
Vážení přátelé,
s velkou radostí Vám sděluji, že v moravskobudějovickém nakladatelství Motýlek 
vyšla kniha rozhovorů Pavla Kryštofa Nováka s akademickým malířem  
a grafikem Janem Kudláčkem. Celobarevná vázaná publikace o 165 stránkách 
má poetický titul

Jako když mávne 
motýlím křídlem 

Mimo úvodu editora a doslovu Růženy Hekr-
lové, znalkyně umělcova díla, se v ní dozvíte 
mnoho zajímavého o životě a díle Jana Kudláč-
ka, jednoho z našich nejlepších ilustrátorů dět-
ských knih.
Určitě Vás zaujmou kapitoly o jeho dětství strá-
veném v rodných Dolních Dubňanech i v neda-
lekém Moravském Krumlově, stejně jako dosud 
nepublikované poznatky o Kudláčkových profe-

sorech na grafické škole a akademii. Zvláštní význam má i kapitola Rodina sochaře 
Františka Bílka, se kterou byl umělec v dlouholetém přátelském kontaktu.
Jan Kudláček zaujme svým vyprávěním nejen čtenáře 

se zájmem o umění, ale potěší 
i ty, kteří mají rádi kraj kolem 
Moravského Krumlova, jakož  
i Vysočinu, kam umělec často  
a rád zajížděl, stejně jako Pra-
hu, kde žije od svých deseti let. 
Zajímavá je kapitola o Kudláč-
kových přátelích (Jakub Deml, František Nepil, Franti-
šek Kožík, Jaroslav Šerých), o jeho milovaných květinách  

i zvířatech, o prožívání Vánoc a jiných svátků. Všemi třiceti kapitolami prolíná 
laskavý humor a umělcova životní moudrost.

Knihu Pavla Kryštofa Nováka a Jana Kudláčka 
Jako když mávne motýlím křídlem 

objednávejte na adrese: 
KUBíNeK – knihy až do domu

Mgr. Pavel Kryštof Novák
Tyršova 927, 676 02  Moravské Budějovice

e-mail: pknkubinek@centrum.cz, 
tel.: 602 823 230, 568 420 601 

Cena knihy je 290,- Kč, 
poštovné za zaslání jednoho výtisku činí 25,- Kč.

Jan Kudláček Pavel Kryštof Novák
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Mgr. Pavel Kryštof Novák

Narozen v Moravských Budějo-
vicích 29. června 1946.
Absolvoval SVVŠ ve Znojmě  
a Filosofickou fakultu brněnské 
university, obor dějepis – čeština 
(1970).
Středoškolský profesor. Působil 
na školách ve Znojmě, Třebíči  
a v Moravském Krumlově.
 Od roku 1996 redaktor naklada-
telství Bonus A, editor a externí 
redaktor nakladatelství Lípa, 
Arca Jimfa, v současnosti ve vy-
davatelství Akcent v Třebíči. 
Publicista (Lidová demokracie, 
Znojemsko, Kraj Vysočina, Vy-
sočina – news, Třebíčský deník, 
Pramínek).
Knihkupec, majitel firmy Kubí-
nek – knihy až do domu.
Po roce 1989 se stal editorem díla 
Vlasty Javořické. O spisovatelce 
napsal knihu Vše o Vlastě Javo-
řické (1994).
Činný v kulturních aktivitách 
na Moravskobudějovicku, Zno- 
jemsku a Třebíčsku. Autor něko-
lika regionálních publikací.
Žije v Moravských Budějovicích  
a v létě v Ostojkovicích u Jemnice.

MotýleK

Jako v uzlíčku…

Při slově maminka jako by se rozzářilo, a to světlo osvítí uplynulý čas i dobu, ve které jsme 
byli všichni pohromadě: mé dvě sestřičky a já s maminkou a tatínkem. Tatínek musel často 
za prací do okolních měst, a tak jsme byli stále jen s maminkou, která tak měla na mě roz-

hodující a utvářející vliv.
Maminka se narodila v jednom moravském městečku, v sousední vsi prožila dívčí léta a do 
nedaleké obce se vdala. Je to na mapě takový trojúhelník – čarovný trojúhelník, ve kterém 

jako v uzlíčku je svázáno celé moje dětství.
Jsou v tom uzlíčku babiččiny pohádky o hodném zajíčkovi, maminčin vlňák, první sněhové 
vločky, hlasy zvonů, pekařův ochočený ježek, bílá kůzlata a také divoce rostoucí brambořík.
Jsou v něm pěšinky i cesty, po kterých nás vodila maminka a ke kterým jsem navždy přirostl.

Je v něm náš velký stůl, pod nímž jsem na podlaze nakreslil své první obrázky a vyřezal 
dřevěné panáčky a byl za to maminkou pochválen. 

Je tam také slaměná brašna, do které maminčina ruka vložila slabikář a tabulku s písátkem, 
jsou tam na dečkách vyšité růžičky a hlavně tam září dvě lampy, které dostala maminka 

jako nevěsta věnem – jedna byla pro všední dny a ta druhá, kytičkovaná, ta měla osvětlovat 
jen dny sváteční.

Ten uzlíček mi svázala maminka do života, je v něm však ještě mnohem víc.
Stále z něj mohu brát.

Jan Kudláček

Už se moc těším, až budou motýlci mávat na naší knížce křidélky. 
Dílo, které má překážky, bývá zdařilé...

JK

Jan Kudláček
akademický malíř a grafik

Narozen 3. září 1928 v Dol-
ních Dubňanech u Moravského 
Krumlova. 
V letech 1945–1949 absolvoval 
Státní grafickou školu v Praze  
a v letech 1950–1957 Akademii 
výtvarných umění v Praze. 
Dětství prožil v Dolních Dub-
ňanech a v Moravském Krum-
lově, odkud se v roce 1939 pře-
stěhoval s rodiči do Prahy.
Věnuje se malbě, kresbě, grafice, 
animovanému filmu, především 
však ilustraci.
Spolupracoval s nakladatelství-
mi Albatros, SPN, Artia, Česko-
slovenský spisovatel, Vyšehrad, 
Mladé letá, Knižní klub a jiný-
mi. 
Za svou ilustrační činnost získal 
mnoho zahraničních ocenění  
a uznání.
Kniha Petruška, vydaná v roce 
1970, byla v roce 2000 zařazena 
v Německu do výběru nejlep-
ších knih 20. století.
Žije v Praze.

 Jako když mávne 
motýlím křídlem
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