
GALERIE A DIVADLO V SEDLIŠTÍCH ? !!!!
Vážení Sedlišťané, !
 Jsem velmi potěšen, že ve Vaší obci je založeno Sdružení Nezávislých - Sedlišťané 2014, které 
má zájem v obci obnovit divadelní a výtvarnou kulturní tradici.  V minulosti do obce přijížděly  osobnosti 
naší a mezinárodní umělecké scény a do galerie chodily stovky a tisíce návštěvníků. Doba, kdy byl v obci 
dán prostor pro kulturu a kreativitu, především výtvarnou, možnost prezentovat se v médiích a publikovat 
smysluplné a věcné články v obecním zpravodaji, je dávno pryč. Současné vedení obce, které zrušilo  
věhlasnou galerii a sochařský park také, nemá o toto zájem. Mé upřímné poděkování patří především  
bývalému zastupitelstvu obce za jejich velkou a nezištnou podporu výstavní činnosti galerie a uskutečnění 
dvou mezinárodních sochařských sympózií.  
 Děkuji především mimořádné osobnosti, Prof. Mgr. Jindřichu Štreitovi, dr. h. c., za jeho     
opakované návštěvy Sedlišť a za jeho výstavní a kurátorskou činnost v sedlišťské galerii. Mé velké 
poděkování patří i grafickému studiu KB Grafik a Sedlišťanům, kteří obětavě pomáhali s činností galerie 
a paní učitelce Mgr. Běle Kučírkové za její kulturní činnost ve škole a obětavou práci pro Sedlišťany. Její 
významný přínos  byl spojen především s provozem galerie a divadla. Kulturní akce v galerii byly určeny 
především pro Vás, Sedlišťany, a myslím, že je velká škoda, že galerie byla zrušena a s ní spojené       
kulturní akce. I když výtvarné aktivity na Bezručově vyhlídce občas pořádám, nemohou tyto akce dále 
suplovat tuto chybějící kulturní činnost obce. Děkuji všem, kteří na mé akce přicházejí anebo je podporu-
jí. Myslím, že byste se neměli nechat ošizovat o tyto tradiční a potřebné kreativní a kulturní složky v obci. 
Kreativita, především výtvarná, Vás může významně obohatit a inspirovat. Nejedná se tedy o pouhé    
doplnění spolkových činností obce, slavností nebo plesů, ale o jedinečnou příležitost se setkat s krásou a 
uměním. Výtvarná činnost je stejně potřebná jako kompostéry, chodníky, cyklostezky, sport, střechy, nebo 
zateplené budovy. Její absence nemůže být prospěšná ani občanům a ani obci. !
MgA. Emil Adamec 
V Hongkongu dne 1. října 2014 !!!!
Vážené obecní zastupitelstvo, !

v roce 2003 jsem byl poprvé ve Vaší vesnici, když mi MgA. Emil Adamec nabídl výstavu ve Vaší 
galerii. Velmi mne to potěšilo a výstava s čínskou  tematikou Tváře za zdí byla úspěšně realizována. 

Při této příležitosti jsem měl možnost poznat celou aktivitu pana Adamce i Vaší vesnice. Byl jsem 
okouzlen a fascinován vším, co je možné i na takovém místě realizovat. Velmi často se o Vašich         
aktivitách dozvídám z České televize nebo z Českého rozhlasu. Jen málo obcí tohoto kraje má takovou 
publicitu jako Sedliště. 

Mám velikou radost z toho, že věnujete takovou podporu a úsilí Galerii. Je to ojedinělá, výjimečná a 
originální myšlenka, jak obohatit život obce. 

V osobnosti MgA. Emila Adamce jste získali mimořádného člověka, zcela oddaného a zapáleného 
umělce, který je připraven podpořit činnost i v místech, která jsou mimo kulturní centra. 

Mimořádné úspěchy ve světovém kontextu na umělecké scéně svědčí o jeho erudici. Kdo z nás může 
říci, že má realizovanou plastiku v Číně, v Brazílii, na Novém Zélandu a je znovu zván na nejvýznačnější 
sympozia /New York! ?/ Na které české vesnici může být instalována plastika tak význačného umělce? 

Velmi se mi libí, že o svých aktivitách  připravuje  i  výstavy a vždy první v Sedlištích. 
Jsem potěšen, že i obecní zastupitelstvo je natolik osvíceno, že podporuje tyto aktivity. 

Blahopřeji Vám k Vašim aktivitám a úžasným výsledkům. !
Se srdečným pozdravem !
Doc. Mgr. Jindřich Štreit 
V Sovinci dne 9. března 2004 !!



Vážená redakce,  !
       Ačkoliv nejsem pravidelnou čtenářkou Vašeho listu, vím, že se v poslední době hodně píše o obci 
Sedliště. Zasloužil se o to hlavně akademický sochař Emil Adamec. Protože učím už téměř třicet let    
výtvarnou výchovu na 2.stupni sedlišťské základní školy, Emil – dnes světový sochař – byl v letech 1983-
1987 mým nejnadanějším žákem, vždy si o něm ráda něco přečtu. Naposledy se mi dostal do rukou 
článek pana René Stejskala s názvem Sochař Emil Adamec kritizuje rušení galerie (Frýdecko-místecký a 
třinecký deník, 6.12.2006). Objevuje se v něm nepravdivý údaj, na který musím reagovat. 
       Jedná se o tvrzení pana starosty ing. Jaromíra Krejčoka, kterým E. Adamcovi zdůvodňuje zrušení 
galerie. Cituji: „První impulsy skomírání činnosti Muzea Lašská jizba se mohou datovat Vaším vstupem 
do pracovního poměru obce, kdy byly okamžitě ukončeny výstavy, které měly tradici a vždy hojnou účast. 
Jedná se o tradiční velikonoční a vánoční výstavy spojené s prodejem výrobků souvisejících s danou    
tematikou, výstavy činnosti základní školy, výstavy fotografií, obrazů a spolků, které do té doby probíhaly 
pravidelně,“ zdůraznil starosta Krejčok.“( konec citace). Co se týká výstav činnosti základní školy, není 
tomu tak. Jejich tradice vznikla z mé iniciativy v roce 1995 a trvá dodnes. Poslední školní výstava se  
konala od června do září 2006. Emil Adamec nebránil ani v nejmenším jejich realizaci, ba naopak – spolu 
s pomocí tehdejšího zastupitelstva obce je všemožně podporoval. Vždy si velmi vážil toho, že je žákem 
zdejší školy. Pořádal pro děti besedy, půjčoval jim vlastní knihy a katalogy, které pro obec dovezl z ciziny, 
promítal filmy o zemích, ve kterých tvořil (Nový Zéland, Austrálie, Čína, USA aj.). Škola i veřejnost 
měly volný vstup do všech výstav moderního umění, které v galerii instaloval. Návštěvnost, hlavně 
mladých lidí, od vernisáže k vernisáži stoupala. O dění v muzeu existují záznamy v knize návštěv, články 
v obecním zpravodaji, fotografie jsou k nahlédnutí ve škole. Spolupráce s E. Adamcem byla po celé čtyři 
roky jeho působení v galerii v letech 2002 -2006 pro naši školu velkým přínosem. Děti se mohly s kvalit-
ními výtvarnými díly i se sochařem setkat osobně, dokonce při práci na sochách v době konání dvou mez-
inárodních sochařských sympozií, samy v příjemném prostředí muzea vystavovaly a kreslily. Velmi 
zdařilé byly například dětské návrhy vitráží podle Romana Breta, koláže na motivy fotografií Jindřicha 
Štreita či reliéfy podle detailů soch Emila Adamce. V roce 2003 se nejlepší práce našich bývalých žáků 
staly součástí umělcovy vlastní výstavy. Která škola má takové možnosti? Mám vždy velkou radost 
z toho, když mohu mezi výtvarná díla přivést své žáky a zprostředkovat jim tak přímý kontakt s uměním. 
Protože každé setkání s krásou člověka zušlechťuje a kultivuje. Věřím, že se spolupráce obce s Emilem 
Adamcem obnoví a zrušením Lašské galerie škola neztratí možnost setkávat se s jeho uměním i nadále. 
Za jeho mimořádnou snahu a nezištnou obětavost, kterou vůči škole projevil, mu touto cestou děkuji.  !
Mgr. Běla Kučírková 
Ve Frýdku-Místku dne 15. ledna 2007            !!!!!
Vážení příznivci kultury v Sedlištích,  !
 Nejsem rodačka ze Sedlišť, mojí předkové však odtud pocházejí. Mám k Sedlištím kladný vztah 
nejen proto, že je to rodiště sochaře Emila Adamce, jehož Akupunktura Země je zajímavým počinem 
českého sochaře ve světě, ale také pro obdiv k bývalému vedení obce, díky kterému kulturní dění v obci 
zažilo nevídaný rozkvět. Sedliště se v té době staly opravdovým kulturním centrem Slezska, pokud si 
mohu dovolit takto nazvat toto významné období obce. Jsem členkou Literárního klubu Petra Bezruče, tak 
jako Emil Adamec a jiní rodáci Sedlišť a pořádáme na Bezručové vyhlídce v Sedlištích výstavy a před-
nášky nebo křtění almanachů členů LKPB. Mnohý Sedlišťan, který tyto akce navštíví, si posteskne a 
rozpovídá se o kulturním dění, co už není… Nádherná vyhlídka vždy připraví pro návštěvníky atmosféru 
pozitivních energií a sejdou-li se lidé zvučných jmen jako Emil Adamec, Martin Pawera, Věra Šťastná, 
Olga    Fidzinská, Vladimír Švidrnoch, jistě se nikdo nediví kvalitě vystavených obrazů, soch a jiné tvor-
by, která lidem přináší radost a potěšení. Vladimír Švidrnoch restauroval sochy Múz Emila Adamce na 
Bezručově vyhlídce, a tak Múzy vítají návštěvníky v nových šatech. Nejednou doprovázel dění výstav a 
besed     koncert alikvótní skupiny Za hranicemi ticha, jejímiž členy jsou Vítězslav Oram, René Gavlas a 
Michal Chýlek. Děkuji všem zdejším i přespolním, kteří přispívají k těmto aktivitám jakoukoli formou, 
dokonce až z Žermanic dovezl zapálený včelař Alois Rozumek včelí úl jako ukázku k přednášce o včelím 
společenství. Přála bych občanům Sedlišť znovuzrození kulturního dění obce. Věřím, že se nejen 
Bezručova vyhlídka, ale celá obec s milými  obyvateli stane znovu známým kulturním centrem, kam se za 
událostmi rádi sjíždějí lidé z širokého okolí. 

Mgr. Dagmar Molinová                                                                                                                                   
V Lískovci dne 2. října 2014


