
Jana Zechová až v důchodu
objevila svůjmalířský talent
Jana Zechová je známá jako amatér-
ská malířka. V rámci projektu České-
ho rozhlasu Ježíškova vnoučata se
rozhodla udělat dobrý skutek. Vyzdo-
bila krnovský domov seniorů svými
obrazy.

Krnov – Charita Opava nakoupila plátna
a barvy a Jana Zechová se chopila štětce.
Pak přijela do Krnova představit obrazy,
které zútulní pokoje krnovských seniorů.
Jejich vkusmalířka dobře zná. Sama už
vyhlíží sedmdesátku.
„Žijeme tam u nás na Prajzské, máme

domek na vesnici, psa amladí bydlí s ná-
mi. Mám dvě vnučky, ze kterýchmám
samozřejmě radost. Jednami dává tak
zabrat, že beru i tabletky na uklidnění.
Má deset let. Je takový ten typ živé hol-
čičky. Řekne babi, jdu něco dělat, a než
stačím k ní dojít a rozmyslím se, jestli jí
tomůžu dovolit, už to dělá. Kolikrát třeba
vleze do koupelny a vyjde zmalovaná,“
popsala Jana Zechová, jak to chodí u nich
doma.
Jak vlastně vznikl nápad namalovat

cyklus obrazů pro krnovský domov seni-
orů? „Zavolali mi z Charity Opava, jestli
bych pro seniory v Krnověmohla něco
namalovat. Telefonmi zazvonil, když
jsem zrovna šla z nemocnice, kde jsem
byla na operaci s očima. Byla jsem v ten
okamžik šťastná, že užmám tu operaci za
sebou, a v tom jsem se dozvěděla, že ještě
můžu teď zas něco udělat pro druhé. Moc
mě to oslovilo, protože jsem sama dů-
chodce už 15 let,“ zavzpomínala Jana Ze-
chová na okamžik, kdy se rozhodla potě-
šit krnovské seniory.
Zajímavé je, že Jana Zechová vmládí

vůbec nemalovala a ze školy nosila dvoj-
ky z kreslení.
„V důchodu jsem se nechtěla nudit.

Protože vnoučata ještě nebyla, napadlo
mě zkusit nějaké kurzymalování. Začala
jsem nad tím přemýšlet v době, když ze-
mřel náš soused, kterýmaloval pro lidi
takové ty dědinskémotivy, cestičkymezi
břízami, krajinky a tak. Přemýšlela jsem o
tom, a najednoumi to došlo: vždyťmně
se vlastně taky chcemalovat,“ prozradila
Jana Zechová.
Začínala obyčejným levným pastelem,

ale po pár lekcích v galerii U Jakoba si
oblíbila i dalšía techniky. „Platila jsem si
hodiny u jedné výtvarnice, která učí v
Ostravě. Kdyžmě pochválila, že tomám
dobré, tak jsem se tomu smála a schválně
jsem chválila sama sebe, jak jsem dobrá.
Byla to legrace, ale současně jsem z toho
měla i dobrý pocit. A to je přesně ono, co
vmalování hledám. Nemaluji, abych
prodávala, ale pro radost. Obrazy rozdá-
vám jako dárky. Amám radost také z to-
ho, že něcomůžu darovat také vám v Kr-
nově. Tak doufám že z obrazů budetemít
radost a že se budou líbit,“ uzavřela Jana
Zechová. (frk, mok)

JANA ZECHOVÁ předala krnovskému domovu seniorů kolekci svých obrazů v rámci projektu Je-
žíškova vnoučata. Pak vyprávěla o svém životě a tvorbě. Snímky: Region/Fidel Kuba

PŘEDSTAVUJEME VAŠE SOUSEDY.Náš projekt nazvaný
Lidé odvedle vám pravidelně každý týden přináší příběh člověka
zBruntálska. Jsou to lidé z vašeho okolí. Najdetemezi nimi

své sousedy, známé nebo lidi, které třeba denně potkáváte
a vlastně o nich nic nevíte. My vás s nimi seznámíme. Každé úterý
čtěte na tomtomístě v týdeníku Region zajímavé příběhy.

Lidé odvedle

O kombyste si rádi přečetli?
Pošlete nám své tipy na e-mail
frantisek.kuba@denik.cz.


