AUDABIAC

SDRUÎENÍ DùTSK¯CH SNÒ

„Nad zlato draÏ‰í jest dítû, ale nad sklo kfiehãí.“
J.A. Komensk˘
Obãanské sdruÏení Audabiac vzniklo z popudu Radany a Jifiího Waldov˘ch, ktefií chtûli pomoci dûtem z dûtsk˘ch domovÛ. ProtoÏe v‰ak tolik dûtí adoptovat nelze,
vytvofiili projekt „Umûním ke svobodû“ a pfiizvali ke spolupráci dal‰í rodiny, pfiedev‰ím Bedel de Buzareingues z PafiíÏe a Vovsovy z Prahy. Spolu s nimi dali projektu pevné rysy a uvedli jej do Ïivota. Sobû, dûtem z dûtsk˘ch domovÛ a mnoha dal‰ím lidem, ktefií se na tomto rozsáhlém projektu podílejí, tak úplnû zmûnili dal‰í Ïivot.

O PROJEKTU „UMùNÍM KE SVOBODù“
Dûti z dûtsk˘ch domovÛ mají své
du‰e zranûny a projekt „Umûním ke
svobodû“ se snaÏí pomáhat vychovatelÛm z dûtsk˘ch domovÛ tyto dûtské
du‰iãky léãit.

„Aby se dítû dobfie vyvíjelo, bylo
zdravé, sobû k uspokojení a spoleãnosti k uÏitku, mûlo by b˘t co nejménû
zraÀováno. Mûlo by tedy Ïít v takovém
rodinném prostfiedí, které mu poskytuje náleÏité podnûty, pfiimûfienû promûnlivé a rozmanité, odpovídající jeho
rozvoji. Tyto podnûty spoleãnû s okolním prostfiedím by mûly pro dítû vytváfiet smyslupln˘ svût protknut˘ láskou
rodiny a prost˘ pocitu ohroÏení,
úzkosti ãi nebezpeãí.
V harmonickém prostfiedí rodiny by
si dítû mûlo vytváfiet své první a nejdÛleÏitûj‰í citové vazby a vztahy a mûlo
by získávat dÛleÏit˘ pocit, Ïe pro ty
druhé kolem sebe má nûjak˘ v˘znam.
To je pozitivní identita, vûdomí vlastního já a vlastní hodnoty.
Pro dobr˘ v˘voj dítûte je rovnûÏ
zapotfiebí respektovat jeho potfiebu
otevfiené budoucnosti. To znamená, Ïe
se na nûco tû‰íme a nûco oãekáváme.
V‰echny v˘‰e popsané potfieby dítûte
by mûly b˘t a jsou naplÀovány souÏitím
dítûte s tûmi, ktefií k nûmu patfií, a ono
patfií k nim. KdyÏ nûkterá z tûchto
potfieb vypadne, je zle,“ fiíká lékafi dûtsk˘ch du‰í profesor Zdenûk Matûjãek.

Takové citové poranûní mÛÏe zÛstat
skryto pod prahem vûdomí po cel˘
Ïivot a ãasto zakládá negativní postoj
k okolnímu svûtu, k druh˘m lidem
a nakonec i k sobû samému.
Je v˘sledkem zla, které na dûtech
páchají vlastní rodiãe. Takovému zlu
mÛÏe dítû podlehnout, av‰ak ze své
podstaty má také sílu, aby zlu odolalo
a v konfrontaci s ním získalo nûco, co
jinak získat nelze. Musí v‰ak pro to mít
prostfiedí, které vychází vstfiíc jeho pfiirozen˘m potfiebám, a musí k tomu mít
také svobodnou a pevnou vÛli.
Právû takové prostfiedí se snaÏí
vytvofiit projekt „Umûním ke svobodû“.
Prázdninov˘ Ïivot dûtí provázejí
totiÏ umûlci. Ti vedou dûti nejen
v umûleck˘ch dílnách, kde rozvíjejí
jejich tvÛrãí schopnosti a dovednosti,
ale zároveÀ jim zprostfiedkovávají kontakt s vlastní umûleckou tvorbou. Dûti
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V‰echna tato umûlecká cviãení
a úsilí jsou cviãením vÛle. Není Ïádného lep‰ího ‰kolení vÛle, neÏ nûco
s radostí znovu a znovu nacviãovat,
i pfies pfiekáÏky a obtíÏe.
Mnohé úkoly, které jsou dûtem
v umûleck˘ch dílnách pfiedkládány,
vyÏadují od nich také vnitfiní postoj,
jehoÏ instinktivnû nejsou vÛbec
schopny. Opatrn˘ mÛÏe b˘t nucen
stát se smûl˘m, dom˘‰liv˘ uváÏliv˘m,
kdo má slabou vÛli, mÛÏe ukázat vytrvalost a svéhlav˘ schopnost pfiizpÛsobit se. Toto v˘chovné pÛsobení má
hluboké a trvalé úãinky.

jsou obklopeny jejich obrazy, sochami, fotografiemi, hudbou, tancem
a v‰ím, co tvofií umûní umûním.
Slovy ‰védského pedagoga Franse
Carlgrena lze jasnû vystihnout, oã
v tzv. umûleck˘ch dílnách jde. Není to
snaha produkovat "dûtské umûní", ãi
snad snaha dûti kultivovanûji zabavit
v dobû jejich volna, pfiípadnû v nich
odhalit skryté moÏnosti, uplatnitelné
dobfie v dospûlosti. To v‰e by se dalo
pravdûpodobnû zajistit jednodu‰eji.
Pfii umûlecké ãinnosti dûtí v rámci projektu jde v‰ak o víc. KdyÏ se pracuje
s dfievem nebo hlínou pfii vytváfiení
typické podoby zvífiete, kdyÏ se pfii
malování nebo kreslení zápasí s materiálem, aby se dosáhlo stanoveného
cíle, kdyÏ se stfiídá rozhodnost a trpûlivost pfii vzniku obrazu, pak proÏíváme nasazení celé osobnosti. Uvádût
v soulad jemnosti hlíny, nuance lyrického sborového zpûvu nebo hry
na nástroj, to vyÏaduje vytrvalost
a schopnost neúnavnû cviãit. Krize
a pohromy pfii nacviãování vût‰í hry na jevi‰ti pfii malování kulis ãi ‰ití
kost˘mÛ - jsou zkou‰kami v˘drÏe, ale
také krásn˘m záÏitkem spoleãného
Ïivota. A jaké je to uspokojení, kdyÏ
potlesk odmûní v‰echnu námahu
a potvrdí ‰tûstí umûlecké práce.

Letní i celoroãní práce s dûtmi má
i dal‰í v˘znam, spoãívající v kultivaci
jejich tvÛrãí fantazie. O ní a o jejím
v˘znamu pro osobní svobodu mluví
zcela srozumitelnû opût pedagog
Carlgren, kdyÏ fiíká, Ïe jednou z nejdÛleÏitûj‰ích vnitfiních schopností, jiÏ
mÛÏe mít dospûl˘ ãlovûk k dispozici,
je právû tvÛrãí fantazie.
Potfiebujeme ji v na‰em denním
Ïivotû. Îivotní cesta ãlovûka bez fantazie je dána smûrem, kter˘ urãují jiní.
Takov˘ ãlovûk je nesvobodn˘. Pro
dûti z dûtsk˘ch domovÛ, a nejen pro
nû, je tou nejlep‰í ochranou pfied
závislostmi v‰eho druhu právû v˘chova ke svobodû.
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z raného dûtství nastupují dráhu,
komplikující Ïivot jim i jejich okolí. Na
tyto dva obtíÏné roky mají mladí lidé
od sdruÏení Audabiac také podporu
pfii hledání zamûstnání a na úhradu
bydlení. Vzhledem k tomu, Ïe zamûstnanci podnikÛ, které se staly hlavními
finanãními dárci pro ãinnost sdruÏení,
jsou s projektem i s dûtmi v trvalém
kontaktu, je eventuální nástup mlad˘ch lidí do tûchto podnikÛ bez vût‰ích mezilidsk˘ch problémÛ. V krátké
budoucnosti bude sdruÏení vlastnit
i malé byty, urãené na pfiechodnou
dobu pro mládeÏ opou‰tûjící dûtsk˘
domov. Málokdo totiÏ ví, Ïe tito lidé
dostávají na cestu do Ïivota vkladní
kníÏku s opravdu malou ãástkou. Pfiitom levné bydlení je zpravidla jenom
tam, kde není práce.

Dûti z dûtsk˘ch domovÛ nemají
zpravidla po absolvování základního
vzdûlání a následného vyuãení ãi
absolvování stfiední ‰koly mnoho ‰ancí na dÛstojné a odpovídající uplatnûní. Dospívání v dûtském domovû je
nálepka a spoleãnost není zpravidla
pfiipravena tuto nálepku nevidût.
Aby nebylo ponecháno nic náhodû,
je snahou projektu zajistit pro dûti na
poãáteãní dva roky po vyuãení
v nûkterém ze spfiátelen˘ch podnikÛ
pracovní místo, které by nejlépe
odpovídalo jejich moÏnostem. Mladí
lidé opou‰tûjící dûtsk˘ domov by se
nemûli pot˘kat s problémy, kde najít
práci a jednoduché bydlení. Právû za
tûchto okolností totiÏ nûktefií z nich
pod tlakem sociální nejistoty a v podvûdomí skryt˘ch citov˘ch úrazÛ

V srdci Francie vzniká nûco ãeského, nûco naprosto neuvûfiitelného
Místo podle sv˘ch pfiedstav s atmosférou a krásn˘m inspirativním prostfiedím
hledali tvÛrci projektu skoro tfii roky. Na konci stála stfiedovûká tvrz Audabiac
v jihofrancouzské Provence, nedaleko Avignonu. Tato tvrz aÏ do zakoupení pro
potfiebu SdruÏení Audabiac patfiila jedné rodinû. Tím je dána i zvlá‰tní atmosféra a tradice domu. Stavba v‰ak byla ve velmi zchátralém stavu, a proto první sta-
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rostí byla její oprava. Ta byla dokonãena v ãervnu 2002 a v ãervenci téhoÏ roku
pfiijely poprvé na Audabiac dûti ze dvou ãesk˘ch domovÛ, aby se sem kaÏdoroãnû o prázdninách vracely. Stfiedovûká tvrz se tak promûnila v pevnost jejich
dûtství a mládí, kde jsou obklopeny lidmi, ktefií je mají rádi a ktefií s nimi Ïijí a cítí
jejich nelehk˘ údûl.
Souãástí tvrze je i stará kamenná stodola, citlivû upravená jako víceúãelov˘ prostor, kde se konají v˘stavy, divadelní pfiedstavení, koncerty a jiné spoleãenské akce.

Také leto‰ní rok byl pro dûti ve znamení setkávání s ãesk˘mi umûlci a s jejich
dílem. „âeská kulturní sezóna 2003 na Audabiacu“, v rámci které byla jejich díla
pfiedvedena, si získala i Ïiv˘ zájem francouzsk˘ch novináfiÛ a vefiejnosti. V pfií‰tím roce by mûlo na Audabiac pfiijet na prázdninov˘ pobyt kromû dûtí z ãesk˘ch
dûtsk˘ch domovÛ i mnoho opu‰tûn˘ch dûtí z celé Evropy. Na jejich cestû by je
mûli doprovázet umûlci z jejich vlasti. Audabiac se tak v tuto dobu promûní
v kosmopolitní stfiedisko kultury a vzájemného porozumûní.

V roce 2002 se Audabiac stal se sv˘m projektem „Umûním ke svobodû“ souãástí âesko-francouzské kulturní sezóny ve Francii, kterou zastfie‰ovali prezidenti obou státÛ Václav Havel a Jacques Chirac. Právû v této kamenné stodole
se odehrála vût‰ina kulturních akcí v˘znamného mezinárodního setkávání,
samozfiejmû i za úãasti dûtí z dûtsk˘ch domovÛ.
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FINANCOVÁNÍ PROJEKTU „UMùNÍM KE SVOBODù“
bûÏné vûci potfiebné pro prázdninov˘
pobyt dûtí. Jedná se pfiedev‰ím o sluneãní br˘le, kola, helmy, malífiské
potfieby, modeláfiskou hlínu, fotopotfieby, hudební nástroje, krémy na opalování, k‰iltovky, kanoe, plovací vesty
atd.
Náklady na jednotlivé poloÏky
nejsou vysoké. Jejich celkov˘ souãet
je v‰ak jiÏ nad dne‰ní moÏnosti SdruÏení Audabiac.

KaÏdá takováto nevládní nezisková
ãinnost v‰ude na svûtû je spojena se
sloÏit˘m získáváním finanãních prostfiedkÛ. Obãanské sdruÏení Audabiac
získalo na poãátku své ãinnosti velk˘
finanãní dar ãeské farmaceutické spoleãnosti MUCOS Pharma CZ, s.r.o..
To umoÏnilo v loÀském i v leto‰ním
roce pokr˘t jak pobytové náklady dûtí
a jejich dopravu, tak i provoz tak zvan˘ch umûleck˘ch dílen, jakoÏ i zaji‰tûní kulturní ãásti projektu urãené nejen
dûtem, ale i francouzské vefiejnosti.

Pro rok 2004 byl jiÏ vypracován
seznam jednotliv˘ch prázdninov˘ch
akcí na Audabiaku, které je tfieba
finanãnû podpofiit. Tento seznam je
rozesílán v‰em, ktefií mají zájem a
moÏnost pomoci. Asi nejdraÏ‰í bude
opût doprava autobusem do Francie a
zpût.

V tûchto dnech zaãíná sdruÏení hledat finanãní prostfiedky pro pfií‰tí rok.
Opût bude tfieba najít sponzory pro
dopravu dûtí do Francie a pro krytí
jejich pobytov˘ch nákladÛ, pro realizaci umûleck˘ch dílen a nakonec i pro
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DùTI O AUDABIACU

Audabiac je krásná starobylá vesniãka na jihu Francie v Provence. Pro nás –
dûti z dûtského domova z Hranic na Moravû, to je bájeãné místo, kam jsme jiÏ
podruhé jely na prázdniny. A chceme vám vyprávût, co v‰echno se dá zaÏít za
jeden jedin˘ prázdninov˘ mûsíc.

Budovû, ve které bydlíme, se fiíká
„MaÀanerie“ – dfiív se tu chovali bourci moru‰oví na v˘robu hedvábí, teì
jsou tu krásné pokoje, skoro jak na
zámku. Honem musíme vybalit a taky
tro‰ku odpoãívat po dlouhé cestû.
Od loÀska tu máme spoustu kamarádÛ a moc se na v‰echny tû‰íme – i kdyÏ
teì zrovna je na‰í nejvût‰í starostí, kde budeme spát a s k˘m budeme na pokoji.
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Stodola je místo, kde se odehrává spousta dÛleÏit˘ch vûcí. Bûhem na‰eho
pobytu se nûkolikrát promûnila jako v pohádce. Dnes se tu zahajuje v˘stava
ãesk˘ch v˘tvarníkÛ, a tím také ãeské umûlecké léto ve Francii. S malífii, ktefií
tady vystavují, si mÛÏeme hned popovídat, jsou tu nûkde mezi námi. K tomu
nám hraje Prague Spirit Quintet. My máme radost, Ïe se na vernisáÏ pfii‰lo podívat tolik FrancouzÛ z okolí, nûktefií uÏ jsou od loÀska na‰i dobfií známí.
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Bez koupání si správné prázdniny
vÛbec nedokáÏeme pfiedstavit. Tahle
fieka se jmenuje Ceze a je krásnû ãistá
a teplá. MoÏná to nevidíte, ale jen pár
metrÛ od nás si plavou pstruzi, no snad je moc neru‰íme.
Jenom ‰koda, Ïe kvÛli vedrÛm bylo
pozdûji koupání v fiece zakázané, ale
o to víc jsme potom jezdili k mofii.
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Zrovna teì nakukujete do na‰í klubovny. I tady se zaÏije spousta dobrodruÏství. Teta TáÀa s nejmen‰ími dûtmi chystá v˘zdobu, sluneãnice jsou tady nejoblíbenûj‰í kytka.
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Ale asi bychom vám mûli vysvûtlit, jak to vlastnû na Audabiaku chodí.
Projekt, jak tomu fiíkají dospûlí, se jmenuje Umûním ke svobodû – a pro nás
to znamená, Ïe o prázdninách se tady setkáváme s mnoha umûlci, ktefií s námi
pracují, a my máme moÏnost si spoustu vûcí vyzkou‰et a tak tro‰ku jim nakukovat pod ruce. KaÏd˘ den probíhají tfii nebo ãtyfii dílny a postupnû se v nich
nûkolikrát vystfiídáme.

Do v˘tvarné dílny se na nás pfii‰el podívat pan dirigent Jifií Bûlohlávek,
zastavil se na Audabiaku pfii své cestû po Francii. S malífiem Jifiím Vovsem
a s Majdou právû pfiipravujeme dekorace a masky pro divadelní pfiedstavení.
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Je sobota a v historickém mûsteãku Uzés se koná trh. Mají tu tolik zajímav˘ch
vûcí, aÏ se z toho toãí hlava. Je‰tû Ïe máme s sebou Jitku, ta se tu dobfie vyzná
a domluví. Aìa zkou‰í, jak chutná prav˘ provensálsk˘ med a kluci zase zkoumají mofiské potvÛrky. Koupit se tu dá snad úplnû v‰ecko, takÏe pfiepoãítat
penízky a jen vybírat.

Stodola se tentokrát promûnila ve zku‰ební sál. Pan reÏisér Michal LázÀovsk˘
s Markétou PotuÏákovou vedou divadelní dílnu a vybrali pro nás úryvky z Romea
a Julie. Nauãit se texty nazpamûÈ a je‰tû k tomu hrát pro nás vÛbec není jednoduché – a to máme na zkou‰ení pouh˘ch deset dní. Divadlo budeme hrát na
nádvofií, uÏ tu s Jirkou Vovsem chystáme dekorace a rekvizity pro pfiedstavení.
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Krist˘na cviãí na housle a rozléhá
se to ‰iroko daleko po okolí.
Nikomu to uÏ ale nepfiijde divné,
protoÏe celá vesnice ví, Ïe na Audabiaku se stfiídají rÛzní umûlci a dûje se
tu spousta vûcí.
Krist˘na se zastavila sice jen na pár
dní, ale krásnû nám zahrála na dobrou noc.

A opût promûna Stodoly – tentokrát se zmûnila v promítací sál. Díváme se na
film, ve kterém hraje ná‰ kamarád – Pavel KfiíÏ. Je to napínavá pohádka, dokonce se tro‰ku bojíme. Pavel byl spoleãnû s námi na Audabiaku vloni a pfiijel i letos.

K mofii je to z Audabiaku necel˘ch sto kilometrÛ. Moc se nám tu líbí, jednou jsou
velké vlny, jindy sbíráme mu‰le, vyfiádíme se v písku, hrajeme volejbal - prostû je
nám fajn. Pfii tom v‰em pofiádnû vyhládne – a tety na‰tûstí myslí na v‰echno.
Takhle krásnû se smûje Bony, je animátorka a manÏelka Pavla KfiíÏe. Bony
pochází z Kanady a ãesky mluví jen tro‰ku, proto jí Pavel v dílnû pomáhá.
A tohle jsou na‰e v˘tvory – animovan˘ film z toho zatím je‰tû nebude, ale na
zaãátek dobr˘, ne?
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Pfiedstavení Romea a Julie se blíÏí, a my je‰tû zdaleka nemáme v‰echno
nacviãeno, pfies den se stfiídáme v dílnách, nûktefií jezdí k mofii, herci napilno
zkou‰ejí. Nejlep‰í je ale zkou‰et veãer, uÏ není takové horko a aspoÀ na nás
nekoukají nedoãkaví zvûdavci. Cviãit se stuhou nás uãila Martina samozfiejmû
pod dozorem pana reÏiséra.

Máme pfied sebou dÛleÏit˘ den. Dnes veãer se koná divadelní pfiedstavení.
Jedin˘ den, kdy v ãervenci na Audabiaku pr‰í, a my máme veãer hrát venku!
Kulisy jsou úplnû promoklé, rÛÏe na stromû opr‰ely, no jak tohle dopadne!
Na‰tûstí se boufika pfiehnala stejnû rychle jako pfii‰la a pfiestává pr‰et. Tak
honem pfiipravit kost˘my. I kdyÏ plakáty na pfiedstavení zmokly, pfieci jenom se
diváci pomalu scházejí, a divadlo mÛÏe zaãít.
Divadlo trvalo pfies pÛl hodiny, to by se nám opravdu celé do filmeãku neve‰lo, ale úspûch byl velik˘ a nás to moc bavilo, i kdyÏ trému jsme mûli obrovskou.
Nûktefií z nás si vÛbec poprvé zahráli pfied obecenstvem – a hned mezinárodním. To uãení a zkou‰ení opravdu stálo za to.
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Star˘m hlavám z vinné révy se fiíká babky a moc dobfie hofií. Dnes se koná
slavnost peãení ve starobylé peci. KaÏd˘ z vesniãanÛ si pfiipraví doma nûco
dobrého a spoleãnû se to potom upeãe a sní. Pec musí b˘t správnû roztopená
aÏ dobûla. I v na‰í kuchyni se chystají dobroty a holky se aspoÀ od Jitky nûãemu pfiiuãí.
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Hudební dílnu vede Tomá‰ Valá‰ek – a i kdyÏ teprve zaãínáme a moc toho
je‰tû neumíme – je to zábava a mÛÏeme si vyzkou‰et rÛzné nástroje, co se
komu líbí.

Jdeme se podívat na náv‰tûvu k sousedce Jeane – co ta na veãer chystá asi
dobrého? Prozradila nám, Ïe to bude pizza s anãoviãkami a urãitû z pece bude
chutnat lépe neÏ z trouby. Do pece se nosí samé dobroty, uÏ se nemÛÏeme
doãkat. Co jsme si upekli, to si taky sníme – a tak spoleãnû s místními ochutnáváme od kaÏdého tro‰ku.
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Fotbalov˘ zápas se nakonec tak trochu zmûnil v ragby, a vlastnû ani nevíme,
kdo vyhrál. Ale spoleãné foto po zápase uÏ se stává tradicí a my budeme mít
kaÏd˘ rok moÏnost porovnat, jak rosteme.

Ve fotodílnû s Radkou Dubanskou dostane kaÏd˘ fotoaparát a vyfotí cel˘ film.
NejenÏe se nûco nauãíme, ale budeme mít i svoje fotografie. A kaÏd˘ z nás si
z Audabiaku odveze svoje album, v domovû si potom fotky moc rádi prohlíÏíme
a nûkteré dopadly skvûle.
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V okolí se o nás uÏ hodnû ví, a nám
udûlalo velikou radost, kdyÏ nás na
náv‰tûvu pozval kováfi z nedaleké
vesniãky. Moc zajímavû vyprávûl o
své práci a dokonce jsme se dozvûdûli, Ïe se vyuãil ãeské kováfiské ‰kole.
UÏ je to taky ná‰ francouzsk˘ kamarád, nechybûl na Ïádné na‰í akci.
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Petr se uãí truhláfiem. Zrovna teì se mu to moc hodí, protoÏe pan loutkáfi
Franti‰ek Vítek potfiebuje pomoc. Vyrábûjí spolu dfievûnou arénu.

Tohle je kameraman a reÏisér Míra Janek. Natáãí animovan˘ film a my mu
pomáháme. Nejvíc z nás asi Marek, ten uÏ je úplnû jako jeho asistent a spoustu se toho nauãil, tfieba z nûj taky jednou bude kameraman.

Stodola se ponûkolikáté promûÀuje – chystá se loutkové divadlo. ManÏelé Vítkovi obÏivují svoje loutky a my máme dal‰í záÏitky.
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Na‰e nádvofií se také promûnilo – tentokrát v keramickou dílnu. Z nedalekého
mûsteãka Lussan za námi pfiijeli francouz‰tí pfiátelé a pfiivezli s sebou spoustu
hlíny a dokonce i kruh. Toãit na kruhu je docela tûÏké, ale s pomocí Andrei to
jde krásnû. KaÏd˘ si vyrobil svoji mistiãku.
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Dnes je ná‰ poslední den na Audabiaku, pfiijely nás vystfiídat dûti z domova z
Nového Stra‰ecí. Utkáme se spoleãnû ve hfie zvané petanque, v prvním roãníku
memoriálu Veroniky Waldové. Veronika nám nakoupila hrací koule, ale uÏ nám
je bohuÏel nestihla pfiedat, moc na ni myslíme.
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Karneval
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Nevím, jak je to moÏné, ale prázdniny na Audabiaku utíkají nûjak rychleji, a tak
se musíme louãit. Neobejde se to bez slziãek, pfieci jenom tu máme spoustu
kamarádÛ a je to ná‰ prázdninov˘ domov.
Ale i kdyÏ budeme tro‰ku smutní moÏná aÏ do Lyonu, pfieci jenom máme
jednu velikou nadûji – o pfií‰tích prázdninách se na Audabiaku zase v‰ichni
sejdeme.
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Okolí Audabiacu
Provence je snad nejopûvovanûj‰í kraj z celé Francie.
OdjakÏiva byl nepfiebernou
inspirací pro básníky, spisovatele, malífie. Jak popsat struãnû a v˘stiÏnû krásu, která
zanechá stopy v du‰i kaÏdého, kdo sem jednou zavítá?
Kamenné vesniãky obklopené
nedohledn˘mi vinicemi,
vzduch provonûl˘ tymiánem,
rozmar˘nem ãi bazalkou,
políãka fialové levandule znûjící za hork˘ch letních dní koncertem cikád. To jsou nezapomenutelné krásy, které
vyvolávají nostalgické vzpomínky a touhu po návratu do
tohoto pestrobarevného kraje.

Pont du Gard
Impozantní Pont du Gard klenoucí
se nad fiekou Gard je pravdûpodobnû
nejznámûj‰í stavbou svého druhu
v Evropû. Monumentální tfiípatrov˘
akvadukt, kter˘ je dodnes dokonalou
ukázkou umûní fiímsk˘ch stavitelÛ, byl
souãástí rozsáhlého systému vodovodÛ, které pfiivádûly vodu ze vzdálenosti 48 kilomentrÛ, od pramene Eure
do mûsta Nimes, a to jiÏ pfied dvûma
tisíci lety. Je 49 metrÛ vysok˘ a 275
metrÛ dlouh˘ a dnes je jednou
z nejnav‰tûvovanûj‰ích francouzsk˘ch
historick˘ch památek.

Camargue
Bílí camarg‰tí konû jsou pr˘ potomci divok˘ch prapfiedkÛ z prehistorick˘ch dob. Dnes je mÛÏete spatfiit na
rozsáhl˘ch územích pfiírodní rezervace Camargue na jihu Francie. Pûtadevadesát tisíc hektarÛ naplavené zemû
v deltû fieky Rhony se stalo nejen
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úrodnou oázou, kde se pûstuje r˘Ïe,
ale také útoãi‰tûm krásn˘ch narÛÏovûl˘ch plameÀákÛ, které v ãlovûku vyvolávají pocit exotiky. Nedaleko pfiímofiského mûsteãka Saintes Maries de la
Mer se na nû mÛÏete dívat z bezprostfiední blízkosti a sledovat jejich krásu aÏ do chvíle, neÏ se ladnû zvednou
a odletí….
¤eka Ceze je zázrak pfiírody. Na tfii
sta metrÛ dlouhém úseku nedaleko
vesniãky La Roque sur Ceze vytvofiila
pfiímo dramatické pohádkové kulisy.
V bílém vápencovém kameni vykouzlila obfií kotle, tÛnû i vodopády.
Místy se tváfií vlídnû a mírumilovnû,
místy varovnû huãí a valí se s neuvûfiitelnou silou. PrÛhledná modrozelená
hlubina láká, zpûnûn˘ bíl˘ proud varuje. Kaskády na fiece Ceze urãitû patfií
k místÛm, které v nás zanechají pocit
neuvûfiitelné síly a zároveÀ úÏas nad
krásou, kterou je schopna pfiíroda
vytvofiit.
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Lussan
Tahle krásná sluneãnicová scenérie
jako by byla vytrÏena z malífiova obrazu. Takov˘ pohled tûÏko mÛÏe zev‰ednût. A pfiitom staãí ujít pû‰ky jen
pouhé tfii kilometry z Audabiaku,
a mÛÏete obdivovat nejen krásy sluneãnicov˘ch polí, ale i pÛvabné okolí
mûsteãka Lussan.
Lussan vypadá jako kamenná
korunka umístûná na kopeãku, ze kterého vyãnívají vûÏiãky zdej‰ího zámku
a kostela.
Pfii pohledu shora se nám otevfie
krásné pfiírodní panorama
Je krátce po poledni, a tak starobylé uliãky vypadají ponûkud opu‰tûnû.
Mûsteãko oÏívá aÏ v podveãer, kdy
zajde slunce, které pfies den nemilosrdnû rozpaluje kamenné portály, zdi
a schodi‰tû. Chcete-li se nechat
unést poklidnou krásou a barevnou
provensálskou atmosférou, v mûsteãku Lussan ji urãitû objevíte.
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KONCERTY A VERNISÁÎE
Lussan
Je hork˘ letní den, 7. ãervence roku
2003 a ve francouzském mûsteãku
Lussan se právû chystá zajímavá kulturní akce zahájení âeského kulturního léta ve Francii.
Korouhviãka na stfie‰e jako by ukazovala ten správn˘ smûr – právû sem
vedou kroky tûch, ktefií se rozhodli
podpofiit my‰lenku projektu Umûním
ke svobodû, ale i tûch, ktefií se chtûjí
setkat s umûlci i dûtmi z Audabiaku.
Prague spirit kvintet se ve Francii
zastavil na cestû z turné po Japonsku.
Atmosféra koncertu byla úÏasná, francouz‰tí pfiátelé byli nad‰eni mistrovsk˘m pfiednesem skladeb Antonína
Dvofiáka i dal‰ích svûtov˘ch mistrÛ.
Krásné prostfiedí a nádherná akustika je‰tû umocÀovala strhující záÏitek
z hudby.
Na dûtech z dûtského domova
z Hranic na Moravû bylo vidût, jak
soustfiedûnû vnímaly nejen pÛsobivou
hudbu, ale i celou atmosféru jedineãného okamÏiku.
A v‰ichni, ktefií pfiipravují projekt
Umûním ke svobodû, jsou pfiesvûdãeni, Ïe právû tyto umûlecké záÏitky si
dûti uloÏí jako perliãku na dnû sv˘ch
zranûn˘ch du‰í.
Dlouhotrvající potlesk vyjádfiil
obdiv ãesk˘m hudebníkÛm a ãeské
kulturní léto ve Francii bylo úspû‰nû
zahájeno.
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Stodola

Galerie Audabiac
8. 7. — 27. 7. 2003

du cycle

Exposition
pour

AUDABIAC
Josef Hampl
Olaf Hanel
Ivan Králík
Svatoslav Krotký
Jiří Voves

O den pozdûji se stává stfiedem kulturní pozornosti tvrz na Audabiacu.
Chystá se zde vernisáÏ ãesk˘ch soudob˘ch v˘tvarníkÛ v Galerii, které
nikdo nefiekne jinak neÏ Stodola, i
kdyÏ oficiálnû je to galerie Audabiac.
V‰echny hosty vãetnû dûtí z dûtského domova pfiivítal kurátor v˘stavy
malífi Olaf Hanel a pfiedstavil osobnû
pfiítomné v˘tvarníky – Ivana Králika,
Jifiího Vovse a Svatoslava Krotkého.
Pfiátelskou atmosféru zpfiíjemnily
tóny v rytmu valãíku opût v podání
Prague spirit kvintetu.
Na vernisáÏ se osobnû pfiijel podívat i pan dirigent Jifií Bûlohlávek. Na
Audabiaku se zastavil na pár dní
bûhem své cesty po Francii. V˘stavy
v Galerii „Stodola“ se stávají tradicí
a pomalu si na Audabiac nacházejí
cestu i dal‰í milovníci umûní.
Stejnû jako hudba, ani obrazy nepotfiebují tlumoãníka, staãí se jen dívat.
Ale i z pûkného umûleckého záÏitku
vyhládne – obzvlá‰È tûm mlad‰ím,
a tak je ten prav˘ ãas na grilovací párty pod ‰ir˘m nebem. Zachutnalo tu
i panu starostovi z Lussan. VoÀav˘
koufi se mísil s vÛní tymiánu a pfii
západu slunce hudbu pomalu vystfiídal noãní koncert cikád.

Le vernissage: le 8. 7. 2003 à 19:00 heures

Audabiac, 30 580 Lussan, tel. 0466 727070
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Lussan
Horké francouzské léto rychle ubíhá, jsme opût v Lussan, je 28. ãervence a chystá se dal‰í koncert.
Zmûnilo se publikum, drobotinu
z dûtského domova z Hranic na Moravû vystfiídaly o nûco star‰í dûti
z Nového Stra‰ecí.
Na Audabiac pfiijeli dal‰í v˘tvarníci
a umûlci. Zmûnili se i muzikanti – tentokrát se v podveãerním mûsteãku
Lussan oz˘vají jazzové rytmy. Zahrát
pfiijelo brnûnské jazzové trio Ornis
Brno.
PfiestoÏe se zmûnil Ïánr, potlesk
potvrdil dal‰í úspûch.
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Galerie Audabiac
29. 7. – 17. 8. 2003

du cycle

Exposition
pour

AUDABIAC
Dušan Černý
Jarmila Janůjová
Rut Kohnová
Jiří Mika
Jitka Štenclová

Le vernissage: le 29. 7. 2003 à 19:00 heures

Audabiac, 30 580 Lussan, tel. 0466 727070
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Stodola
Je 29. ãervence a v Galerii Stodola
je pfiipravena nová vernisáÏ ãesk˘ch
v˘tvarníkÛ na Audabiaku.
VernisáÏe se osobnû zúãastnily
malífiky Jarmila JanÛjová, Rut Kohnová, mezi publikem jsme na‰li i malífiku
Jitku ·tenclovou. Kromû osobnû pfiítomn˘ch v˘tvarnic se ve stodole sv˘mi obrazy pfiedstavil také Jifií Mika
a Du‰an âern˘.
V‰ichni poslouchali strhující hru
Tomá‰e Valá‰ka, pfiíjemn˘ veãer konãí posezením v doprovodu jazzové
kapely. I kdyÏ se v˘stava na konci
prázdnin uzavfiela, dvefie Stodoly
zÛstávají otevfiené dal‰ím umûlcÛm
a pfiátelsk˘m setkáním.
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V¯TVARNÉ PRÁCE
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FOTOGRAFICKÉ PRÁCE
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KULTURNÍ PROGRAM SDRUÎENÍ
V ROCE 2000 – 2003
V âESKÉ REPUBLICE
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V˘stavy pro Audabiac

Koncerty pro Audabiac

2000

2000

Mal˘ ·panûlsk˘ sál
Galerie nakladatelstní WaldPress
·panûlská 10, Praha 2
Jifií Voves – obrazy
prosinec

2. 12. 2000 Dvofiákova síÀ Rudolfina
PraÏská komorní filharmonie
9. 12. 2000
KD Vítkovice, Ostrava
PraÏská komorní filharmonie
10. 12. 2000
Reduta, Olomouc
PraÏská komorní filharmonie
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V˘stavy pro Audabiac

2001
Mal˘ ·panûlsk˘ sál
Galerie nakladatelstní WaldPress
·panûlská 10, Praha 2
Jifií Voves – obrazy
leden

Ruth Kohnová – obrazy, kresby
záfií, fiíjen

Jarmila JanÛjová – obrazy
ãerven, ãervenec
Ivan Králík – sochy, obrazy
duben, kvûten

Jitka ·tenclová – obrazy
únor, bfiezen
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Zdenûk Kirchner – obrazy, grafika
listopad, prosinec

Besedy

Koncerty pro Audabiac

2001

30. 10. 2001
Pavel Kohn „Kolik nadûje má smrt”
Veãer o Pfiemyslu Pittrovi

14. 4. 2001
Besední dÛm Brno
PraÏská komorní filharmonie

V˘stavy pro Audabiac

2002
Mal˘ ·panûlsk˘ sál
Galerie nakladatelstní WaldPress
·panûlská 10, Praha 2
Jifií Mika – obrazy
leden, únor
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Olaf Hanel – obrazy, plastiky
bfiezen, duben

Svatoslav Krotk˘ – obrazy
kvûten, ãerven

Jaroslav Kopáã – obrazy, kresby
záfií, fiíjen

V˘stavy pro Audabiac

2003
Mal˘ ·panûlsk˘ sál
Galerie nakladatelstní WaldPress
·panûlská 10, Praha 2
Du‰an âern˘ – obrazy
leden, únor
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Josef Hampl – obrazy
bfiezen, duben

Franti‰ek Janula – obrazy
listopad, prosinec

Alena Laufrová – grafiky
záfií, fiíjen

Josef sekyra – obrazy
kvûten, ãerven

/84/

/85/

Besedy
18. 6. 2003
Ing. JUDr. Jaroslav Andûl
O Ïivotû KeltÛ na na‰em území

Koncerty pro Audabiac

2003
25. 3. 2003
·paÀelsk˘ sál PraÏského hradu
Chiba Girl’s high school orchestra
(Japonsko) a Klíãek (Praha)
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