
VLADISLAVA LEKAVÁ
perokresby

ŽÁCI ZUŠ
pod vedením učitelek

Bronislavy Halašové, Zuzany Zimkové

Rodačka z Mikulčic,
 žije v Josefově. 

Předmětem její tvorby jsou perokresby, 
maluje plakáty, 

šije kroje, kabaně, kloboučky, košile 
a zdobí krojové panenky. 

Skládá básně.
Vystoupí 

SCHOLA DOLNÍ BOJANOVICE

OBECNÍ DŮM 
DOLNÍ BOJANOVICE

Vánoční
výstava

Fotokroužek 
a Obec Dolní Bojanovice

Slavnostní zahájení 
NEDĚLE 11. PROSINCE 2011 

ve 14.30 hodin

VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA

Neděle  11. prosince 2011  14–18 hod.
Pondělí  12. prosince 2011  8–12 hod.
Úterý  13. prosince 2011  8–12 hod.
Středa  14. prosince 2011  8–12 hod.
Čtvrtek  15. prosince 2011  8–12 hod.
Pátek  16. prosince 2011  14–18 hod.
Sobota  17. prosince 2011  14–18 hod.
Neděle  18. prosince 2011  14–18 hod.



MARTIN LEKAVÝ
dřevořezby

Rodák z Josefova. Vystudoval průmyslovou školu 
v Břeclavi, řezbářství a umělecké truhlářství, 

své schopnosti zdokonalil ve škole v Luhačovicích.
 Zabývá se řezbářstvím, uměleckým truhlářstvím 

a restaurátorstvím dřevěného nábytku 
(např. oltáře, starý nábytek).

JOSEF FANTURA
fotografie

Mgr. Josef Fantura se narodil 
v Uherském Hradišti, žije v Hodoníně. 

Vystudoval Pedagogickou fakultu 
University Jana Evengelisty Purkyně 

(dnes Masarykova univerzita) 
v Brně – obor český jazyk a výtvarná výchova. 

V letech 1979 – 1983 učil i v Dolních Bojanovicích, 
od roku 1983 pracuje v Galerii výtvarného umění 

v Hodoníně, od roku 1985 je jejím ředitelem. 
Věnuje se téměř 40 let klasické fotografii 

a od roku 2003 i digitální fotografii.
Zabývá se volnou tvorbou 

(portrét, akt, streetfoto, reportáž, 
historický dokument, 

produktovou fotografií).

KAREL NOVÁK
obrazy

Akademický malíř Karel Novák pochází z Rohatce.  
Pod vedením prof. Jakuba Obrovského 

a prof. Karla Mináře vystudoval figurální tvorbu 
na pražské AVU. Po absolutoriu v roce 1949 se věnoval 

činnosti středoškolského profesora v Hodoníně 
a v Holíči, později vyučoval také na pedagogických 

školách ve Zlíně a Ostravě. Během života samostatně 
vystavoval, účastnil se i skupinových výstav. 

Věnoval se přednáškové činnosti o výtvarném umění, 
byl lektorem kresby a malby neprofesionálních 

výtvarníků, režisérem a scénografem ochotnického 
divadla v Hodoníně a poradcem folklorního souboru 
Dubina. Za svoji činnost byl v roce 2000 jako první 
občan města vyznamenán Cenou města Hodonína.

Zemřel v roce 2006.

JAN KUČERA
dřevořezby

Žije v Dolních Bojanovicích. Ve volném čase 
se věnuje řezbě, ke které ho přivedl před deseti lety 

jeho kamarád. Vyřezávaný betlém vystavoval 
například na Výstavě betlémů v Hodoníně, 

letos také na výstavě v Prušánkách.


