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G A L E R I E   F E L I X E   J E N E W E I N A   M Ě S T A   K U T N Ě   H O R Y 

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 
 

 

Z A   1 .   -   1 2 .   2 0 1 8 
 
 

1. Základní informace o účetní jednotce 

 

Název:     Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (dále jen GFJ)  

Právní forma:  Příspěvková organizace, která vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  

Sídlo:     Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora  

Identifikační číslo organizace: 71006206 
 

 

2. Řídící struktura 

 

Složení řídících orgánů:  Galerie je řízena ředitelem a jeho zástupkyní. 

 

Hierarchie řízení   

ředitel    Mgr. Rezler Aleš  

asistentka ředitele  Pospíšilová Marcela (1.1.-30.7.2018) 

asistent ředitele   Ďatko Peter (10.8.-31.12.208) 

 

 

3. Organizační struktura 

 

Účetní jednotka má jedno pracoviště - Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, Kutná Hora 

 

 

 

 

4. Profesní struktura a objemy vyplacených mzdových prostředků 

 

 
 

 

 

5. Základní účetní informace 
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6.Provozně výrobní ukazatelé 

 

TABULKA VYKAZUJÍCÍ ČINNOST GFJ MĚSTA KUTNÉ HORY V ROCE 2018 
  

 
 

Návštěvnost výstav GFJ v roce 2018 byla celkem 1839 osob.  

 
 

7. Výstavy 
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01  

PUCHOVÁ HANA, obrazy 

GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro 

05.01. - 28.02.2018 

Návštěvnost: 339 osob 

 

Hana Puchová (1966), ostravská malířka a ilustrátorka, studovala v letech 1991-1997 na Vysoké 

uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesorů Jiřího Šalamouna a Jana Solpery. Věnuje se malbě, 

kresbě a ilustraci. Nejčastějšími tématy jsou portréty, zátiší a prostředí, v nichž žijí lidé. Od roku 1997 

učí výtvarnou výchovu na základní škole v Ostravě. Svou tvorbu prezentovala na více než dvaceti 

autorských a více než třiceti skupinových výstavách. Zastoupena je ve sbírkách veřejných institucí i u 

soukromých sběratelů. - I když donedávna patřila mezi umělce širší veřejností prakticky dosud 

neobjevené je skvělou portrétistkou a autorkou velmi osobitých zátiší. Především ale natolik 

autentickou a výraznou, že její dílo obstojí i v konfrontaci zahraniční konkurence. Vstoupila do světa 

umění s ženskou odvahou povýšit každodennosti všedního života na závažná témata, která jsou nejen 

uměleckou výpovědí, ale jsou natolik intimní a blízké už z povahy věci, že jejich přesvědčivost je 

zcela přirozená. 

 

Dotace MKČR byla použita na transport výstavy, realizaci doprovodných propagačních materiálů 

výstavy  (plakáty, banner) a také na výlep plakátů a webhosting GFJ. – 

 

Dle tržeb ze vstupného a monitoringu počtu návštěvníků byla na této výstavě zaznamenána 

návštěvnost v počtu 339 osob. Celková tržba za výstavu činila 2.015,- Kč (zahrnuje vstupné, prodej 

katalogů a reklamních předmětů GFJ). Bezprostředně po zahájení výstavy byly zpřístupněny 

informace o výstavě (místo konání, termín akce, doprovodný text, obrazová příloha) na 

facebookových a webových stránkách galerie www.gfj.kh.cz a v kulturních přehledech lokálního 

tisku. – Ohlasů a anotací v tisku a na webových kulturních portálech bylo zjištěno 6 (web 

Havlíčkobrodský deník, Kutná Hora, Where Event, Obzory Kutnohorska, Art Tour, Czech Unesco). 

 

02 

ŠKUBAL MAREK / Bůh odporných věcí, škrábané kresby  

GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro 

09.03. - 28.04.2018 

Návštěvnost: 391 osob 

 

Výstava Marka Škubala Bůh odporných věcí navazovala na starší stejnojmenné projekty a výstava v 

GFJ. Představovala jejich vyvrcholení. Na cyklu kreseb Škubal pracoval několik let. V roce 2014 

představil jeho první část na samostatné výstavě v plzeňské galerii Visio Art. Již tehdy tyto práce 

vyvolaly velkou pozornost. Celý cyklus tvoří 65 rytých kreseb, které představují jednotlivá božstva, 

patřící do svébytné a promyšlené mytologie, kterou postupně Marek Škubal vytvářel a zabydloval 

novými a novými mocnostmi. Vzniklo tak jakési zvláštní temné pandemonium či bestiář světa za 

oponou viditelného. Diváku v této souvislosti mohou vytanout na mysli litografie Odilona Redona 

inspirované románem Gustava Flauberta Pokušení svatého Antonína nebo některé práce Vasilije 

Kandinského stejně jako „kunstformen der natur“ Ernesta Haeckela. Téma bájných a božských červů 

nalézá Škubal nejen v dějinách umění, ale i v nejrůznějších mytologických systémech. Této tématice 

se ostatně věnuje i ve svém doktorandském studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. S ohledem 

na vystavené práce může být překvapivá informace, že Marek Škubal je především pozoruhodný 

sochař. Jeho umělecké aktivity se ale přirozeně rozprostírají v širším spektru forem. Škubal byl vždy 

fascinován detailem, přehlédnutelnou maličkostí, která ale může mít překvapivě zásadní vlastnosti i 

významy. Jeho tvůrčí preciznost hraničí s umanutostí i fyzickým vypětím, které významově dotváří 

celek. Tisíce hodin, které se skalpelem v ruce autor nad cyklem strávil dávají dílu až magický či 

rituální charakter. Autor svou kresbu postupně zdokonaloval, což vynikne při srovnání počátků a 

konce celého cyklu. Celá série je pečlivě promyšlena tak, aby působila kompaktně, jako celistvý 

soubor, stejně jako individuální a samostatná umělecká díla. 

http://www.gfj.kh.cz/
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Dle tržeb ze vstupného a monitoringu celkového počtu osob byla zaznamenána návštěvnost výstavy 

v počtu 391 osob (vernisáž 81, dospělí 81, školy 99, neplatící 11). Celková tržba za výstavu činila 

2.305,- Kč (zahrnovala vstupné, prodej katalogů a reklamních předmětů GFJ). Po zahájení výstavy 

byly zpřístupněny informace o výstavě (místo konání, termín akce, doprovodný text, obrazová příloha) 

na webových stránkách galerie www.gfj.kh.cz, fb profilu galerie a v kulturních přehledech lokálního 

tisku. - Ohlasů a anotací v tisku a na webových kulturních portálech bylo zjištěno celkem 8 (web 

Svoboda.info, Kutná Hora, Kutnohorské listy, Kutnohorský deník, Akademie Světlá, Právě dnes, 

Obzory Kutnohorska, Sousedé). – Dotace MKČR byla použita na poštovné, cestovní náhrady, 

transport výstavy, kancelářské potřeby, výrobu propagačních materiálů (plakáty, banner) také na výlep 

plakátů a webhosting GFJ a podíl na realizaci katalogu výstavy vyd. společně s Trafo Gallery. –  

 

 

03  

BAŠTÝŘ JIŘÍ, obrazy 

GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro 

04.05. - 24.06.2018 

Návštěvnost: 302 osob 

 

Původně v tomto termínu plánovaná výstava sochaře Miloslava Smrkovského musela být bohužel 

zrušena vzhledem k nesoučinnosti rodiny umělce a neochotě zapůjčit potřebná díla z pozůstalosti bez 

nichž by výstavu realizovat nebylo vůbec možné. - Jiří Baštýř po absolvování střední umělecké školy 

grafické v Jihlavě, vstoupil v roce 2010 do ateliéru kresby Jitky Svobodové na Akademii výtvarných 

umění v Praze. Po roční stáži v Intermediálním ateliéru I Milana Knížáka, pokračoval ve studiu v 

ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Jeho nejvýraznější doménou je klasická figurální kresba, kterou 

propojuje s médiem malby jak na papírové podložce, tak na plátně. - Baštýřovi jeho bezprecedentní 

kreslířské dovednosti umožňují práci s lidským tělem tak, že může vyjádřit jakoukoliv tělesnou 

anomálii. Obsahy jeho obrazů vyznívají primárně dekadentně. Prvotním „předlohovým“ zdrojem jsou 

vizuální záznamy mrtvých lidských těl v nejrůznějších jejich pozicích a situacích. Expresivně 

dramatický účinek těchto námětů záměrně popírá Baštýř tvrzením, že pracuje s vizuálním materiálem. 

Materiálem s vlastními estetickými hodnotami jednotlivých kresebných detailů, jejich opozitních 

vazeb, tělesné dynamiky nebo jednoduše řečeno něčím, co se dá na obraze použít. Abstrahuje od 

původního významu zobrazeného ještě dále, úseky plochy plátna pojednané kresbou uhlem vymezuje 

nebo doplňuje akrylovou malbou. Zpočátku pracuje monochromaticky a na plátně se objeví jen 

kombinace uhlu a bílá, pomineme-li jeho digitální manipulace s přetransponováním kresby či obrazu 

fotocestou k barevně zpracovanému tisku. - Výstava Jiřího Baštýře navazovala na jeho účast na 

Sympoziu současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora v roce 2017 a tehdy započatou 

spolupráci s Galerií Felixe Jenewina města Kutné Hory.  

Bezprostředně po zahájení výstavy byly zpřístupněny informace o výstavě (místo konání, termín akce, 

doprovodný text, obrazová příloha) na webových stránkách galerie www.gfj.kh.cz a v kulturních 

přehledech lokálního tisku. Ohlasy a anotace v tisku a na webových kulturních portálech byly zjištěno 

4 (web kutnahora.cz, czecot.cz, svobodainfo.cz, web autora.). - Celková návštěvnost výstavy 302 osob 

(vernisáž 8, dospělí, 43, školy, 21, neplatící 37, muzejní noc 193). Celková tržba 1.535,- Kč 

(zahrnovala vstupné, prodej katalogů a reklamních předmětů GFJ). - Dotace MKČR byla použita na 

náklady spojené s realizací výstavy, tj. cestovní náhrady, transport výstavy, katalog výstavy, plakáty, 

výlep plakátů, banner, webhosting – jiné položky byly pokryty z příspěvku zřizovatele. -  

 

 

04 FELIX JENEWEIN 1857-1905, ze sbírek GFJ 

Termín realizace: 30.06.-23.07.2017 

Místo konání:  GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro 

Návštěvnost: 121 osob 

 

Významný kutnohorský rodák, studoval malířství v Praze v letech 1873 - 1879 na pražské akademii u 

Jana Swertse, v letech 1879 - 1880 u profesora Josefa Trenkwalda ve Vídni. Jenewein, malíř 

http://www.gfj.kh.cz/
http://www.gfj.kh.cz/
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figurálních historických a náboženských výjevů, příslušník, tzv. generace Národního divadla, 

navazoval svou vypjatou náboženskou malbou na příklad prerafaelistů a nazarénů. Jedna 

z pozoruhodných postav českého malířství přelomu 19. a 20. století. Dílo tohoto autora si dokázalo i 

po sto letech udržet hodnotu mírou své neobvyklé autenticity a umělecké kvality. - V roce 1941 paní 

Marie Jeneweinová, vdova po Jeneweinovi, odkázala městu Kutné Hoře uměleckou pozůstalost po 

svém muži malíři Felixi Jeneweinovi. Současně se zahájením sympozia byla otevřena výstava 

z Jeneweinova fondu galerie, představující nejvýznamnější část uměleckých sbírek města. Galerie 

Felixe Jeneweina města Kutné Hory sestavuje pro tuto výstavu každoročně výběr 60 prací, 

dokumentujících nejdůležitější časové úseky Jeneweinovy umělecké tvorby. Od počátku na akademii 

až po vrcholné autorovo období. 

Informace o konání výstavy byly v souvislosti se zahájením výstavy zveřejněny na webu GFJ a na 

sociální síti a v lokálním tisku. - Celková návštěvnost výstavy 121 osob (dospělí 31, děti 34, neplatící 

56). Celková tržba 2700,- Kč (zahrnovala vstupné, prodej katalogů a reklamních předmětů GFJ). - 

Dotace MKČR byla použita na náklady spojené s propagací této výstavy - plakáty, banner k výstavě, 

výlep plakátů. 

 

 

05 XVIII.SYMPOZIUM SOUČ.VÝTV.UMĚNÍ JENEWEIN – KUTNÁ HORA 

Kateřina BARABÁŠOVÁ, Josef BOLF, Vladimír HAVLÍK, Tomáš HONZ, Martin MULAČ 

Místo konání:  GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro 

Termín realizace workshopu: 02.07.-15.07.2018 

Termín realizace výstavy: 07.09.-28.10.2018 

Návštěvnost: 286 osob  

 

Sympozium současného výtvarného umění JENEWEIN – Kutná Hora je pevnou součástí 

dramaturgického plánu městské galerie v Kutné Hoře. U jeho zrodu stála před dvaceti lety vize 

vybudovat dlouhodobý projekt, který by obstál v široké kulturní nabídce galerijních institucí nejen v 

Kutné Hoře, ale byl současně nadregionální a svým polyvalentním charakterem vyhovoval 

nejrůznějším cílům. Zaměřuje se na podporu současného výtvarného umění, cílené shromažďování 

nových sbírkových předmětů, aktualizaci Jeneweinova díla, sběr badatelského a vědeckého materiálu, 

dokumentaci současných tendencí ve výtvarném umění, umožňuje vlastní specifickou výstavní činnost 

a je oporou kulturní a výchovně-vzdělávací funkci galerie. Během sympozia 2018 vzniklo 39 děl 

respektujících téma sympozia, jímž je stabilně aktuální reflexe Jeneweinova díla, konotace 

náboženských, dekadentních a existenciálních obsahů. Zúčastnili se ho čtyři autoři vesměs z nejmladší 

malířské generace. V původní sestavě byl i Josef Bolf, který nakonec nedorazil. Workshop sympozia, 

který probíhal prvních 14 dní v červenci, se konal v tvůrčích prostorách bývalého zámečnictví 

v Nádražní ulici v Kutné Hoře. Prostory vyjma nutné režie zapůjčilo město galerii bezplatně. -  

Informace o konání výstavy byly v souvislosti se zahájením výstavy zveřejněny na webu GFJ a na 

sociální síti a v lokálním tisku. - Návštěvnost výstavy k 30.9.2018 činí 190 osob (dospělí 43, děti 24, 

hromadné vstupné 22, neplatící 26, vernisáž 75). Tržba 1880,- Kč (zahrnuje vstupné, prodej katalogů a 

reklamních předmětů GFJ). – Dotace MKČR byla použita na náklady spojené s realizací této výstavy 

– katalog výstavy, plakáty, banner k výstavě, výlep plakátů, autorské honoráře pro účastníky 

sympozia, výtvarný materiál, režie tvůrčích prostor – voda, elektřina. 

 

06 FRANTIŠEK PELÍŠEK 1896-1937 

Místo konání:   Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, 284 01 Kutná Hora 

Termín realizace: 09.11.-31.12.2018 

 

Původně plánovaná výstava Dana Trantiny je odložena na začátek roku 2019  a je nahrazena výstavou 

kutnohorského rodáka Františka Pelíška (1896-1937), absolventa uměleckoprůmyslové školy v Praze, 

žáka prof. F.Kysely. Pelíšek, muž malého vzrůstu, ale velkého životního osudu, odešel v r.1920 do 

Brazílie, kde se stal v r.1927 řádným profesorem na vysoké výtvarné škole v Porto Alegre (stát Rio 

Grade do Sul) a kde také žil až do své smrti 1937. V r.1935 získal brazilské občanství. Vedle Jucelyna 

Kubitscheka je pravděpodobně jednou z nejvýznačnějších brazilských postav českého původu. 

Muzeum umění Rio Grande do Sul pořádá souběžně v listopadu Peliškovu výstavu, a sice část jeho 
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brazilské tvorby. České velvyslanectví v Brazílii se zasadilo v letošním roce o překlad Pelíškova 

podrobného deníku do portugalštiny, aby jeho příběh vešel v obecnou známost i v zemi, kde se dočkal 

největšího uznání. Výstava v GFJ zpracovává část sbírkového fondu Památníku národního písemnictví 

v Praze, kde je uložen rozsáhlejší konvolut jeho kreseb z let 1914 -1918, tj. z dob studií na VŠUP a to 

včetně návrhů knižních a drobných ilustrací, jimiž si opatřoval živobytí jako student. Krom toho se 

podařilo sehnat množství archivního materiálu, matričních rodinných záznamů, školních záznamů a 

evidence ze studií v Praze a v Kutné Hoře. Výstava je připravována ve spolupráci s MSGR v Porto 

Alegre, s Památníkem národního písemnictví v Praze, s velvyslanectvím ČR v Sao Paulu a s 

velvyslanectvím Brazílie v Praze a v neposlední řadě i s Muzeem krajanského vystěhovalectví do 

Brazílie v Náhlově. 

 

OHLASY V TISKU A V MÉDIÍCH 

01 Přírůstky sbírek GFJ 2011-2017, obrazy  

in Nezávislé listy, Kutnohorský deník, kutnahora.cz, dobryinfo.cz, facebook GFJ, web GFJ; 

02 Jan Vytiska / Ďábel má ten nejmedovější hlas, dyť to přeci víš / obrazy 

Kutnohorský deník, Obzory Kutnohorska, obzorykutnohorska.cz, cs.eventbu.com, cs.pricett.com, 

svoboda.info, facebook GFJ, web GFJ 

03 Jan Rybníček / Mezi druhy / obrazy 

ctidoma.cz, akcuj.cz, kutnahora.cz, novagalerie.cz, 

04 Felix Jenewein 1857-1905 / ze sbírek GFJ 

akce.cz, artmap.cz, facebook GFJ, web GFJ 

05 Matěj Olmer / Oslepení / obrazy 

phatbeatz.cz, ceskegalerie.cz, svoboda.info, digitalniknihovna.cz, search.mlp.cz, wherevent.com, 

terorist.cz, facebook GFJ, web GFJ, twitter 

06 XVII.Sympozium současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora 

czechot.cz, kutnahora.cz, svoboda.info, art-tour.cz, Obzory Kutnohorska, Kutnohorské listy, fb GFJ, 

web GFJ 

07 Renata Cziroková / Zjevení / obrazy, kresby 

kutnahora.cz, sd-zstgm.cz, br.eventbu.com, svoboda.info, fr.czech-unesco.org, czecot.com, 

wherevent.com, kalendarz-imprez.strednicechy.info, Kutnohorský deník, Kutnohorské listy, fb GFJ, 

web GFJ 

 

DOPROVODNÉ AKCE 
 

DOPROVODNÁ AKCE VÝSTAVY JIŘÍHO BAŠTÝŘE - VIII.MUZEJNÍ NOC GFJ 2018 

Sankturinovský dům – nádvoří a výstavní prostory v 1. a 2.patře, Palackého nám.377, Kutná Hora 

18.5.2018 / 16-22 hod. 

Návštěvnost:        193 osob 

 

Doprovodnou akcí výstavy bylo uspořádání VIII.Muzejní noci GFJ 2018. Symbolické vstupné 1.- Kč 

veřejnosti ten den umožňovalo vstup na výstavu, keramickou dílnu pro děti, shlédnout představení 

divadla Víti Marčíka ml., koncert Paapaa and Happy Shakers; Rastafidli Orkestra; MiG 9 Babočka, 

pro dětské návštěvníky facepainting -    malba na kůži. Za aktivní přítomnosti autora byly připraveny 

komentované prohlídky výstavy Jiřího Baštýře. Návštěvnost 193 osob. - Ohlasů a anotací v tisku a na 

webových kulturních portálech bylo zjištěno 11 (web web akce.cz, web amg.cz, web czechot.cz, 

facebook GFJ, web idnes.cz, web kutnahora.cz, web kutnohorsko.cz, web regiony.cz, web 

svoboda.info.cz, Tep regionu, Obzory Kutnohorska). – Dotace MKČR byla použita na náklady 

spojené s realizací této doprovodné akce, tj. cestovní náhrady, transporty, plakáty, výlep plakátů, 

honoráře pro účinkující – jiné položky byly pokryty z příspěvku zřizovatele. 

 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY XVIII.SYMPOZIA JENEWEIN-KUTNÁ HORA –  

KONCERT KAPELY OSTRÝ ZUB  

Termín realizace:     07. 09. 2018 

Místo konání:  GFJ  - Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377, 284 01 Kutná Hora 

Návštěvnost:        75 osob 
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V rámci vernisáže sympozia 7.9.2018 byl uspořádán pro návštěvníky vernisáže dvouhodinový koncert 

olomoucké kapely Ostrý zub (Jan Krtička, Vladimír Havlík, David Jedlička, Jiří Bartoník) hudebního 

uskupení složeného výhradně z profesionálních výtvarníků. Vernisáži i doprovodnému programu se 

dostalo pozornosti virtuálních i tištěných médií.  

 
 

8. Sbírky 

 

Přírůstky sbírek v roce 2018 
___________________________________________________________________________ 
inv.č.  autor, název, rok technika, rozměr               způsob nabytí 

 
VU 777 G  BARABÁŠOVÁ Kateřina, Přistání na měsíci, 2018    S/2018 

  akryl, plátno, 130 x 150 cm 

 
VU 778 G  BARABÁŠOVÁ Kateřina, V džungli, 2018     S/2018 

  , olej, plátno, 120 x 110 cm 

 

VU 779 G  BARABÁŠOVÁ Kateřina, Uvězněná, 2018     S/2018 

  akryl, plátno, 70 x 80 cm 

 

VU 780 G HAVLÍK Vladimír, Hory I, 2018       S/2018 

  komb.technika, plátno, 30 x 40 cm 

 

VU 781 G  HAVLÍK Vladimír, Hory III, 2018      S/2018 

  komb.technika, plátno, 30 x 40 cm 

 

VU 782 G  HAVLÍK Vladimír,Hory, řeky, katedrály, 2018     S/2018 

  komb.technika, plátno, 69,7 x 99,5 cm 

 

VU 783 G  HONZ Tomáš, Sv.Kryštof, 2018       S/2018 

  olej, plátno, 68 x 50 cm 

 

VU 784 G  HONZ Tomáš, Kaple Božího těla, 2018      S/2018 

  olej, plátno, 50 x 60 cm 

 

VU 785 G  HONZ Tomáš, Sloup a klenba, 2018      S/2018 

  olej, plátno, 80 x 50 cm 

 

VU 786 G  MULAČ Martin, Posedlý Edgar Allan Poe (z cyklu V hlavě génia), 2018  S/2018 

  akryl, sprej, plátno, 100 x 100 cm 

 

VU 787 G  MULAČ Martin, Zasažen bleskem I (z cyklu Hommage á Otakar Lebeda), 2018 S/2018 

  akryl, sprej, uhel, plátno 

 

VU 788 G  MULAČ Martin, Koráb chaosu (z cyklu Loď Bláznů), 2018   S/2018 

  přetisk kresby fixativem, akryl, plátno, 40 x 60 cm 

 
 

Pozn.: N = nákup; S = dar autora ze sympozia 

 

V roce 2018 bylo získáno 12 nových sbírkových předmětů, zčásti vytvořených v červenci 2018 během 

tvůrčího workshopu XVII.Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora. 

 

10. Seznam pracovníků (k 31.12.2018) 
 

REZLER Aleš, ředitel galerie 
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POSPÍŠILOVÁ Marcela, asistentka ředitele (1.1.-30.7.2018) 

ĎATKO Peter, asistent ředitel (10.8.-31.12.2018) 

 

dozor galerie 

CHYBOVÁ Lenka  

POKORNÝ Rudolf 

BUREŠOVÁ Jana  

GLOSEROVÁ Monika 

                                   Mgr. Aleš Rezler 

                                        ředitel GFJ 


