
Vážená paní Kovaříková,

obracím se na Vás s prosbou o podporu projektu "KŘÍŽE  CESTY  SOCHY  KRAJINA  LIDÉ". 
Tento rozsáhlý projekt realizuji

od roku 2007 převážně se studenty Ateliéru sochařství II, Fakulty výtvarných umění VUT Brno. 
Počáteční idea byla zaměřena na

monumentální sochu-objekt trvale instalovanou v kulturní krajině. Zatím jsme i přes určitý odpor 
realizovali "KŘÍŽOVOU CESTU",

pro kterou jsme částečně pročistili jednu z mála zachovalých polních cest v Šarovech. V loňském 
roce se nám podařilo instalovat

"KAPLI I". Zakoupil jsem pozemek pro instalaci "KAPLE II", pro jejiž realizaci hledáme sponzory. 
V projektové fázi jsou další objekty.

Vstupujeme tak do krajiny dosti zplundrované, do krajiny která je velmi necitlivě obhospodařovaná 
/udržovaná/.

Tento způsob údržby je zrcadlem doby, je zrcadlem myšlení, je zrcadlem obyvatel, majitelů půdy, 
kteří bezduše přijímají toto počínání snad i s povděkem. Duše krajiny se dávno vytratila, úspěšně ji 
vytlačil a neustále válcuje duch peněz...

Naše sochařské objekty jsou výraznými body k propojování, procházení krajinou, prošlapávání 
chodníků a zapomenutých cest, sázení stromů podél těchto komunikačních linií pro jejich 
zvýraznění, pro jejich uchování.  Podobně uvažuji i o vesnicích, které  na tom nejsou o moc lépe.

Šarovy, vesnice u cesty, předimenzované silnice z konce 60. let minulého století jaksi v předstihu 
nastínila vývoj, jak to všechno bude vypadat.

Necitlivost, tupost až hloupost jsou ovocem, které nyní sklízíme a je s podivem, co vše je ještě 
možné. Tak vitální to byl čas.

Rád bych vysázel stromy podél cesty, kterou jsme na podzim pročistili. Rád bych tu cestu srovnal, 
protože ji stilhli rozorat. Rád bych vysázel stromy podél cesty ve vesnici, ale jak jsem se dozvěděl, 
padá z nich listí.  Proto bylo i těch DVACET LIP, co jsme vysadili na podzim 2009, odstraněno.

Kříže jsou ve vesnici bez kostela k ničemu a sochy v polích znehodnocují "naše širé rodné lány", 
které jsou tak dobře obhospodařovány.

Hledám oporu v laskavých lidech. Podporu v osvícených mecenáších. Rád bych ji nalezl i na 
krajském úřadě, protože vzniká něco mimořádného, co není v rozporu s přírodou, krajinou, která si 
zaslouží více pozornosti.

S pozdravem

Prof.ak.soch. Jan Ambrůz  www.jinakrajina.eu

 



27.1. 2011

Vážená paní Kovaříková,

postrádám odpověď. Vaše jakákoliv podpora /záštita projektu/ je pro mne velmi důležitá a to 
zejména v dalším prosazování, vyjednávání s uživately ale i se sponzory, eventualně samotné 
realizaci atd.

S pozdravem

Jan Ambrůz

 

15. 2. 2011

Vážený pane Ambrůzi,

 

reaguji na Vaši elektronickou zprávu s prosbou o podporu projektu. Jako vhodnou formu považujete 
např. udělení záštity. K tomuto požadavku sděluji, že udělení záštity je možné buď bez finanční 
dotace nebo s fin. podporou. Finanční prostředky pro udělování záštit jednotlivými členy Rady ZK 
jsou výhradně v kompetenci hejtmana Zlínského kraje. Pouze on je oprávněn dát souhlas k čerpání 
těchto prostředků. Záštity lze udělit na akce krajského a nadkrajského významu po schválení Radou 
Zlínského kraje.

 

Prostřednictvím odkazu na www.jinakrajina.eu jsem se seznámila s aktivitami Vaší organizace. 
Přestože mám k přírodě a se vším co k ní patří velmi blízko, nesouhlasím s prováděním jakýchkoliv 
zásahů na cizím pozemku bez souhlasu vlastníka. Celoživotně se řídím zásadou: "Kde končí práva 
moje, tam začínají práva jiných".  Tato zásada Vám však, dle mého názoru, není blízká. Při 
prosazování jakýchkoliv ušlechtilých myšlenek v zájmu ochrany přírody a krajiny je nutno 
dodržovat zákonné postupy, ať se nám to líbí, či nikoliv.

 

Na Vašich stránkách máte mezi sponzory uveden i Zlínský kraj, ale nenašla jsem nikde bližší 
informaci o aktivitách podporovaných krajem.

Závěrem Vám s politováním sděluji, že nemám v úmyslu popsané aktivity finančně či formou 
záštity podpořit. I přesto však přeji hodně elánu a sil při údržbě krajiny a vytváření jakési symbiózy 
sochařských děl s přírodou.
 

S pozdravem

Milena Kovaříková

radní Zlínského kraje


