
Stanislav Kovář o Zdeňku Junkovi 
 
Bohatý ing. Zdeněk Junek se narodil ve zchudlé zemanské rodině své vlastní matce, 

shodou šťastných okolností, právě v den svého narození. Porodní váha šestnáct kilogramů, tři 
varlata a dva litry vody roztomile šplouchající ve fialové hlavičce dávaly tušit, že se na 
globusu zeměkoule objevila osobnost, která ovlivní obor své působnosti nenapravitelným 
způsobem. 

Sám Vážený čtenáři víš, že zážitky z dětství poznamenají člověka na celý život, jen se na 
sebe podívej! 

První traumatizující Zdeňkův zážitek byl způsoben jeho francouzskou guvernantkou, která 
ho ve věku šesti měsíců upustila tak nešťastně, že si přerazila nohu. Když se pak Zdeněk 
velmi záhy (ještě před dovršením čtrnáctého roku) naučil mluvit, nehovořil o své chůvě jinak, 
než jako o té staré pajdě. Druhý šok utrpěl ve věku pěti let, když mu jeho starší zlomyslná 
sestra prozradila, že je pod postelí bubák. 

Uměním se Zdeněk začal zabývat již v útlém dětství a to nejprve uměním výtvarným. Byl 
to právě on, kdo objevil pro výtvarnictví nový, netradiční a v pravdě avantgardní materiál -  
vlastní stolici. Později ve svém uměleckém zrání přešel na exkrementy, posléze na výměty, 
aby nakonec (v době tzv. vrcholného fekalizmu) skončil u výkalů. Jeho matka, stižená 
chronickou sennou rýmou proti netradičním materiálům nic nenamítala a tak mohla vzniknout 
díla, která jsou dodnes ozdobou přírodních galérií. K nejvýznamnějším dílům patří 
„Kolodějův penis“, vztyčený v centrálním parku marockého Rabatu, používaný také jako 
minaret, „Diamantová játra“ zdobící nádvoří zámku Červený Dvůr a „Pivní trubka“ ve dvoře 
plzeňského pivovaru Prazdroj. Mezi dvěma posledně jmenovanými institucemi Zdeněk 
v pozdějším věku často cestoval 

Ve věku deseti let přesedlal na malířství. Díky své barvosleposti a daltonizmu se spokojil 
pouze s různými odstíny hnědé. Místo štětce používal špachtli. K jeho nejlepším plátnům 
(nyní v Gugenheimově muzeu) patří: „Podélný řez dědou Mrázem“, kynologická studie 
„Stará Bela“ a syrový triptych s kanibalistickým nádechem „Sněhurčina svatební hostina o 
sedmi chodech“. 

V dospělém věku se věnoval nejrůznějším oborům jako např. aviatice, kinematografii, 
bezplachetnímu jachtingu, koulím, tágu a občas i pracoval. 

Dnes na sklonku života po prodělání zarděnek, končí jako ilustrátor podřadných literárních 
škvárů. 

Čest jeho památce! 

Zpověď impotentáta 
 

Od dob svého narození 
nosím s sebou přirození 
prohlížím ho skoro denně 
vypadá dost přirozeně 
 

Nepřidělává mi práci 
svěřil jsem ho gravitaci 
visí stále pěkně svisle 
na mé vůli nezávisle 
 

Občas jsou však situace 
kdy mi vadí gravitace 
problém řeším velmi hravě 
stojem spatným na své hlavě 
 
 
 
 
 
 
Vagina sylvatica 
 

Chtěl jsem ji potkat v lukách 
jak s grácií sluncem se nese 
leknutím trochu jsem ukák 
když na mě vybafla v lese 
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