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Richard Sobotka

Potkat malíøe je jako najít ètyølístek

Našim spoleèným pracovním domovem byla
Tesla Rožnov. Tam jsme se po desetiletí potká-
vali. Ale potkávali i nepotkávali. Vladimír na èer-
nobílé obrazovce a já, i když jsem dráhu Teslá-
ka zaèínal také na obrazovkách, tìch prvních
kulatých, pokraèoval na polovodièích. 

Takže to vzájemné malíøské setkání se kona-
lo až nìkdy v závìreèných desetiletích 20. sto-
letí, kdy Vladimír pùsobil v kolektivu rožnov-
ských neprofesionálních malíøù a spolu s nimi
i vystavoval. 
Pøi prvém pohlednutí na obrazy Vladimíra Bar-

toška je zøejmé, že má svùj osobitý rukopis.
I když jeho obrazy zobrazují konkrétní prostor,
vždy v nich je patrný i další rozmìr, ve kterém
se pøi pohledu na obraz ztrácíme. Mají jeho ob-
razy nejen hloubku, ale i svùj pøíbìh, jeho vy-
ústìní je ponecháno na fantazii pozorovatele.

Malíøi mají osobité vidìní svìta. Zatím co my
chápeme svìt jako trojrozmìrný, oni v nìm vidí
i další rozmìr. A takto obdivuhodnì dokáží vy-



obrazit svìt na plochou podložku. 

Musí èlovìka - malíøe provázet cosi zvláštního
už dávno pøed tím, než ho matka vùbec poprvé
uloží do kolébky. 

Jakási osudovost okamžiku. 
Ètyølístek pro štìstí.  
Ostatnì nalézt ètyølístek je považováno za

štìstí. Jsou krásné. Ale bývá jich jako šafránu.
Vyskytují se jen nìkde a nikdo neví, proè právì
tam a proè jednou ano a podruhé ne.

Nìkdo má na ètyølístky štìstí, že by je mohl
kosit, jakmile se však toho místa mrazivou oce-
lí dotkne, vymizí a už by je tam pøíštì marnì
hledal. I ètyølístky jsou souèástí našeho svìta,
dodávají mu svou výjimeèností na pùvabu.

Je to se ètyølístky jako s malíøi.
Pokosíš louku, nad jejíž rozmanitou pestrostí

malíø žasne, vneseš do jeho duše smutek. Ten
obraz už nebude nikdy namalován.

Nìkdo dostane ètyølístek do vínku, jiný o nìj
za celý svùj život nezavadí.
Nalézt ètyølístek, nebo namalovat obraz, to ne-

ní jen záležitost štìstí èi náhody. Jde o to ne-
promarnit pøíhodný okamžik. Pracovat, dívat



se, pozorovat, vzdìlávat se. Nepromarnit ta-
lent. Nepromarnit èas.

Vladimír Bartošek se narodil 31. 3. 1945
v Hranicích na Moravì. I když se od roku 1970
stal jeho domovským pøístavem Rožnov pod
Radhoštìm, rodnému mìstu zùstal vìrný. Èas-
to tam dojíždí a èasto tam také vystavuje svou
malíøskou tvorbu.
O jeho malování bylo zøejmì osudovì rozhod-

nuto již dávno pøed narozením. Podivuhodnost
propletence životních cestièek ho však po zá-
kladní škole nejprve pøivedla do Pøerova, kde
se vyuèil automechanikem. V letech 1964-1968
absolvoval Støední prùmyslovou školu strojnic-
kou ve Vsetínì. Po maturitì následovala zá-
kladní vojenská služba - letištì Hradec Králové. 
Skuteèný život zaèal až v srpnu 1970 po návra-
tu z vojenské služby. V té dobì nebylo možné
zvolit si svobodnì vlastní cestu pro další život,
vše bylo plánováno, vše pøedem dáno. Takže
jakousi vyšší mocí bylo Vladimírovi pøedurèeno
nastoupit v Tesle Rožnov do výroby èernobílých
obrazovek. Nejprve do dìlnické profese, jak by-
lo tehdy praktikováno, aby budoucí technici po-



znali výrobu od základu, teprve po roce zaøa-
zen do profese technické.

Posléze z výroby èernobílých obrazovek pøe-
šel Vladimír do výroby obrazovek barevných.
Tam setrval až do ukonèení jejich výroby v Rož-
novì v roce 2006.

„Malování jsem se vìnoval od dìtství," vyzná-
vá se malíø Vladimír Bartošek. "Nejprve to byly
omalovánky, ty byly doma stále. Maminka mne
v této výtvarné tvorbì velmi podporovala, nikdy
neopomenula pøi cestì z mìsta pøinést nìjaké
nové.

Opravdové kreslení a malování zaèalo na zá-
kladní škole. Kromì hodin výtvarné výchovy
jsem o pøestávkách pøekresloval na tabuli ob-
rázky z uèebnic: rostliny, brouky, rùzná sché-
mata a podobnì. Díky tomu jsem dostal na sta-
rost nástìnky. Nebyla to zase až tak špatná
prùprava.

Malovat do pøírody jsem se prvnì odvážil až
na druhém stupni základní školy. Vždy u mne
pøevažovaly motivy krajiny, zátiší a kvìtiny.

Figurální kresbì (ale jen karikaturní) jsem se
zaèal vìnovat na prùmyslové škole, kde mi by-



la svìøena péèe o výtvarnou podobu školního
èasopisu. Pokraèování mìl tento druh malíøské
tvorby na vojnì. Kreslil jsem kamarádùm na do-
pisy pøed jejich odesláním vždy nìjaký motiv
z vojenského prostøedí, prostì takové oživení
rodinné korespondence. 

S kreslením jsem pokraèoval v zamìstnání.
Témìø žádná porada technikù se neobešla bez
mé obrazové dokumentace, která spolupracov-
níky snad pobavila a potìšila. Aktuální kresby
doprovázely také vzkazy v provozních denní-
cích pøi støídání smìn v nepøetržitém provozu.  

Skuteèné malování nastalo krátce po pøícho-
du do Rožnova, kdy jsem navázal kontakt se
èleny místní výtvarné skupiny. Na pravidelných
setkáních se nás scházelo v té dobì kolem
dvaceti. Rád vzpomínám napøíklad na pana
Strakoše, Riegla, Kostku, Vašinu a další. Pøi-
cházeli mezi nás i renomovaní malíøi, posoudit
naši tvorbu, poradit. Spoleènì jsme diskutovali
nad svými výtvory, organizovali výstavy v Rož-
novì a okolí.

V malíøské tvorbì jsou mým vzorem hlavnì
impresionisté. Z našich malíøù je to napøíklad



Antonín Slavíèek. 
Z poèátku jsem maloval obrázky temperou,

pak  olejem, ale postupem èasu jsem si oblíbil
pastel a akvarel. Maluji hlavnì krajiny, ulièky
a zajímavé budovy. Rád maluji také zátiší
s kvìtinami. Kamkoliv se vypravím, všude no-
sím blok a dìlám si skicy, ty pak doma zpraco-
vávám. 

Mé obrázky jsou v mnoha místech naší re-
publiky, ale také v cizinì, napøíklad v Japonsku,
Kanadì, Nìmecku, Austrálii."

Dalším èarováním malíøe Vladimíra Bartoška
je zdobení velikonoèních vajíèek. Nejedná se
o žádnou z klasických technik, napøíklad vy-
škrábávání èerné barvy na bílý podklad, ale
skuteènì o malbu miniaturního obrazu na sko-
øápku vyfouknutého vejce.

Ozdobit velikonoèní kraslice, jako to dokáže
Vladimír Bartošek, na to musí mít tvùrce urèité
malíøské zkušenosti, také dosti znaènou pøed-
stavivost a trpìlivost. Obojího má Vladimír Bar-
tošek v míøe více než hojné. S jeho pùvabnými
obrázky se na rùzných výstavách setkáváme
už po desítky let, avšak umìní miniatury na



skoøápce vajíèka pøece vyžaduje nìco navíc.
Kromì ornamentálního zdobení to je tøeba také
krajinka, nebo zátiší s tradièní chaloupkou.
„Pùvodnì jsem vycházel z jednoduchého zdo-

bení batikou," vysvìtlil Vladimír Bartošek. "Pro-
tože jsem chtìl využít svého talentu, zaèal jsem
vytváøet urèité motivy, které by bylo možné
zvládnout batikovou technikou."

Jde o pomìrnì složitý proces: nanést vosk,
tužkou naèrtnout obrysy domeèkù, vìdìt do-
pøedu která ploška bude bílá a která barevná.
Zdobení kraslic je nutné dìlat po sériích, i tak
na vymalování jedné kraslice pøipadnou víc jak
tøi hodiny soustøedìné práce. 

„Nazdobit padesát kraslic, toho mám pokaždé
plné oèi a plné ruce," dodává Vladimír Barto-
šek. 

Kde konèí nazdobená vajíèka?
„Svátky jara pro mne znamenají mnoho práce

už od samého zaèátku roku. Obìtavì mi pøi
tom pomáhá žena. Ve finále pak ještì musím
stihnout uplést tatary, abych mìl èím alespoò
symbolicky vyšlehat ženu, obì dcery a dvì
vnuèky. A namalované kraslice? Ty o Velikono-
cích vìtšinou rozdávám."



Kraslice Vladimíra Bartoška také putují na
každoroèní výstavy do Bruntálu, Galerie MM
v Hranicích, na velikonoèní výstavu Muzea
mìsta Zubøí na Petrohradì a nìco také pro rož-
novskou prodejnu  IDA.

Potkat dobrého malíøe mùže být jako najít ètyø-
lístek. Zruènost, dovednost, talent a umìní.
U karikatur navíc pohotovost.

Pøi spoleèném posezení a diskusi o všem
možném sedí Vladimír Bartošek ponìkud stra-
nou, nezaujatý problémy, které trápí ostatní.
Jezdí si hrotem tužky po bílém archu poznám-
kového bloku. Než ostatní proberou poèasí, ak-
tuální politickou situaci, poslední módu a pro-
diskutují právì odeznìnou povídku, má všech-
no zaznamenáno v podobì perokresby,  která
naprosto pøesnì vystihuje aktuální situaci.
Obrazy Vladimíra Bartoška potìší duši i srdce.

Jeho perokresby vtipnì komentují svìt, který
obklopuje nás, kteøí v nìm žijeme, koneènì
i malíøe samotného.

Je radost potkat se malíøem Vladimírem Ba-
toškem. Je potìšení shlédnout jeho obrazy
a kresby.



Jan Surý

Vladimír

Je absolventem strojní prùmyslovky a kromì
preciznosti, kterou mu dala škola, je obdaøen
kreslíøským nadáním.

Jak se "Ládík" na èernobílých obrazovkách
octl nevím. Ale pokud si pamatuji prvním jeho
"prubíøským kamenem" byla spolupráce na za-
vádìní nové antiimplozní úpravy Tesla, na kte-
ré pracovali tehdy "vìhlasní zlepšovatelé a vy-
nálezci" Frantové S+V, oba strojaøi. Tìžko øíct
který z nich byl divoèejší, jestli Franta, øeèený
Rámus, nebo jeho spolužák ze Vsetínské prù-
myslovky.

Tak k tìmto dvìma expertùm se Ládík dostal
do spolku. Vùbec jsme mu jeho "prominentní"
zaøazení nezávidìli, nebo• u tìch dvou hype-
raktivních vysoce postavených "pracantù" ne-
bylo nikdy jisté, kdy se jejich nálada a tím i pøí-
zeò zmìní v naprostý opak.

Ládík byl nejen velice pracovitý, ale oplýval fi-
lozofickým klidem a humorem a zmìny jejich
nálad dokázal zvládat. A pøípadné "blbé" nápa-



dy s kterými neustále pøicházeli  jim vymluvit,
nebo  jinak je nenápadnì usmìrnit. Tak se sta-
lo, že nejenže pøi nich nezbláznil, ale také i dí-
ky nìmu se tato technologie nakonec uplatnila
v praxi.  

Svùj klid èerpal i ze svého koníèka, toulky pøí-
rodou, kreslení a malování. 
Dost lidí z obrazovek dodnes vlastní  obrázek,

nebo kresbièku, kterou Ládík namaloval na kus
papíru bìhem porady, nebo pøi nìjaké diskuzi. 
Také jeho vzkazy pro spolupracovníky byly ori-
ginální. Kromì psaného textu byly na papíru
i  postavièky, které humornì vyjadøovaly danou
situaci.

Jelikož se už nezachovaly, musím se spoleh-
nout na svou pamì• a pokusím se alespoò nì-
které popsat:

- "Pane Vašut, volala zubaøka, že ji máte zítra
v 10 navštívit!" Vedle byl pøikreslen chlapík
v pracovním plášti, v hubì nìkolik posledních
zubù, jak se s hrùzou plíží ke dveøím s nápisem
Zubní ambulance. Nejzajímavìjší na tom bylo,
že každý vìdìl o koho jde, i když Vašutù bylo
na obrazovkách aspoò deset.
- Rovnìž vzkaz pro noèní smìnu, že se ráno



mají dostavit k oèkování byl kouzelný: Dlouhá
øada vystrèených pozadí do kterých zdravotní
sestra v èepci postupnì zapichuje poøádnou in-
jekci.
- Mira K., který stavil garáž poblíž Beèvy, mìl

krásný obrázek na kterém byl zvìènìn pøi usi-
lovném budování tohoto díla. Kolem šla další
postavièka vodomila v rybáøském, která se pta-
la, zda to co buduje bude sádka pro ryby. (Pøi
povodni v roce 1997 byly v garáži opravdu ry-
by, ale to už garáž patøila nìkomu jinému.)
- Vhodný objektem byl pro Ládíka Vojta. Byl

dost iniciativní a èasto se chytil nìjaké módní
záležitosti ve které mínil uspìt. Nejdøíve to byla
akvaristika, pozdìji chov vèel a potom chov do-
mácího dobytka. Samozøejmì se svými úspì-
chy a neúspìchy se vždycky pochválil a hned
byly kresbièky obøího akvária s rùznou havìtí,
která tam øádí, nebo kombinace chovu hovìzí-
ho dobytka se vèelími úly.
- Nìkteré zamìstnance, kteøí dostávali èasto

vzkazy, mìl tak nacvièené, že vzkaz i s obráz-
kem byl hotov skoro za vteøiny. Jeho oblíben-
cem byl Ivan, který byl takové dobraèisko, že se
nechal dokonce pøemluvit do Lidových milicí.



Nejen že si, na rozdíl od jiných, kádrovì ani e-
xistenènì nepolepšil a zùstal poøád dìlníkem,
ale navíc si pøidal starostí:
- „Ivane, po noèní máš jít do zbrojnice, bude

kontrola zbraní!“ Na obrázku byl zpocený chu-
dák Ivan, omotaný nábojovými pásy, kterak táh-
ne do zbrojnice kulomet Maxim a ranec zbraní. 
Z kapes mu padají granáty a patrony.
- „Ivane, zítra je cvièení milice!“ A na kresbièce

postavièky, s Ivanem v èele, které nacvièují
prostná.
- „Ivane, ráno v 8 hodin je sraz milice pøed brá-

nou!“ Na obrázku byla dvì nákladní auta, plná
postavièek ozbrojencù, která se spolu srazila.

Tato kresbièka se jakémusi uvìdomìlému sou-
druhovi natolik "líbila", že z ní chtìl dìlat dale-
kosáhlé závìry.  Ale doba už byla jiná a nikdo už
nic nebral vážnì.

Tato kresbièka se jakémusi uvìdomìlému
soudruhovi natolik "líbila", že z ní chtìl dìlat da-
lekosáhlé závìry.  Ale doba už byla jiná a nikdo
už nic nebral vážnì.

Ještì dlouho potom, co Láïa odešel na ba-
revku, visel na dveøích WC v budovì M7 plaká-



tek následujícího znìní:
„Upozoròujeme uživatele tohoto zaøízení, že

splachovaè není Niagara a celé Rudé Právo ne-
zvládne.“ Nápis doplòoval obrázek Niagarského
vodopádu, kterak bojuje s touto nejvìtší a nej-
vydávanìjší tiskovinou v ÈSSR.
Plakátek nebyl inspirován politicky, ale praktic-

ky, nebo• uklízeèka si ztìžovala, že záchod je
poøád ucpaný.

Ládík, kromì kresbièek pro naše i svoje potì-
šení, maloval i obrázky krajinek.

Jeden z našich "odborníkù" na malování, kte-
rý je vidìl na výstavì v Závodním klubu Tesly,
pøišel za malíøem s pøipomínkou:

„Ládíku, vidìl jsem tvoje obrázky, sù velice
krásné, ale je tam nejak moc téj zelenéj."
Autor se nejenže neurazil, ani nevysvìtloval la-

ikovi, že malíøi mívají rùzná období tvorby - teï
napøíklad zrovna je zelené. Namaloval sám se-
be jak se vleèe pøírodou s kyblíkem zelené bar-
vy a všecko natírá na zeleno.
A bylo vymalované! Víc se ho nikdo na nic ne-

ptal.
S Ládíkem byla radost nejen dìlat ale  tøeba jít

na obìd.



I když v tìch dobách byl v závodní jídelnì dos-
ti velký výbìr, obèas se vloudila chybièka a nì-
které jídlo se nepodaøilo. Sedìli jsme jednou
u obìda a zrovna moc nám nechutnalo.

Jeden zhýèkanìjší kolega docela nahlas pro-
testoval, že se to jíst nedá, že by to nežraly ani
ošípané atd. atd.

Pøisedl si k nám Ládík, který mìl stejné menu
jako my. Nevím jestli mu chutnalo, ale poøád si
nahlas pochvaloval: „...To je výborné, výborné,
jako na svatbì, jako na svatbì...“ 

Snìdl všechno a nám nezbylo než udìlat to-
též.
Pøíštì když jsme mìli v jídelnì zase nìjaké po-

chybnosti, tak jsme si pøedstavili, že jsme s Lá-
díkem a  k tomu ještì na svatbì a zkonzumovali
jsme všechno!

Pozdìji pøešel Ládík do výroby barevných ob-
razovek, kde mìl na starosti technologii zpraco-
vání masek. Urèitì se tam dokázal dobøe uplat-
nit, protože kvalita maskových barevných obra-
zovek, která stojí a padá na dobré masce, byla
v Tesle velmi dobrá.

Prý i tam obèas nìco nakreslil, ale asi už tam
nemìl tolik inspirace jako na èernobílých obra-



zovkách, kde se to postavièkami vhodnými
k zvìènìní jenom hemžilo.

Ale pojïme do souèasnosti: Ládík je už také
senior, léta mu pøibyla, vlasù naopak ubylo
a pokud mu zdraví, manželka a vnuci dovolí,
vìnuje se své zálibì -  kreslení a malování.  
Jeho obrázky, miniatury a hlavnì spousta nád-

hernì malovaných kraslic se rozletìly do celého
svìta. Jeho milé kresbièky staøíèka Ètvrtinové-
ho uchovávám jako poklad, protože na rozdíl
od rùzných svìtových dìl ocenìných snoby mi-
lionovými èástkami, jsou Ládíkovy kresbièky pro
mne cennými srdeèními záležitostmi. Mají  v so-
bì pøíbìh a kousek obyèejného života.
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Jako pøíležitostný tisk vydala
Mìstská knihovna

Rožnov pod Radhoštìm

Sestavil a grafická úprava 
Richard Sobotka



Týden knihoven

Sám nejsi nic, stará pøísloví stále platí. V do-
bì, kdy se tradièní role knihovny ve spoleènos-
ti mìní, je tahle stará pravda velmi aktuální.
Proto by knihovny (a vlastnì jakákoliv instituce
èi organizace nebo jedinec) ve svém konání
nemìly vystupovat jako solitér.

Již šestnáct let v øadì se snaží knihovny
v Èeské republice upoutat pozornost nejširší
veøejnosti ke svým službám a aktivitám, které
èastokrát pøesahují zabìhnutou pøedstavu
o knihovnì jako o zkostnatìlé a tiché instituci,
prostøednictvím mediální kampanì Týden kni-
hoven. Pøipojuje se i Mìstská knihovna v Rož-
novì. Jakým zpùsobem? A jakým zpùsobem se
pøipojovala v minulosti?

V rámci Týdne knihoven knihovna vyhlašuje
tradiènì Ètenáøskou amnestii pro nepoøádné
ètenáøe, kteøí mají možnost "bezbolestnì" vrátit
knihy, o nìž je knihovna upomíná. A další tra-
dièní akcí Týdne knihoven je bezplatná regist-
race pro ètenáøe, kteøí doposud do knihovny ni-
kdy nechodili. 

Každoroènì se snaží knihovna také pøipravit 



besedu s autory knih; v rámci Týdne knihoven
tak doposud pøijali pozvání Ivona Bøezinová,
Jan Cimický, Arnošt Vašíèek, Eva Øeháèková,
pøekladatel Josef Rauvolf a mnozí další.
Mnoho aktivit je spojeno s happeningy. Nejen-

že se knihovníci sjíždìjí na celostátní knihov-
nický happening, který se koná vždy v jiném
mìstì, ale rožnovští knihovníci poøádají happe-
ningy své. V roce 2011 to byla Knihovnická sto-
nožka, kdy každá noha stonožky byla symbo-
lem jedné z tradièních aktivit knihovny. V letoš-
ním roce 2012 to byl slavnostní køest nového
biblioboxu Vilemína - nové služby knihovny, kdy
ètenáøi mají možnost kdykoliv vracet dokumen-
ty do knihovny, bez ohledu je-li knihovna otev-
øená èi zavøená.

Shrnuto, knihovna musí, jako každá bylina,
bojovat o své místo na slunci. Musí k sobì pøi-
tahovat pozornost sluneèních paprskù, aby pøe-
žila a vzkvétala. Musí se obrnit vùèi plevelu.
Musí u toho všeho pøemýšlet. Musí se prostì
snažit. Že je tìch musí nìjak mnoho? Neberte
si to tak. Aby nìco bylo a stálo to za to, vždy to
nìco stojí. A tou cenou je ona povinnost. 

Ètìte, choïte do knihoven, jsou tady nejen 



pro knihy, ale hlavnì pro lidi.
Pavel Zajíc



Vladimír Bartošek
Tak mì asi neznáte
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