SPISOVATEL PETR CHVOJKA SLAVÍ 80, Nasavrky
A writer Petr Chvojka is celebrating his 80th anniversary, Nasavrky, CZ

Básník a spisovatel Doc. Ing. Petr
Chvojka, CSc. z Nasavrk (*28.5.1937).
Vystudoval VŠE v Praze, kde také učil
jako pedagog. Kromě zaměstnání se
věnoval literatuře. Je autorem odborných publikací, televizních scénářů, příběhů pro děti a také malíř. „Otec“ Jáji a
Páji, Oldy a Poldy, strašidel na Kulíkově, Šavlojed a autor mnoha příběhů v
dětském komixu Čtyřlístek.
Jak jde k sobě „suchá věda“ s psaním
básní či literaturou pro malé děti?
Každá z uvedených oblastí působí
v podstatě nezávisle vedle sebe. O básnickou tvorbu jsem se pokoušel již
v mládí a provází mne s odmlkami celý
můj život. Po vystudování VŠE následovalo zaměstnání, které bylo spojeno s
výzkumnou činností završenou zákonitě
odbornými publikacemi. Přitom jsme
s přítelem Stanislavem Havelkou začali
tvořit literaturu pro děti.
Kdybyste se znovu narodil, šel byste
stejnou cestou? Nevím, zda celý náš život není předurčen v „Knize osudu“. Ale
pokud by mi bylo dopřáno žít v příštím
životě v demokracii, zřejmě bych si zvolil jinou odbornou profesi. Nejspíše by to
byla filosofie. Ale stále bych chtěl svůj
život obohatit o literární činnost.

Jak Vás posunulo členství ve Středisku
vč. spisovatelů? Členství ve SVčS Pardubice mi především dopřálo seznámit
se s milými kolegy a přineslo několik
skutečných přátelství. Jinak jsem se zase po určité odmlce vrátil k papíru a peru. V mezidobí jsem právě spíše čekal
na nějaký impuls, který by navodil pokračování mé literární činnosti, což členství ve středisku splnilo.
Vaše poslední kniha jsou dobrodužné
příběhy a jakýsi most do minulosti.
Nemáte pocit, že určité keltské vlastnosti jsou stále živé v nás samých?
Celonárodně asi ne, ale vzhledem k tomu, že mnozí z nás jsou potomky dávných Keltů, obzvláště se to týká naší
oblasti (viz České Lhotice), takže určité
geny v nás jistě přetrvávají.
Dost dlouho jste žil v Praze, jak bylo
těžké se vrátit domů do maloměsta?
Jsem rád, že jsem se mohl vrátit do rodného městečka a jsem zde plně spokojený.
Dovolte, jménem celé redakce Newsletteru, Vám popřát k životnímu jubileu
hodně elánu i trpělivosti, pohodu a ze
všeho úplně nejvíc Vám přejeme zdraví.
Na závěr citát H. Walthera: „Čím je kdo
moudřejší, tím bývá skromnější“.
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JARKY PETROVÉ, Litomyšl

A photography exhibition by Jaroslav Petrová, Litomyšl, CZ.
Litomyšlská Galerie Pakosta připravila
spolupracovalo, přesto si našlo cestu do
na pátek 28.dubna 2017 vernisáž výstaGP kolem 60 nadšenců. Celá akce byla
vy fotografií pí Jaroslavy Petrové
součástí 6. litomyšlské sezóny Lázní
ducha. A protože autorka výstavy má
(*1952) z Moravské Třebové. Moderování venkovní vernisáže se ujal ředitel
k městu Litomyšl vřelý vztah, zachytila
muzea v Moravské Třebové Mgr. Robert
na svých fotografiích, krom jiného,
Jordán. Počasí příliš s organizátory nevšechny předchozí ročníky sezóny LD.

VÝSTAVA VÝTVARNICE EVY VLASÁKOVÉ, Ústí n.O.

An art exhibition by Eva Vlasáková, Ústí nad Orlicí, CZ.
Pro příznivce VU, tradičně v pátek 21.
(1992), GR-Praha (1997), Trienále EXL
dubna 2017, Klub přátel umění Ústí nad
Chrudim (2006). Ráda a hodně cestuje.
Orlicí v Galerii pod radnicí připravil
Mexiko, Kuba, Thajsko, Srí lanka, Nový
vernisáž výstavy akademické malířky,
Zéland, atp. Výstavu v Ústí nad Orlicí
grafičky, sklářky a pedagožky Evy
moderovala místopředsedkyně KPU
Vlasákové (*1943 v Táboře) z Malé
Mgr. Marie Švecová z Ústí n.O. Také se
Skály. Vystudovala Výtvarnou školu Vásvou troškou do mlýna přišla malířka a
clava Hollara (1962) a VŠ-UMPRUM
pedagožka Mgr.Šárka Hrouzková z Dolv Praze (1967, prof. F.Muzika). Vystaního Újezdu. Promluvila o jejich přávuje od roku 1978 a výčet jejích výstav
telství a nastínila pár příhod, které zažily
je předlouhý seznam prezentací. Ocepři společné práci. Celou vernisáž donění: Dánsko (1980), Barcelona (1986),
provodily tóny na klavír klávesového
Bienále Brno (1988), Philadelphie USA
mága Mgr. Mirka Němce z Ústí n. Orlicí.

autorka
Úvodní slovo p. R. Jordána

Pohled do galerie

Rektor p.F.Černoch,
pí J.Macháčková

Ve Váchalové uličce před GP

Galerista Z.Sklenář,
malíř J.Merta

Manž.Moravcovi,
galerista A.Pakosta

MĚSTSKÉ NOVINY 05 / 2017, Lanškroun

Pohled do sálu

Kulturní vložka p. Mirka Němce

Town's Newspaper No. 5 / 2017, Lanškroun, CZ

Přídavek aforismů
na dobrou noc:
● Vzdělání je stále
dražší záležitost, přinášející stále menší
užitek.
● Vztah k aktivní činnosti je u mnoha lidí
zcela pasivní.
● Litoval, že není kanibal. Byla k nakousnutí.

Výtvarnice

Manželé Moravcovi,
p. M. Humplík

122

pí. Eva Vlasáková

Manželé Šulcovi
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p. P.Průcha, pí M.Švecová,
p. P.Gríger

Manž.Hrouzkovi, p.Z.Jenčovský,
pí M.Moravcová

