vytvrzeným potiskem a po transportní dráze je dopravena do následné procesní stanice. Tu bychom
mohli označit jako „vypalovací“
pec vybavenou infračervenými
sušáky a aktivním odsáváním.

Odolnost organických sol-gel UV inkoustů Rho Vetrosil
Celá řada provedených zkoušek pevnosti a odolnosti potisku
skla organickými sol-gel UV inkousty Rho Vetrosil prokázala jejich velice dobrou vazbu na potištěný povrch skla a odolnost
provedeného potisku proti působení vlhkosti i mycích a čistí-
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cích prostředků. Pro ilustraci
uvedeme několik příkladů těchto provedených zkoušek. Tak
třeba při ponoření potištěného
skla do vody s pokojovou teplotou na dobu 72 hodin nedošlo
k jakýmkoliv známkám uvolnění
potisku z povrchu skla, rozpouš-

Pevné uchycení dekorativního
potisku na povrchu skla je totiž
podmíněno následným působením teploty 200 °C na tento potisk po dobu deseti minut. Toto
následné termální ošetření potisTak, jako ofsetový tisk má
a samozřejmě také několik praku totiž chemicky naváže složky
svou uměleckou grafickou po- covníků společnosti Finish, kteří
organických sol-gel UV inkoustů
dobu - litografii, grafická díla vy- kvůli této akci oželeli prodloužena hydroxidové skupiny na povrtvořená pomocí sítotisku se, při
ný víkend. O odborný teoretický
chu skla a zajistí pevné spojení
dodržení určitých pravidel, na- úvod se postaral, stejně jako
s akrylátovými základy těchto inzývají serigrafie.
v minulých letech, ředitel společkoustů, což dodá potisku mimoSítotiskový svaz ČR pořádá
nosti Finish JUDr. Miloš Machuřádnou pevnost a trvanlivost
za podpory mezinárodní asocia- rek, uznávaný odborník v oblasti
a tím také odolnost proti půsoce FESPA a ve spolupráci s doda- sítotisku a serigrafie, který patří
bení čistících a mycích prostředvateli zařízení a materiálů pro sí- k zakladatelům Sítotiskového
ků. V této druhé procesní stanici
totisk praktické dílny - workshopy
svazu ČR.
také dochází k odpaření nezesíťovaných komponentů sol-gelových UV inkoustů, které se z potisku odpařují a jsou z vypalovací
pece odstraněny nainstalovaným odsáváním.
Organické sol-gel UV inkousty
Rho Vetrosil společnosti Durst
byly vyvinuty pro procesní tisk
v systému CMYK. K dispozici je
také bílý krycí inkoust a speciální
matový inkoust označený jako
„satin-finish“, který vytváří efekt
pískovaného skla, čímž eliminuje
u některých zakázek nutnost použití poměrně náročné aplikace
„pískovaných“ fólií a rozšiřuje
spektrum využití těchto speciálZemědělství se neobejde bez tvůrčího lidského faktoru a ani bez prozíravého řízení, při- Účastníci třetího Workshopu serigrafie v Dašicích nejprve ještě v civilu...
ních digitálních tiskových inkoustů. Sol-gel UV inkousty Rho čemž není pochyb o tom, že druhá složka posiluje na významu. Právě v posledním uplynulém
Vlastní průběh třetího workVetrosil je možné používat století se ukázalo, že to byly, nehledě na biologické a klimatické podmínky, dva základní faktory,serigrafie, které jsou určeny hlavve všech flatbed digitálních tis-a to řízení a organizace, zastoupeny a podmíněny konkrétními lidskými subjekty, jež sehrály ve ně pro studenty a učitele výtvar- shopu serigrafie asi nejlépe popíných a oborových průmyslových
šou přímo někteří z jeho účastníků.
kových strojích z produkce spo-vývoji zemědělství v nejširším slova smyslu rozhodující roli.
lečnosti Durst.
Proto se sluší projevovat určitou pozornost i významným osobnostem zemědělství, meziškol, a mají za cíl přiblížit tuto je- Slovo proto dáme Dorce, Andulce
něž samozřejmě patří také ministři zemědělství jako nejvyšší a oﬁciální představitelé svého úřa-dinečnou grafickou techniku stá- a Míše, studentkám pražské Středdu. Jedno rčení praví, že všichni jsme děti své doby, ale někteří jsou i otcové své doby. S určitouvajícím i potencionálním výtvar- ní průmyslové školy grafické v Hellichově ulici: „O workshopu jsme se
nadsázkou to platí i o ministrech zemědělství, neboť jejich neopakovatelná osobnost vstupovala do níkům a rozšířit řady „serigrafů“.
V roce 2009 proběhl již třetí
dozvěděly od našeho profesora sítořízení a vývoje zemědělství a svému úřadu dodali „ducha a tvářnost“. Někteří svými činy utvářeli
ročník cyklu těchto workshopů, tisku, pana Lešikara. Zpočátku jsme
prototyp neomezeného pána úřadu, jedni upadli do zapomnění, jiní vyorali brázdu v českém ze-tentokrát v tiskárně společnosti měly obavy se ho zúčastnit, ale naše
tění potisku, změnám jeho baváhání brzy vzalo za své, a tak jsme
revnosti, vzniku bublinek, šupi-mědělství a přežívali v mysli následujících generací. Připomenout si je, upozornit na jejich poziti-Finish v.o.s. v prostorách jejího
va
se vydaly do Dašic poznávat taje
nek ani jiných druhů poškození. i negativa, není sice povinností, ale sluší se tak učinit již z pouhé vděčnosti k jejich uznávanýmvýrobního provozu v Dašicích
nedaleko Pardubic. Zúčastnilo se
praktického sítotisku. Zbytky našich
Naprosto stejných výsledků bylo zásluhám o rozvoj českého (československého) zemědělství.
ho 14 frekventantů, z nichž tři
obav se potom rozplynuly hned
Kromě toho je možné poměřit jejich osobnost kritickým pohledem člověka 21. století.
dosaženo také při působení
přijeli
až
ze
Slovenska.
Své
zkušepo skončení úvodní přednášky
vody s teplotou 65 °C na potisk
Třeba vzít v úvahu, že níže představení jedinci vykonali mnoho pro vznik samostatné Česdr. Machurka na téma tiskové techskla po dobu 30 minut nebo pů-koslovenské republiky, budovali a bránili její demokratické základy a jako nejvyšší státní úřednícinosti, znalosti a dovednosti jim
předávali
dva
odborní
lektoři
niky,
protože hned po ní následovala
sobení páry s teplotou 45 °Cspravovali svůj úřad v souladu s ústavou a zákony. Ovšem i zde platilo, a jak život ukazuje, platí

ÚVOD

stále, že každé lidské dílo je plodem své doby. Tak tomu bylo i v případě našich protagonistů – ministrů zemědělství, neboť, jak poznáme, ani jim se nedařilo při nejlepší vůli naplňovat, a to často
s osobním vypětím, vzácné krédo „salus patriae suprema lex“ (blaho vlasti zákon nejvyšší).
Posláním této práce je v obecné rovině a v omezeném rozsahu jednak seznámit čtenáře
s činností ministerstva zemědělství a dále přiblížit život, dílo a případný odkaz ministrů zemědělství, kteří řídili svěřený úřad v období první republiky, tj. od zřízení tohoto úřadu v roce 1918 do
února 1948, kdy došlo ke změně politických a společenských poměrů. Budiž poznamenáno, že jejich osudy byly pro svoji dobu typické i výjimečné. Tak jako jejich generační druhové v podobném
státním a společenském postavení se narodili a první seznámení se státní správou a samosprávou
zažili v “tuhém“ období Rakouska-Uherska, ovšem uplatnili se a svého zenitu dosáhli v době první samostatné Československé republiky. Je příznačné, že všichni ministři zemědělství z období
první republiky vyšli ze selského prostředí, byli poslušnými syny stejné politické strany a většina
z nich zůstala srdcem i rozumem zemitými agrárníky v dobrém slova smyslu.
Toto pojednání právněhistorického charakteru je časově omezeno na období první a druhé republiky, protektorátu a poválečného období do konce roku 1948 a zachycuje životní osudy
ministrů zemědělství včetně zhodnocení jejich podílu na chodu ministerstva a řízení zemědělství.
Časový záběr je zvolen záměrně, neboť ministerstvo a jeho ministři, s výjimkou války, působili ve
vyspělé parlamentní demokracii. Přestože text hodnocení končí rokem 1948, autor alespoň v poslední kapitole nastínil hlavní rysy činnosti komunistických ministrů, což čtenář vyhodnotí v kontextu s obdobím první republiky. Jednotliví ministři, seřazeni podle časové posloupnosti nástupu
do ministerstva, spravovali úřad v době více než třiceti let. Avšak toto krátké období 20. století
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pro nás ta dobrodružnější část. Konečně si ony tisíckrát opakované teorie vyzkoušíme v praxi! Chopily jsme
se tužek, skalpelů, retušovacích fixů
a jaly jsme se navrhovat naše první
díla. Někteří účastníci workshopu si
sebou strategicky vzali již hotové návrhy, čímž si ušetřili nějaký čas, a již
v prvním dnu mohli vytisknout první
barvy. Druhý den už byla atmosféra
po bližším seznámení se s ostatními
účastníky uvolněná a práce nám šla
od ruky. A pokud někdo měl nějaké
pochybnosti a potřeboval poradit,
stačilo se jen otočit a hned byl
po ruce někdo, kdo problém pomohl
vyřešit. Proto bychom chtěly poděkovat všem, kdo se s námi na našich
pracích ,podíleli´, tedy zkušeným výtvarníkům, kteří ochotně poradili
a pomáhali, a zejména pracovníkům společnosti Finish, kteří přišli
o prodloužený víkend. Ke spokojenosti naší a snad i našich hostitelů
jsme na workshopu odvedly kus práce, který je vidět, je dotažen do konce
a máme z něj radost.“
Během třetího dne se někteří
účastníci, kteří již měli větší část
své práce hotovou, mohli věnovat také vytvoření loga – nápisu
– který pak byl vytištěn na trička
a na desky, ve kterých si všichni
odvezli soubor všech grafických
prací, vzniklých během výtvarných dílen.
Výsledkem III. workshopu serigrafie je 26 originálních grafik
vytištěných v několika exemplářích, které byly prezentovány
v prosinci 2009 na samostatné
výstavě v Galerii Jána Šmoka
v prostorách Soukromé střední
umělecké školy grafické a Vyšší
odborné školy grafické v Jihlavě.
Další prezentace těchto serigrafií
a grafik z workshopů předešlých
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VIZITKA
Jméno Příjmení

Dlouhéjméno Příjmení

telefon: 123 456 789, 123 123 123
e-mail: jmeno@mp.cz
web: www.mp.cz

telefon: 123 456 789, 123 123 123
e-mail: jmeno@mp.cz
web: www.mp.cz

Ulice 123456,
123 00 Město
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OCHRANNÁ
ax
Ochranná zóna je
minimální volný
prostor obklopující
logo, do kterého
Profiles
nesmí
ax zasahovat
žádné graﬁcké prvky
ani písmo. Slouží
k zachování integrity
a výlučnosti loga
v poměru k ostatním
prvkům.
Tvoří ji výška znaku
„x“ a je vždy bílá.

grafický manuál

Jméno Dlouhépříjmení
funkce

X
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e-mail: jmeno@mp.cz
web: www.mp.cz
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123 00 Město

M

M

M

Profiles
ax

X

M

M

Profiles
ZNAČKA
ax
SPOLEČNOSTI

16

M

Profiles
ax

ZNAČKA
SPOLEČNOSTI

ZNAČKA
SPOLEČNOSTI

černobílé a inverzní
provedení

6

urban

czech
art
model

czech
art
model

czech
art
model

urban

urban

czech
art
model

urban

czech
art
model

urban

czech
art
model

urban

urban

Inverzní podoba se nepoužívá
vůbec. Jedinou výjimkou je
tisk na černý podklad, kdy je
možno černé linky kolem loga
nahradit linkami bílými.
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Černobílá varianta značky se
používá v případech, kdy není
možno použít značku barevnou,
například při potisku reklamních
předmětů, kdy je velikost loga
tak malá, že by bylo obtížné
dodržet kvalitu tisku.
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Při tisku na černé a tmavé
poklady se doporučuje používat
variantu loga s ochrannou
zónou vyplněnou bílou barvou.
Okrajově je možno použít
i variantu s inverzní linkou.
Při potisku reklamních
předmětů, kdy je poklad velice
světlý, méně než 10 % základního
odstínu, je možno vyjímečně
použít i verzi s průhledným
pozadím, jak v barevném, tak
i v černobílém provedení.
V ostatních případech se používá
základní verze loga.
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barevných dokumentech na světlém
nebo bílém pozadí

Anna ITC, řez normální
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AvantGarde
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přímé barvy lze použít např. při potisku
triček, vždy musí být zachováno bílé
(nebo v deﬁnované barvě) logo
a název

základní verze šedá negativní

možné výjimky použití

doporučena pro běžné používání
v tištěných a elektronických
černobílých dokumentech na světlém
nebo bílém pozadí

verze bez pozadí je možno použít
v případech kdy barevnost
dokumentu neladí s žádnou
z uvedených verzí loga
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jednoduchá verze negativní

nepovolené verze

zjednodušená varianta doporučená
ve zvláštních případech, pokud by
hrozily komplikace při tisku, nebo pro
tisk přímými barvami, logo a text musí
být bíle nebo ve stanovené barvě

jakékoliv varianty s průhledným
pozadím, název a logo jsou možné
pouze bílé nebo v deﬁnované barvě
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