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Vojtek: Psaní a malování jsou jako dva koně
Známý břeclavský malíř Antonín Vojtek má kromě kreslení a malování další velký koníček, a to psaní. V listopadu vydá již desátou knihu

ZÁLIBY POHROMADĚ. Dříve se Vojtek rovněž rád prolétl na rogalu a z výšky pozoroval vše, co se později objevovalo na stránkách jeho knih a na plátnech jeho obrazů. Foto: Deník/Aneta Beránková
ANETA BERÁNKOVÁ

Břeclav – Od mládí se zajímal
o výtvarnou tvorbu. Chodíval
krajinou, pozoroval, kreslil a
maloval okolí své rodné obce
Horní Bojanovice na Břeclavsku a později i přírodu kolem
Břeclavi. Jednaosmdesátiletý
Antonín Vojtek, kterému se
také říká „malíř jižní Moravy“, kromě malování objevil i
kouzlo psaní knih. V listopadu vydá jubilejní, desátou.
Poprvé usedl za psací stůl
těsně po revoluci. „Tenkrát
jsme měli všichni velké oči a
velké plány, tak jsme se rozhodli vydat moji první knihu.
Ve vydavatelství v Podivíně
proto vzniklo první dílo,“
vzpomíná Vojtek na svou prvotinu nazvanou Antonín
Vojtek – Malíř jižní Moravy.
V padesáti příbězích zde vypráví o své práci. Monografie
je navíc přeložená do angličtiny. „Vydali jsme třináct tisíc
kusů. Vzpomínám si, jak mi je
domů dovezl kamion,“ usmívá se Břeclavan, který zůstal
věrný psaní po celé řadě koníčků, které postupně opouš-

těl. Mezi nimi i fotografování
či létání na rogalu. „V žertu
někdy říkám, že to dělám naschvál profesorce, která mě
učila češtinu. Často jsem si domů odnášel čtverku, tak jsem
z trucu začal po nějaké době
pořádně psát,“ upozorňuje
umělec.
S odstupem čtyř až pěti let
dostal nápad zachytit příběhy
žen, které získal pro kresby
aktů. „Bylo to v době, kdy jsem
se věnoval hlavně aktům.
Chtěl jsem povyprávět o tom,
jak malíř dívky pro své dílo
získává a jak je později zase
ztrácí,“ vypráví muž o další
knize s názvem Já a moje modelky. Všechny ilustrace, které výtisk doplňují, jsou jeho
práce.
Pod číslem tři se skrývá publikace Řekni mi, táto, proč.
„Své dcery jsem často brával
na dovolenou do Chorvatska.
Jedna z nich, Erika, bývala docela zamlklá a nikdy se mě na
nic nezeptala. V té době běžel
v televizi jeden pořad, kde se
vždy zeptali na nějakou otázku a pak vybírali ze čtyř možných odpovědí. Vyprávěl jsem

Erice o té soutěži a jí se to zalíbilo. Najednou se rozpovídala a mě přivedla k tomu, zase se pustit do psaní,“ vypráví
absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v
Brně.
Čtenář na stránkách knihy
najde zvídavé otázky dítěte na
téma rodinných vtahů, dospívání a první zamilovanosti.
„S dcerou mám spojenou i další knihu, tentokrát však s
nejmladší Julií. Už od šesti let
měla stovky obrázků, a tak
jsem je využil jako ilustrace do
sbírky veršů Jako v nebi, tak i
na zemi,“ podotýká malíř, který měl výstavu obrazů kromě
několika míst po republice i
v Německu, Rakousku, Skotsku, Itálii, Řecku, Spojených
státech amerických nebo v
Chorvatsku.
Každý příběh, který vloží na
stránky, a každá kniha, kterou vydá, je pro Vojtka velkým dobrodružstvím. „Psaní
je pro mě vlastně relax. Když
stojím celý den u plátna, tak si
potřebuji odpočinout, odreagovat se. Mnohdy mě témata
na další knihu napadají přímo

Do Fosfy přijede Legiovlak.
Zakončí tím tour po městech
Jméno: Radek Zabloudil
Věk: 20 let
Povolání: student

Máme první zkoušku po
prázdninách s ochotnickým
divadelním spolkem Šejkspír.
Budeme nacvičovat novou
hru. Věřím, že si užijeme při
přeřecích hodně legrace. (hra)

Břeclav – Do okresního města
zavítá replika historického
vlaku z období mezi roky 1918
– 1920. Ten jezdil po Transsibiřské magistrále v době operací československých legií.
Na železniční vlečku břeclavské firmy Fosfa přijede v pátek dvacátého listopadu.
Legiovlak je projekt Československé obce legionářské.
Pomáhá veřejnosti a především mládeži obnovovat její
povědomí o československých
legiích a jejich zásluhách na
vzniku československého státu.
V Břeclavi bude přístupný
o předposledním listopadovém víkendu. Vstup do expozice je zdarma. Další dva dny
ji budou moci navštívit školní
výpravy. „Těm poskytnou odborný výklad průvodci v

replikách legionářských stejnokrojů. Ti provedou návštěvníky jednotlivými vagony a odpoví na případné zvídavé dotazy,“ uvedl břeclavský mluvčí Jiří Holobrádek.
Pro žáky jsou při exkurzi připravené pracovní listy a další
materiály.
Na místě si mohou turisté
pořídit kromě pamětních
předmětů odborné a populárně naučné publikace s legionářskou tématikou.
Právě na tomto místě tak zakončí svou letošní pouť po českých městech. Trvat by však
měla až do roku 2020. Tento rok
započal vlak cestu po České republice devatenáctého května
v Praze a postupně se přes
krajské zastávky v Liberci či
Českých Budějovicích dostal
až na jižní Moravu.
(hra)

antonína vojtka
b Narodil se 10. ledna 1934
v Horních Bojanovicích.
b Žije a pracuje v Břeclavi. Věnuje se především malování,
kreslení a psaní knih.
b Jeho obrazy jsou zastoupené
v galeriích a soukromých sbírkách
v téměř padesáti zemích světa.
b Sepsal již devět knih, desátou
představí v listopadu a na dalších
neustále pracuje.
b Jednu knihu napsala i jeho
dcera Julie. Rovněž ilustrovala
sbírku básní svého otce.

při malování nebo večer, když
jdu spát,“ říká Vojtek.
Mezi jedno z nejprodávanějších a pro něj nejoblíbenějších děl patří Ztracené touhy. „Prostě miluji ženy a toto
dílo je inspirované mými bývalými láskami. Zachycuje tři

ženy, u kterých to vzplanutí
nedopadlo nakonec dobře,“
vysvětluje.
Pak už chyběl jen krok k
další monografii Setkání u obrazů Antonína Vojtka a ke
Krajině mého srdce – Putování okolo Břeclavi. „Nazval
jsem ji putováním, protože tak
to opravdu bylo. Putoval jsem
celým okresem. Obešel jsem
tůňky, lužní lesy. Kreslil jsem
a přitom mě k jednotlivým obrazům napadaly různé verše,“
připomíná si.
Po lesích a okolí se toulal už
jako malý. „Byl rok 1945,
všichni se báli, co přijde a čeho se dočkáme další den, a já
chodil po lesích a nasával přírodu všemi smysly. Mnohdy
jsem také dostal po návratu
domů řemenem, ale já byl nadšený, že mohu prozkoumávat
okolí,“ zmiňuje známý výtvarník.
V tvorbě jej kromě přírody
ovlivnili především spisovatelé a bratři Mrštíkovi nebo
Jan Kostrhůn. „Nevím, kdy se
člověk stává spisovatelem.
Jestli se to dá vůbec přesně určit. Já sám se považuji spíš za

Langerová vystoupí s Radostí
Mikulov – Magické datum má
koncert Anety Langerové v
Mikulově. Na tamním zámku
zazpívá dvanáctého prosince
(12.12.). Už s předstihem je tak
jasné, že ve městě bude pokračovat tradice adventních
koncertů. Zájemci si mohou
zajistit vstupenky už nyní.
Koupit si je lze za 550 korun
v turistickém informačním
centru na Náměstí a v kině Koruna v Břeclavi. Langerová
přijede s koncertem nazvaným Radosti 2015. „Celé turné
je pro mě nádherný zážitek.
Jsem obklopena lidmi, se kterými je mi opravdu dobře.
Dlouho jsem je hledala a věřím, že naše souznění je na pódiu znát. Stejné souznění panuje i v zákulisí. Každé setkání s fanoušky nás nabíjí neskutečnou energií. Snažíme se
tu radost lidem vracet,“ uvedla Langerová.

Zpěvačka spolu s klavíristou, hudebním skladatelem a
producentem Jakubem Zitkem pracovala dva roky na
písních, původní hudbě a textech. Pro inspiraci se vydali na
Šumavu, kde objevili dnes již
zaniklou osadu Na Radosti.
Místo jim učarovalo a pomohlo přivést na svět desku plnou
příběhů.
V anketě Žebřík 2014 Bacardi Music Awards ji fanoušci ocenili jako zpěvačku
roku, za album Na Radosti a
za píseň Tráva. Ze čtyř nominací na cenu Akademie populární hudby Anděl 2014, Czech
Music Awards, proměnila
všechny v andělské sošky. Na
turné Anetu doprovází kapela
a smyčcové trio.
Vedle písní z nového alba
nebudou na koncertě chybět i
starší skladby v nových aranžích.
(liv)

vypravěče,“ krčí rameny rodák z Horních Bojanovic.
Čistý bílý přebal se srdcem
ukrývá jeho zatím poslední
vydanou knihu, v níž se Vojtek zpovídá o životě, do nějž
mu vstoupily vážné problémy
se srdcem. Vojtek se na více
než sto stranách díla, které nazval Buď vůle tvá: zpráva o
mém srdci, zamýšlí, filozofuje, vypráví.
V podobném filozofickém
duchu bude i chystané dílo nazvané Odjinud, které pokřtí
osmého listopadu ve Valticích. „Je to příběh, který odpovídá na mnoho filozofických otázek, také na otázky o
vesmíru či životě. Můj život je
naplněný prací, která je zároveň mým koníčkem. Psaní a
malování, to jsou dva krásní
koně ve spřežení, které mě
provází na mé cestě,“ dodává
Břeclavan.
Další díl seriálu vyjde ve čtvrtek
17. září. Na návštěvu tentokrát
půjdeme na Hodonínsko k pěvci
Václavu Hajduchovi, jehož koníčkem je vinařství.

Vyčistí první část
Bořího lesa. Letos
Břeclavsko – Lesy České republiky podaly první výzvu k
podání nabídek na vyčištění
části Bořího lesa od válečné
munice. Lhůta pro jejich podání končí devětadvacátého
září. S vyčistěním prvních padesáti hektarů by se mělo začít ještě letos. „Práce na všech
pěti stech hektarech lesa jsou
odhadované na padesát milionů korun. Začít by měly ještě
letos a nejpozději do deseti let
bychom chtěli mít celé území
vyčištěné,“ uvedl správní ředitel Lesů Igor Kalix. Podnik
vyzval pět firem. Ty si mohou
v nejbližších dnech s lesníky
vymezené území prohlédnout. Pro vypsání první zakázky byl potřeba souhlas
všech aktérů odstraňování
škodlivin z terénu: policie, pyrotechniků, hasičů, zdravotníků a zástupců Břeclavi. (hra)

