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Nová přiležitost pro qýtvarníky v Jazykovce Votice
a pozvánka na první akci

VoTlCE Rodí se nová tradice obohacující votic\ý
kulturní živoL V Jazykovce Votice na Komenského
náměstÍ vznikly hezké prostory ve kterých Lenka
Zapletalová, lektorka a majitelka školynabízí přile.
žitostr1ýtvarníkům rystavit svá di|a. Předpokládá se'
žeýstalybyse střídaly asiv tříměsíčních intervalech.
Budou otevřenyveřejnosti od pondělí do pátku v od-
polednich hodinách (14:00 až 18:00). Prr.rrízkušenosti
ukáží''jest|i se tento rozvrh osvědčí.

Jarr Peštaz odlochovic aVladimírVondrejs z Rafině-
řic byli mezi pnmími, které Lenka Zapletalová oslovila.
J. Pešta je mám jako keramik, kteqi předvádí svá díia
každoročně zejménana zámku v odlochovicích při
růných akcích (výoční trhy, hudební festival PoPE-
NEC aj.). Kromě toho měl společně s V Vondrejsem
dvě výstalry v Galerii Bemarda Bolzana v Těchobuzi
ajednu v ratrněřické,,Galerii na plotě." Jeho sošky, vazy
a hmce vzbudily vŽdy ve1kou pozomost a oprávněný
obdiv. V poslední době se věnuje také volné malířské
tvorbě. Zatím osciluje mezi dvěma po1ohami. Jsou to
větší absfoakh{ obrazy, které spo1ečně s keramikou amo-
zaikovou úpravou sto1ů pro venkormí použití předvede
ve Voticích poprvé. Druhou polohu představují jeho
malé naivní obÉzky krajin a osídlení, které nám ukríŽe
na některé z přištích ýstav. J. Pešta bude na úvodní

ýstavě v Jazykovce Votice počtem děl převládat nad
několika ukazkami ,,obrazů psaných na vodď' od V.
Vondrejse. V Vondrejs se navíc ujme představení au-
tonké dvojice av1ýtvamýchtechnik, které autoři pouŽívají,
anebo je dokonce r'1mysleli' Sr.ým věkem předstawje
V. Vondrejs starší a zavedenější pól dvojice. MěljiŽ přes

70 ýstav, většinou v Praze' a1e v poslední době i ve Vo-
ticích aokolí av řadě měst azámků Středočeskéhokraje
a drileve Vídni avDub1inu. Jeho hlar'ní specialitoujsou
objekry z tyčí a provazů omačovanéjako tensegriry
pro kreré Čerpá inspiraci r přírode. Žil e maji toriŽ sl ou

ýstavbu za1oženou na principu hierarchického tensegritu,

neboť v zájmu překonání závislosti na $avitaci udrŽuje
jejich integrrtu (soudržnost) vnitřní napetí (tense- grity).
Na lýstavě však předvede figuralní olejomalby, které
jsou sejmuý jako monot}py Z powchu vody na papír.

Setkání při vemisaŽi (viz plakátek) osvěží r,ystoupení
žáku Jazykovky, kteÍi zahnjí zVva1diho Čtvero ročních
dob, Jaro a dále několíknarodních písní, a to vše v úprar'ě
pro zobcor.é flétn1..

Lenka Zapletalová \ysvětli1a budoucnost svého zá-
měrutakto: 

''Rádabych 
touto akcí zahájila cyklusýstav

místních umě1ců v Jazykovce Votice. Chtěli bychom
dat místním umělcům prostor prezentovat své dílo tak,
aby se s ním šřoká veřejnost molúa semámit, anebo
dokonce si něco vybrat a zakoupiť'. Na shledanou s vo-
tickou veřejností na vemisáži se těší Jazykovka Votice
a autoři výstar,y.

Zina Vondrej,sová

Kdo si hraje' nezlobí!
V pátek 14. března otevíráme

Klub des}ových her
VoTICE Pátečnívečery se dajíprožit ruzně.

Kdy naposledyjste si s přáteli zahráli nějakou
bru? Ze jste na to malí nebo velcí? A co staré
známé ,,Kdo si hraje, nezlobí"?

Je-li vám vícejak 12 let' přijďte si k nám
zakÍát.KaŽdý pátek od l 8. hodin budou pro vás
připraveny ruzné stolní, deskové a karetní hry
pod vedením zkušeného hráče' ktery; vám rád
pomůŽe zvládnout pravid1a i strategii hry. První
dva večery budou ukázkové, neplacené. Páteční
večerjsme zvolili záměmě s ohledem na studenty
vracející se z intemátu či kolejí.

Dále pro vás připravujeme:
5' dubna 2014 Závody na odráŽedlech
9. dubna 2014 yítáÍíjara: jamě-velikonoční
tvoření pro malé i velké
11. - 15. srpna 2014 Příměstský tábor ,,Výprava
na tajuplný ostrov" pro děti od 4 1et.

Těší mě, Že si k nám našly cestu nejen děti
ajejich rodiče či prarodiče z Votic, ale i okolních
obcí. Někteří pravidelně,jiní občas. Společně si
hrajeme, zpíváme, malujeme a cvičíme. Klub
pro maminky s dětmi je otevřený každé úteý
a Čtvrtek od 9 do l l hodin. Zájem je i o středeČní
dopolední hlídání dětí.

Více informací na www.rcorisek.cz nebo tel.:
728 991 878. Najdete nás i na Facebooku.

Za Rodinné Centrum oříšek, o.s.,
Anna Zamazalová

První oběánek
voTICEtBxZTÁI{oV Dne 5. března navští-

vila starostka Jana Kocurová prvního občánka
narozeného {. ledna 20t4 Filipka Pohořala
na Beztahově.

Jako dárek mě1a připravenou kytičku pro
maminku a řetízek s přívěskem na památku pro
Fi l ípka.

Petra Ciperovó

Klub menších. Foto: Archiv RC Oříšek

Povltavské pohádky

V prodeji v MKC Votice

Hra prořoctví. llustrační íoto

Manželé Pohořalovi. Foto: Archiv S. Pohořalové


