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Zahájení výstavy Stará Třebíč třebíč-
ského rodáka Luboše Šenkýře se usku-
tečnilo v hudebním oddělení centrální 
městské knihovny. V úvodu ji zpestřilo 
vystoupení dětského pěveckého sboru 
pod vedením Heleny Nechvátalové – 
Valové.   

Knihovnice Eva Bazalová připomněla, 
že letos autor kreseb slaví 85. narozeni-
ny, narodil se v roce 1935. Dětství a mlá-
dí prožil ve čtvrti Podklášteří a v Třebíči 
i vystudoval. Následně ho osud zavál do 
Přímětic u Znojma. 

„Svému rodnému městu ale zůstal věr-
ný a často ho navštěvuje a vrací se k němu 
v psaných vzpomínkách a také v kresbách, 
které jsou právě tady k vidění,“ uvedla 
Bazalová. Připomněla, že knihovna se 
s Lubošem Šenkýřem seznámila již před 
patnácti lety. 

„Tehdy pořádala výstavu amatérských 
autorů a zúčastnil se jí i pan Šenkýř. I pro-
to jsme s radostí přijali jeho nabídku na 
uskutečnění této samostatné výstavy. A ny-
ní už bych předala slovo autorovi,“ pozna-
menala Bazalová.  

Ta mu položila první otázku, jak se 
Luboš Šenkýř k malování dostal a na 
jeho vztah k Podklášteří, kdy vzpomín-
ky zpracovává i písemně. Upozornila, že 
dědečkem Šenkýře byl třebíčský betlé-
mář Josef Milostný.

Autor výstavy připustil, že určitě v jeho 
životě sehrálo dědečkovo dílo svoji roli, 
i když se osobně nepotkali, dědeček 
zemřel sedm let před tím, než se Šenkýř 
narodil. Velký vliv měl i kantor Šimů-
nek, který ho učil na základní škole kres-
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lení, a samozřejmě nejbližší příbuzní. 
„Původně jsem chtěl pokračovat v tradi-

ci dědečka, tedy v malování betlému, ale to 
mi moc nešlo,“ přiznal Šenkýř. Vzpomí-
nal, že zkoušel malovat různými techni-
kami, temperou, olejem, ale neměl vždy 
na malování dostatek času. 

„Čas jsem si našel, až se narodila vnou-
čata. Dětem nemůžete říct všechno, co jste 
v dětství či mládí prováděli, ale vnoučatům 
už můžete říct, co jsme tropili grázlovin, 
jak jsme se učili kouřit a podobně,“ pou-
smál se Šenkýř.  

Tehdy si uvědomil, kolik by ještě od 
lidí ze svého okolí rád získal informací, 
ale už se neměl koho zeptat. Tehdy ho 
napadlo svoje vzpomínky sepsat. Text 
doplnil dobovými fotografi emi a rozho-
dl se doplnit jej i kresbou. 

„Původně jsem začal malovat uhlem. 
Pak za mnou přišla dcera s výzvou, abych 
namaloval něco do bytu. Ale nechtěla čer-
nou kresbu. Proto jsem začal malovat hně-
dou hrudkou,“ podotkl Šenkýř. 

Malování se postupně stalo jeho 
koníčkem. „A protože jsem Třebíčák, 
začal jsem malovat převážně Třebíč,“ zdů-
raznil Šenkýř.  Vrátil se ve vzpomínkách 
na základní školu a svěřil se, že nejraději 

maloval to, co nemusel. 
Na druhou stranu jednou sklidil 

úspěch, když děti měly za úkol nama-
lovat hromadu brambor. Upozornil, že 
tehdy se pěstovaly pouze žluté brambo-
ry. Jemu brambory na obrázku vyšly do 
fi alova. 

„Říkal jsem si, takovou patlaninu 
nemůžeš odevzdat. Učitel Šimůnek pro-
cházel mezi lavicemi, pozastavil se nad 
mým výtvorem a moc se mu líbil a vysta-
vil ho mezi nejlepší kresby. Bylo to, jak se 
říká lidově, na Masaryčce,“ zavzpomínal 
Šenkýř. 

Tehdy nemohl svůj úspěch pocho-
pit, proč k tomu došlo, se dozvěděl až 
po letech. Náhodou se dostal v Třebí-
či na výstavu, kde byl i obraz učitele 
Šimůnka. Vyznačoval se množstvím 
fi alové barvy. „Pochopil jsem, že ta 
kresba ho ani tak neupoutala jako ta 
fi alová barva,“ usmál se Šenkýř. 

Pěknou historku zažil, když prochá-
zel rodnou čtvrť a zastavil ho pán a 
ptal se, co hledá. Odvětil mu, že hle-
dá dětství a mládí. A pán mu odpo-
věděl, že bohužel něco takového se 
nenalézá. „Ale já ho přesto pořád hle-
dám,“ netajil Šenkýř.   

Další otázka ho vrátila k osobě 
dědečka. Velice se o něm dozvěděl 
z úst tety, která byla nejstarší dcera. 
„Maloval podobně jako ostatní třebíčš-
tí betlémáři. Znal se i s rodinou známých 
betlémářů Čeloudů. Když říkám podobně, 
v detailech se fi gurky přece jen lišily,“ pou-
kázal Šenkýř.

Sdělil, že největší betlém od dědečka 
věnoval bazilice sv. Prokopa. Bohužel 

k vidění je už jen jeho torzo, spousta 
fi gurek zmizela a byla nahrazena. Jeden 
zůstal v majetku rodiny a jeden věnoval 
příbuzným.

„Dědeček se narodil v roce 1877 v rodině 
domkáře a pracoval jako obuvník. Nejra-
ději maloval borovice, které nacházel všu-
de. Kreslil na všechno, objevil jsem kresbu 
borovice i na sáčku od svačiny,“ informo-
val Šenkýř.  

Pokud jde o jeho tvorbu, kromě histo-
rických obrázků maloval i postavy dětí. 
Netajil, že jde o náročnou práci. Za nej-
těžší pro sebe považuje, aby postava 
nešilhala. Vadí mu také to, že dětská tvář 
nemá vrásky. 

Obrátil pozornost k vystavovaným 
obrázkům, kdy se musí kresba ošetřit 
proti rozpíjení. Pod monogramem se 
nachází číslo, které naznačuje, v kterém 
roce je obrázek namalovaný. Na otázku, 
zda vzniknou nějaké kresby Třebíče i 
v letošním roce, Šenkýř ukázal vzhůru a 
konstatoval, že nezáleží jen na něm. 

„Už mně tolik neslouží zrak, i ruce jsou 
víc roztřepané, ale budu se snažit,“ přemí-
tal Šenkýř. Přiznal, že velice rád malu-
je Židovskou čtvrť, kterou objevil až 
v dospělosti. Bohužel či bohudík se 
tam objekty opravují a tak čtvrť získává 
jinou tvář. 

„Jako kluk jsem se tam neodvážil. Tahle 
čtvrť, to pro nás byla Stínadla z Rychlých 
šípů, Když jsme se tam my, z Podklášte-
ří objevili, to se tamním klukům nelíbilo. 
Musel jsem tam ovšem do školy a nejhorší 
bylo, když jsem byl po škole. To jsem šel ze 
školy sám a musel rychle utíkat,“ uzavřel 
své vyprávění Luboš Šenkýř.       -zt- 

Emanuel Ranný  se v minulém roce 
svými  pracemi podílel na výstavách 
Sdružení českých umělců grafi ků 
Hollar v Galerii U radnice v Tábo-
ře a v pražské Galerii Hollar.  Opě-
tovně se zúčastnil mezinárodního 
bienále grafi ky v srbské Užici, kde 
před lety získal Grand Prix za vysta-
vené grafi ky Stély o rozměru 100 
x 60 cm. V letošním roce je vyzván 
k účasti                     na mezinárodní 
výstavu grafi ky do polské Lodže, na 
Mini Print International do Barce-
lony         a na mezinárodní výstavu 
grafi ky do Japonska. Tato výstava se 
uskuteční v červnu  v Tokiu,  poté 
bude v Kjotu a Osace. Zatím posled-
ním letošním pozváním zúčastnit 
se svými pracemi jsou dvě výstavy 
v Itálii. LUCCA ART FAIR v Lucce 
a současné evropské umění Biennale 

Artemediterranea 2020 v Pise. 
V těchto dnech Ranný dokončil  

práce na bibliofi lském vydání dal-
šího sonetu Williama Shakespea-
ra v překladu dlouholetého přítele 
Martina Hilského. Sonet 77 s pře-
kladem a zároveň s anglickým ori-
ginálním textem doprovází  ilu-
strace v technice suché jehly na 
francouzském grafi ckém papíře.  V 
roce 2016 společně vydali bibliofi l-
ský tisk Sonet 12 a 25, oba s barev-
nou litografi í a v roce 2018  Sonet 
75 v dvojjazyčném vydání s grafi kou 
ke společným narozeninám. Profe-
sor Hilský je jediný, kdo u nás pře-
ložil rozsáhlé kompletní dílo Willi-
ama Shakespeara, v současné době 
dokončuje obsáhlou publikaci o 
době, ve které William Shakespeare 
v Anglii žil / 1564 – 1616 /.  -zt-

MARTIN HILSKÝ (vlevo) s Emanuelem Ranným. Foto: Pavel Vácha

Emanuel Ranný bude 
vystavovat v Japonsku

• Péče o zdraví více než 1 300 000 
našich klientů

• Více než 750 000 000 Kč 
za rok vynaloženo na prevenci 
z veřejného zdravotního pojištění 

• Více než 90 klientských 
center po celé ČR

• Více než 100 bonusových příspěvků

• Služba Lékař na telefonu 24 hodin 
denně zdarma

• Slevy a výhody u více než 800 
našich obchodních partnerů
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Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.
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Přestupní termín pro změnu zdravotní  
pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března 


