ŘEZBÁŘ ZDENĚK JENČOVSKÝ SLAVÍ 85, Ústí nad Orlicí

A woodcutter Z. Jenčovský is celebrating his 85th anniversary, Ústí nad Orlicí, CZ
Řezbář Zdeněk JENČOVSKÝ (*27. 12.
Jak na Tebe působí svět nevidomých?
1932 v Praze) z Ústí nad Orlicí. Na
S organizací SONS jsem spolupracoLidové akademii umění v Praze vystuval hodně. Jak se školou v Moravské
doval grafiku. Ze zdravotních důvodů
Třebové tak v Litovli, kterým jsem věnose začal věnovat řezbě do dřeva. Do
val dvanáct dřevořezeb k výuce. Slepé
Ústí se přestěhoval v roce 1981. Své
děti neznají, co je to květina! Bylo jim
výtvarné úsilí zaměřil zejména na nevinutno vést ruku a zároveň vysvětlovat,
domé a aktivně spolupracuje se SONS
co to je. Ty jejich emoce až chvění
ČR v České Třebové. Především vystaruky, to jsou nesmírně silné zážitky.
voval v ústeckém okrese.
Nastudoval jsem informace o Karlově
Jak Ti ve Tvé tvůrčí práci pomáhá
mostu a pak při procházení dřevořezeb
rodina? Bez pomoci rodiny a zvláště
Prahy jsem jim vysvětloval historii.
Máš nějaké reprezentativní místo pro
manželky bych tuto práci nemohl dělat.
Vždy jsi chtěl dělat známky, kdo byl
své řezby? Mám doma asi 10 věcí, kteTvým vzorem? Kousek vedle bydlel
ré bych nikomu nedal ani za nic. Praha,
Zátiší s chlebem, atd. Nejčestnější míznámý rytec Josef Herčík. V té době
pracoval na známce Picassovy Guersto je tam, kde se schází celá rodina a
nicy. Moc mi to imponovalo. Nějaký čas
kde je mně nejlépe - kuchyně.
Jaký je Tvůj recept na dlouhověkost?
mne vedl, uděloval rady a šlo mi to.
Sbíráš známky? Které si nejvíce váPráce, dobrá nálada a spokojenost.
žíš? Ano, již od dětství. Nejcennější pro
Přejeme Ti především zdraví, hodně té
dobré nálady a dlouhá léta uprostřed
mne je stará ruská známka, jež byla vyrodiny s Tvou milou manželkou.
tištěna jako originál přímo z plotny.
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malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala (JMB)
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Přejeme Vám veselé vánoce,
štěstí a zdraví v novém roce 2018
We wish you a happy and healthy New Year 2018
145

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ EXLIBRIS, Moravská Třebová

The last meeting of collectors of exlibris before Xmas, Moravská Třebová, CZ
Pravidelné vánoční setkání sběratelů
ky následovalo vzájemné obdarování
exlibris se uskutečnilo v Třebovské renovoročenkami 2018. Rozloučit se se
stauraci v Moravské Třebové. Jsou to
starým rokem přišel p. J. Vinkler, pí M.
většinou členové SSPE Praha a zpraMoravcová s manželem, manželé Petrovidla i členové bývalé místní organizace
vi, p. J. Mauler, p. J. Koblovský, p. J.
KPVU. Byla cítit přátelská atmosféra.
Lohynský, p. J. Krčmář, všichni z M.
Každý se chtěl pochlubit novými přírůTřebové. Z Losin přijel grafik p. G.
stky grafiky do své sbírky nebo čerstHujber s manžekou a z Lanškrouna
vými exlibris pod jeho patronací. Klasicmanželé Smejkalovi.
(12/2017)

Třebovská restaurace

diskuze nad grafikou

NÁVŠTĚVA U MALÍŘE ZDEŇKA ROSÁKA, Choceň

Visiting the home of an artist Zdeněk Rosák, Choceň, CZ
Město Choceň nás přivítalo přívětivým
skvělou. Vánoční rohlíčky také chutnaly.
adventním počasím. Měli jsme chvilku
Následovala prohlídka ateliéru, který
čas, a tak míříme do rezervace Peliny.
signalizoval, že se tu připravuje nějaká
Vlastně to není vůbec od věci, protože
větší výstava. Zárověň jsme měli přílepro místní výtvarníky je toto místo
žitost poznat mladší generaci rodiny.
velkou inspirací. Pokud to tam neznáte,
Povídat stále bylo o čem. A protože se
vřele doporučujeme. Ak. sochař Zdekvapem blíží konec roku, vyměnili jsme
něk ROSÁK je pedagog, malíř a
si PF 2018. Čas u Rosáků příjemně, ale
sochař. Paní Rosáková nás na zápraží
neúprosně plynul. Nezbývalo nám, než
hned
vítá: „Návštěvy se u nás
se rozloučit. Děkujeme.
nezouvají!“ Kávičku paní umí opravdu
(12/2017)

manželky
rezervace Peliny

p. G.Hujber s manželkou

p.J.Lohynský, p.J.Krčmář

pí M.Moravcová

Town's Newspaper No. 12 / 2017, Lanškroun, CZ
● Dobré zboží se chválí samo,
ostatní potřebuje reklamu.
● Přišel o všechno, jen o jeho
ženu nestál ani exekutor.
● Nahá žena má vždycky větší
váhu než oblečená.
● Vstává s kohoutem, spát chodí se slepicemi. Je plný čmelíků.
● Pokud pečení holubi létají, tak
zásadně do cizí huby.
● Vítejte hosty po staročesku chlebem a solí. Žádný se dlouho
nezdrží!
● Klekání zvonili, aby se lidé
zvedli a šli si lehnout.
● Na smrti mě nejvíce děsí, že
nebudu
vědět,
kdo
vyhrál
Wimbledon.
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posezení u stolu

p.Jan Mauler

MĚSTSKÉ NOVINY 12 / 2017, Lanškroun

● Ideální ženské míry 90-60-90
mohou vyjadřovat výšku, délku a šířku bedny, kterou
vyplavil oceán.
● Bůh prý stvořil svět za šest dní.
V neděli ho aspoň trochu vylepšil
fotbalem.
● Kdo považuje chůzi za aktivní
odpočinek, měl by zkusit roznášet pivo v zahradní restauraci!

sochařská díla

přípitek

autor a jeho obrazy

v ateliéru

SETKÁNÍ SE SPISOVATELI, Lanškroun

The last meeting of writers from SVČS, Lanškroun, CZ
Letos se již podruhé setkávají spisovaMiroslav Kubíček (*1934) ze Šumtelé SVčS Pardubice v Lanškrouně.
perka, prozaik Milan Dušek (*1938) ze
Místem činu, jak se již stalo nepsanou
Žamberka, básník Jiří Faltus (*1939) z
tradicí, byla restaurace Mazíno. Básník
Lanškrouna a JMB.
(11/2017)

spisovatelé SVčS

M. Kubíček
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M. Dušek

J. Faltus

