výborných pedagogů, chybí nám nějaká didaktická strategie, nový impuls. Úlehla např. nepřikládal velký význam knihám pro výuku. To zní přímo šokantně, ale po vzoru filosofie J. J. Rousseaua
(1712–1778) se v něm usadily myšlenky romantizují přirozenosti a důraz se přesunul spíše na
dětskou spontaneitu a hravost, jakýsi dětský experimentální pokus o to, aby dítě samo zkoumalo.
Tento důraz na zážitek a osobní činnost žáka Úlehla uskutečnil ve Vídni (skončil v r. 1918, kdy se
přesunul do regionálních míst, např. na Moravě). Výuka však byla náročná a mnohdy vyžadovala
v odpoledních hodinách i účast rodičů. Úlehla byl proti jednostrannému pojednání výuky, byl
proti organizovanosti, výchova se má uskutečňovat bez násilí, nátlaku a má budovat pozitivní
vztah. Byl přesvědčen, že lidský talent se rozvíjí nezávisle na škole, podle Úlehly o něm rozhoduje
sám život. Úlehla také vyzdvihoval význam tzv. společenských věd, snažil se o proměnu školy ve
volnou a pracovní. Důraz kladl na vlohy a talenty, které se mají svobodně rozvíjet. Zajímavý je
i svým požadavkem, že nejen činnost tělesná, ale i vědecká, by měla být vřazena do školních osnov.
Pro Strážnici a okolí může být inspirativní i tím, že sám navrhoval, aby škola zohledňovala nikoli
osnovy, ale aktuálnost dění, a to i regionálního.
Josef Úlehla se snažil o povznesení společnosti, stal se jakýmsi filosofem pedagogiky, v určitém
smyslu bychom jej mohli přirovnat k J. A. Komenskému, a to i šíří odborného záběru. Úlehla chtěl
být v kontaktu s lidmi a domníval se, že i škola by měla být, jako instituce, v těsném kontaktu s lidmi. Své pokusy o reformu školství prováděl v době, kdy se tyto tendence teprve pomalu začínaly
vytvářet. Neměli bychom zapomínat na to, že škola by se měla přizpůsobovat neustále, i dnes.

Filip Gorazd Martinek

Peripetie okolo vydání knihy o Františku Cundrlovi

Většina Strážničanů asi tuší, že již několik let pracuji na knize o strážnickém malíři Františku Cundrlovi. Nechci zde čtenáře nudit a zatěžovat spoustou informací o tom, jak konkrétně se celá práce
vyvíjí, o tom jsem navíc již zprávu částečně podal.

Zejména bych zde rád ukázal, jaké to vlastně je – vydávat knihu. Ona to není vůbec žádná sranda. Na první pohled to možná vypadá jako výborná záležitost a snadná věc – opak je pravdou.
Kniha o Františku Cundrlovi je mojí třetí knihou (první byla kniha Chrám v r. 2013, druhá byla
Historie a duchovnost synagogy ve Strážnici v r. 2020).
Myslel jsem si, že již mám jakousi zkušenost, zvláště když
uvážím, že se práci na knize o Cundrlovi věnuji několik
let. Člověk se ale často plete, mnohdy i v hodnocení sebe
sama. Z počátku jsem si ani nemyslel, že budu vůbec nějakou knihu psát, chtěl jsem napsat jen nějaký článek,
shrnutí Cundrlova života. Mnozí Strážničané mě však
přesvědčili, že má smysl, abych se odkazu mistra obrazu
věnoval více do hloubky. A tak začala trnitá cesta. Této
cesty vůbec nelituji, protože by mě nikdy nenapadlo, že
po výchozím bodu, který tkví v umění, a po studiích filosofie a teologie, se budu věnovat nejen psaní textů, duchovenské činnosti, ale že se ze mě začne stávat, s úsměvem řečeno, reklamní specialista!
Když jsem celý spis dopsal, začali jsme, spolu s grafikem
Jirkou Miškeříkem řešit nutnost oznámení toho, že vůbec nějaká kniha vzniká. Přiznávám na rovinu, že nejsem
obchodník, a když mi začal zvonit telefon, na jehož druhém konci se ozývali lidé z nejrůznějších projektů, portálů a všeho možného – zcela vážně jsem zvažoval žádost
o nějakou speciální duchovní přímluvu u svého biskupa.

3/2021

19

Ač se podařilo shromáždit 52 000 Kč, tak kniha, aby jaksi vypadala a mohla nabídnout nahlédnutí do barevné palety, vyžaduje mnohem více. Nejenže jsme roztočili kolotoč nejrůznějších médií, ale začali jsme pracovat na uskutečnění další veřejné sbírky, tentokráte na portálu Hithit.
Když jsme měli již celý projekt připraven k vypuštění, ozval se mi Jirka Miškeřík s tím, že nalezl daleko lepší řešení. Utěšovalo mě alespoň to, že to bylo zrovna v době, kdy jsem setrvával
na faře v Jindřichově Hradci v krásné společnosti a před Bohem. Přešli jsme tedy na portál
www.donio.cz/cundrla.
Aby se vše ještě více umocnilo, chybělo tomu již jen nějaké pozvání do televize. A co se nestalo!
Kontaktovala mě Televize Slovácko s tím, že o chystané knize chtějí vytvořit reportáž. Nejsem žádná filmová hvězda, ale asi si budu muset alespoň trochu upravit svůj plnovous.

Velmi rád vzpomínám na okamžiky, kdy jsme společně s Jirkou Miškeříkem mohli navštívit spoustu z vás doma, abychom zdokumentovali nejrůznější obrazy Františka Cundrly. Byla to velmi ojedinělá zkušenost. Požehnané chvíle, během kterých jsme navštívili tolik strážnických domácností,
že zvláště v současné koronavirové době si člověk uvědomí o to více důležitost prostého lidského
setkání.
Ještě jednou bych vám všem chtěl velmi poděkovat – za všechno. Vydávat knihu není žádná sranda. Není to jen o tom ji napsat. Z člověka se po jejím sepsání stává také designér, tiskový mluvčí,
reklamní expert a odborník na jednání s lidmi (to vše samozřejmě berte s rezervou a humorem).

Filip Gorazd Martinek

Nežít nadarmo – Josef Korejz Blatinský

Do redakce Strážničanu přišel zajímavý příspěvek od Pavla Foltýna ze Šardic. Přispěvatel je zájemcem o regionální historii a autor několika projektů zaměřených na toto téma, např. expozice šardické rezidence sloužící jako místní muzeum, je předsedou Vlastivědné komise v rodné obci, provádí
také archivaci dobových dokumentárních materiálů, jejich digitalizaci a také retušuje a upravuje
historické snímky ke zlepšení jejich kvality. Při své práci objevil pozůstalost amatérského malíře J. K. Blatinského z Javornice v Čechách, který ale působil také na Slovácku, včetně Strážnice
a okolí. Zachoval se archiv fotografií, které Blatinský pořídil v místech působení a podle nichž pak
maloval. Pavel Foltýn se snaží fotografie upravovat, identifikovat a rovněž prezentovat veřejnosti,
(red)
včetně srovnání s obrázky, které Blatinský podle nich hotovil.			
Do široka otevřeného srdce silně věřícího estéta, kronikáře, malíře a etnografického dokumentaristy Josefa Korejze Blatinského byla vtěsnaná celá naše tehdejší Československá vlast. Nejvíce
ztvárňoval svou domovinu a lidi v Orlických horách, ale podle rozsahu prací vytvořených na Slovácku, byl v šedesátých letech právě tímto koutem země doslova učarován. Souhrou náhod soubor
mnoha až nyní objevených maleb a dokumentačních snímků s překvapivým pozitivním emočním nábojem utváří nový most do minulosti, pomocí něhož lze kráčet dosud nevídanou cestou

J. K. Blatinský (60. léta)
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Interiér domku, ve kterém dožil – stav před demolicí a malba téhož 1957
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