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Dámy a pánové,
akciová spoleènost Praská energetika vèetnì svých právních pøedchùdcù se stará
o plynulou dodávku elektøiny u více ne 100 let.
Po celou dobu své existence vìnuje zlomek svých pøíjmù na urèitou podporu
výtvarného umìní. Podpora mìla a má dvì formy - nákup umìleckých dìl, nebo
poøádání výstav. Nai pøedchùdci nakoupili obrazy Filly, Kremlièky, Lady a dalích.
Vstupy do dvou svých významných budov ozdobila díla pokrokového umìlce
Peánka.
I dnes obèas nakoupíme výtvarné dílo. Obrazy p. Jandy, Benedikta èi Kristoforiho
a grafiky p. Lieslera, Kulhánka, Suchánka, Ranného èi Anderleho jistì nejsou ztrátovými
investicemi. Zdobí novou administrativní budovu generálního øeditelství stejnì jako
repliky Peánkových dìl. Tato publikace pøibliuje výstavy, které kadoroènì v nové
administrativní budovì v období od jara do podzimu poøádáme.
A to pøi plném vìdomí skuteènosti, e naím posláním je a bude i nadále dodávka
kvalitní elektøiny.
Drahomír Ruta
Generální øeditel Praské energetiky, a. s.
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K OMUNIKACE

S VEØEJNOSTÍ - PODPORA UMÌNÍ

Praská energetika, a.s., se postupnì mìní z døíve technokratické spoleènosti
na subjekt zákaznicky orientovaný; na subjekt, který se snaí o vytvoøení kvalitativnì vyího stupnì vnìjí komunikace se svým okolím. Spoleènost vìdomì
buduje nový vztah k vìcem veøejným, regionálním a obèanským. Podnikatelská
filosofie spoleènosti si klade za cíl spojit aplikaci nejmodernìjích technologií
s partnerským vztahem ke svým zákazníkùm, se vstøícností vùèi potøebám svého
okolí - k akcím humanitárním, kulturním, sportovním a dalím.
Aktivity Praské energetiky, a.s., v oblasti kultury mají systematický charakter,
probíhají prakticky po celou dobu existence firmy a spoleènost jim pøikládá
v oblasti komunikace s veøejností znaèný význam.
Kultura je jednou z moností vnìjí komunikace. Komunikace mezi výtvarníkem a divákem, mezi historií a souèasností, mezi lidmi, národy ale také mezi
firmou a jejími zákazníky.
Praská energetika, a.s., se, v rámci komunikace se svým okolím, chce svojí
podporou mimo jiné i kulturních projektù navenek profilovat nejen pouze jako
spoleènost, která spolehlivì za úplatu dodává elektøinu a zajiuje ve potøebné
pro uspokojení potøeb zákazníkù, ale i jako subjekt, který chce napomoci roziøování umìní.
Podporu umìní vidí Praská energetika, a.s., jako souèást marketingového mixu,
tj. aktivit
v oblasti reklamy, sponzorinku, public relation, podpory prodeje, pøímého
marketinku atd. Praská energetika, a.s., zøídila v roce 1998 v prostorách podnikového øeditelství výstavní síò ve které poøádá ve spolupráci s Agenturou Gejzír,
s.r.o., pravidelné výstavy umìleckých dìl známých èeských umìlcù. Tìmito aktivitami chce Praská energetika, a.s., pøispìt k bohatí kulturní nabídce jak obèanùm celého hlavního mìsta tak i Vrovic, tedy mìstské ètvrti, kde je situována
budova øeditelství spoleènosti.
Publikace podává struèný pøehled tìchto aktivit za uplynulé dva roky, kdy bylo
uspoøádáno celkem 20 výstav umìleckých dìl a je i jakýmsi zamylením a zhodnocením umìlecké a propagaèní úrovnì celého cyklu.

44

Je mono konstatovat, e do výstavních prostor v budovì spoleènosti si nalézá cestu stále více obèanù i známých osobností a e tradice výstav si získává
stále vìtí presti a renomé i v odborných kruzích. Dokladem o tom jsou èetné
èlánky v denním tisku a èasopisech.
V rámci podpory kultury Praská energetika, a.s., ji prakticky od zaloení firmy vytváøí systematicky sbírku umìleckých dìl. Za dobu existence spoleènosti
bylo zakoupeno pøiblinì 160 obrazù, které jsou umístìny èásteènì v kanceláøích
a zasedacích místnostech spoleènosti, èásteènì (pøedevím cennìjí obrazy)
pak v depozitáøi spoleènosti - jde napøíklad o obrazy J.Lady, E.Filly, O.Bubeníèka
a dalích mistrù. V tìchto aktivitách navazuje vedení spoleènosti na tradici pøedváleèných nákupù umìleckých dìl provádìných vedením Elektrických podnikù
hlavního mìsta Prahy.
V letech 1997 - 2000 byly ve spolupráci s Národní galerií v Praze zhotoveny
p.Federico Diazem dvì kopie svìtelnì-kinetických plastik prùkopníka multimediálního umìní Z.Peánka, z nich jedna je umístìna ve vstupní aule budovy A
Na Hroudì 4; druhá pak na piazze mezi budovami A a B. Vzhledem k významu
a výjimeènosti díla tohoto umìlce je na místì nìkolik informací o jeho ivotì a
díle.
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Z DENÌK P EÁNEK

V roce 1996 probìhla - v Národní galerii (Sbírky moderního umìní) ve Veletrním paláci  kurátory pøipravená souborná výstava Peánkova díla. O mezinárodním významu
mistrovy tvorby svìdèí to, e celá expozice byla následnì vystavena i v Guggenbeimovì
muzeu v New Yorku a v Center Pompideu v Paøíi.
Magnetem celé výstavy byla rekonstrukce Peánkova stìejního díla - kinetické svìtelné plastiky z Edisonovy transformaèní stanice v Jeruzalémské ulici interaktivnì naprogramovaná z klávesnice.
Praská energetika, a.s., vìdoma si velkého dluhu, který vùèi tomuto umìlci svìtového významu má celá iroká veøejnost, se stala reklamním partnerem výstavy v Národní
galerii.
Dvì umìlcova nejvýznamnìjí díla, která byla pouze krátkou dobu umístìna jednak u
hlavního vchodu budovy Elektrických podnikù hlavního mìsta Prahy (dnes budova Dopravních podnikù v Holeovicích), jednak na Edisonovì transformaèní stanici
v Jeruzalémské ulici (budova je stále ve vlastnictví PRE, a.s.; v souèasnosti je znaènì
zdevastovaná) byla vytvoøena v kopiích ve zmeneném mìøítku a ze stejných materiálù
ze kterých umìlec tvoøil.
Obì plastiky jsou ke zhlédnutí v budovách øeditelství spoleènosti v ulici Na Hroudì 4.
Plastika urèená pro výzdobu hlavního vchodu Elektrických podnikù je umístìna v pøízemí
budovy A; a svìtelná kinetická plastika pak na piazze mezi budovami A a B.
Zdenìk Peánek zemøel sám a zcela zapomenut v roce 1965.
Kinetická plastika z Edisonovy transformaèní stanice byla pøi výbìrovém øízení v roce
1998 vybrána jako ústøední bod pavilonu ÈR na svìtové výstavì v Hannoveru v roce 2000
(díky následné zmìnì koncepce prezentace ÈR bylo vak od projektu uputìno).
V roce 2000 probìhly ve výstavních galeriích v New Yorku a Paøíi opìt dvì výstavy
vìnované specielnì Z.Peánkovi.
Závìrem nìkolik technických dat. Kinetická plastika je osazena 4 segmenty, které
obsahují kadý 7 skupin árovek v 7 základních barvách. Vestavìný poèítaè øídí intenzitu a poøadí svitu jednotlivých árovek podle programu uloeného v jeho pamìti. Poøadí
svícení a zhasínání se dá mìnit a dílo je mono øídit z klávesnice pøipojeného vnìjího
poèítaèe -odtud nìkdy pouívaný název tohoto díla svìtelný klavír.
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P ØEHLED

VÝSTAV
USPOØÁDANÝCH VE VÝSTAVNÍ MÍSTNOSTI
BUDOVY ØEDITELSTVÍ PRE , a.s.,
ZA OBDOBÍ 1998  2000
1998

1. Sbírky PRE, a.s., (listopad 1998)
2. Výstava prací dìtí z dìtských domovù Nové Straecí, Nymburk, Kralupy
a Klánovice (prosinec 1998)

1999

3. Energetické obrazy - Jana Sedlmayerová (6.1.-18.1.)
4. Fotografie - Frantiek Dostál (1.2.-26.3.)
5. Obrazy - Jaroslav Petrelka (1.3.-2.4.)
6. Grafika - Josef Liesler (6.4.-30.4.)
7. Sochy - Jiøí Seifert (10.5.-28.5.)
8. Grafika - Vladimír Suchánek (2.6.-25.6.)
9. Obrazy - Støedoèeské sdruení výtvarníkù Unie výtvarných umìlcù ÈR
(7.7.-27.8) - Z.Fiedlerová, S.Kováø, V..Zoubek
10. Obrazy - Kamila enatá (6.9.- 24..9.)
11. Fotografie - Jiøí Veselý (4.10.-22.10)
12. Obrazy - Oskar Brázda (1.11.-19.11.)
13. Obrazy - Jiøí Anderle (22.-30.11.)
14. Z prací zamìstnancù PRE, a.s., (6.12.- 31.12.)

2000

15. Obrazy - Jan Kristofori (2.5.-2.6.)
16. Grafika - Emanuel Ranný (5.6.-30.6.)
17. Koláe, malba, kresby - Emil Miclík (3.7.-28.7.)
18. Obrazy - Frantiek Leták (31.7.-31.8.)
19. Plakáty - Radomír Postl (4.9.-29.9.)
20. Obrazy - Milo Nesvadba (10.10.-3.11.)
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1.11.-30.11.1998
V ýstava ze sbírky

1998
PRE ,

a.s.

Vernisá výstavy obrazù ze sbírky PRE, a.s., probìhla zároveò se slavnostním
otevøením nové provozní budovy podnikového øeditelství Na Hroudì 4 a zúèastnily se jí èetné významné osobnosti. Na výstavì bylo mono shlédnout okolo
30 obrazù vybraných ze sbírky PRE, a.s., která vznikala prakticky po celou dobu
existence spoleènosti. Ve sbírce se v souèasné dobì nachází více ne 160 umìleckých dìl - zejména obrazù.
Na výstavu byly vybrány obrazy pøedevím s praskými motivy a pøedlohami
ze støedoèeského regionu. Návtìvníci, mezi nimi byla pøi vernisái i velvyslankynì Irské republiky v ÈR Její excelence M.T. Crossová, mohli shlédnout mimo
jiné i originály obrazù Emila Filly, Oty Bubeníèka, Josefa Lady a dalích známých
malíøù. K dobré náladì hezkého odpoledne zahrála country kapela Lazaøi.
Velvyslankynì Irské republiky v ÈR
M.T. Crossová pøi prohlídce výstavy

Josef Lada , Vesnice
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1.12.-31.12.1998
P ráce dìtí z dìtských domovù

Nové Straecí, Nymburk, Kralupy nad Vltavou a Klánovice

Velice úspìnou výstavou byla výstava prací dìtí z dìtských domovù v Novém Straecí, Nymburku, Kralupech nad Vltavou a v Praze 9 Klánovicích, která
probìhla v mìsíci prosinci a která byla zahájena velice emotivním vystoupením
dìtí na vernisái dne 4.12.1998.
Sponzorskou a charitativní èinnost pro výe uvedené dìtské domovy provádí
obèanské sdruení Klub pøátel Dìtských domovù, které bylo PRE, a.s., partnerem pro uspoøádání této výstavy a kulturního programu. Finanèní prostøedky
vìnované PRE, a.s., tomuto obèanskému sdruení pomáhají mimo jiné vytváøet
nový domov pro dìti, které dospìly a opoutìjí dìtské domovy. Mezi èetnými
návtìvníky byli té obèané z blízkého okolí a dìti z blízkých mateøských a základních kol. O tìchto aktivitách spoleènosti poprvé informovaly i deníky
s celopraským, resp. celorepublikovým distribuèním rozsahem - Mladá fronta
DNES a Veèerník Praha.
Zamìstnanci spoleènosti a hosté pøi
prohlídce výstavy dìtských prací

10
10

Personální øeditelka PRE, a.s.,
JUDr.R.Eliáová slavnostnì zahajuje
výstavu

6.1.-18.1.1999
J ana S EDLMAYEROVÁ

1999

* 15.10.1942 v Praze

Výtvarnice Jana Sedlmayerovová maluje energeticky léèivé obrazy. Díla tvoøí
technikou americké retue ve stavu zmìnìného vìdomí, které jí pomáhá zesílit
energetické vyzaøování obrazù do prostoru. Malíøka má umìlecké schopnosti
opírající se o souhrn vrozených vlastností a talentu, fantazie, schopnosti hledání, experimentování a imaginace.
J.Sedlmayerová vystudovala Prùmyslovou kolu grafickou v Praze, je èlenkou
Unie výtvarných umìní a vystavovala ji na mnoha místech ÈR.
Paní Sedlmayerová se zúèastnila v roce 1991 výstavy Èeská grafika v Mánesu
a výstavy holotropního umìní v Galerii bratøí Èapkù v Praze. Prodejní výstava
byla spojena se dvìma pøednákami, prodejem léèivých kamenù a byla doprovázena meditaèní hudbou.
Umìlkynì seznamuje úèastníky vernisáe se zpùsobem své tvorby

Návtìvnice výstavy výklad paní Sedlmayerové pozornì sledují
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1.2.-26.3.1999
F rantiek D OSTÁL
* 21.7.1938 v Praze

Fotograf Frantiek Dostál vystudoval PS a absolvoval fotografický kurs pøi
LU v Praze. Bìhem studií se poprvé seznámil s fotografií pøi práci s prùmyslovým rentgenem. Od roku 1964 pravidelnì spolupracoval s denním tiskem a
nìkterými periodiky (Kvìty, Mladý svìt, Ahoj, Tvorba aj.). Zúèastnil se více ne
1500 výstav doma i v zahranièí, kde získal pøes 200 ocenìní. Je èlenem Svazu
èeských fotografù, èestným èlenem fotoklubù v SRN, Jugoslávii, Argentinì a
Polsku. Je nositelem Èestného uznání Ministerstva kultury v soutìi o Nejkrásnìjí knihu roku 1986. Jeho fotografie se nacházejí ve sbírkách Muzea hlavního mìsta Prahy, Moravské galerie v Brnì, Stadtmusea v SRN, Fotokabinetu
W.Hengela v Rakousku a jinde. Úvodní slovo k výstavì pronesl Prof. Miroslav
Vojtìchovský, vedoucí katedry fotografie FAMU, vernisá oivil hudební doprovod Jany Koubkové a její skupiny.
Umìlec o svém díle øíká : Nikdy nepovauji poslední letopoèet souboru za
koneèný. Jsem pøesvìdèen, e vdy neøíkám ve, a tak má práce nemùe být
nikdy uzavøena.

Na vernisái promluvil i vedoucí katedry fotografie FAMU
Prof.M.Vojtìchovský

Ukázky z vystavených prací
Obchodní
øe d i te l
PRE,
a.s.,
Ing.F.Krákora pøi vernisái výs tav y
s fotografem F.Dostálem
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1.3.-2.4.1999
J aroslav P ETRELKA
* 25.7.1938 v Kladnì

GØ PRE, a.s., Ing.D.Ruta pøi
slavnostním zahájení výstavy
spoleènì s umìlcem a øeditelem
agentury Gejzír, s.r.o.,
Mgr.P.imáèkem

Malíø Jaroslav Petrelka vystudoval VZ - fakultu lesního inenýrství. V prùbìhu
studia i po jeho ukonèení studoval externì malbu a grafiku u Prof. Karla Souèka.
Jeho vztah k pøírodì a zejména k lesu okomentoval místopøedseda Unie výtvarných umìlcù ÈR Vít Weber následovnì: Na Petrelkových obrazech si jsou stìny lesních porostù i bariery stìn domù podobné a je v nich stejný neklid, úzkost, nadìje i radost.
Autor spolupracoval a spolupracuje jako kreslíø s tiskem a zabývá se i uitou a
volnou grafikou. Samostatnì vystavoval v Kladnì, Pardubicích, Roztokách, Vodòanech a dalích mìstech. Jeho díla vlastní nìkteré regionální galerie a instituce; je rovnì zastoupen v soukromých sbírkách v ÈR i v zahranièí. Vernisá doprovodili hudbou a zpìvem absolventi Hudební akademie J.Jeka v Praze.
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6.4.-30.4.1999
J osef L IESLER

* 19.9.1912 ve Vidolicích u Kadanì

Výstava malíøe a grafika Josefa Lieslera, autora výrazných metafyzických a expresívních alegorií z váleèného období, obrazových cyklù ze Slovenska 50. let,
a pozdìji formálnì manýristických symbolických kompozic patøila v celém cyklu výstav k nejúspìnìjím. J.Liesler vystudoval Vysokou kolu architektury a
pozemního stavitelství, obor profesury kreslení (ák C.Boudy, O.Blaíèka,
J.Sejpkala). Je èlenem S.V.U. Mánes, SÈUG Hollar, dále Královské belgické akademie a Florentské akademie. Jeho díla se nacházejí ve sbírkách Národní galerie v Praze, v galeriích a sbírkách naich mnoha mìst i v galerijních a soukromých sbírkách v zahranièí.
Vystavoval témìø ve vech zemích Evropy a Ameriky. Ilustroval pøes 100 kniních titulù a je autorem více ne sta èeskoslovenských známek, z nich jedna - v
serii Hydrologie - byla ocenìna jako nejlepí známka svìta. Vech 28 výtvarných dìl - litografií, která byla na výstavì k vidìní, byla PRE, a.s., zakoupena a
èást z nich je mono vidìt v 6.poschodí budovy A.
Umìlec, kterého na vernisá doprovodila i jeho rodina, má i ve svých 86 letech energie na rozdávání. O výstavì obsáhle informoval denní tisk.

Umìlec spolu s V.Vebrem
místopøedsedou Unie výtvarných
umìlcù ÈR
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10.5.-28.5.1999
J iøí S EIFERT
* 5.9.1935 v Praze

Sochaø a grafik Jiøí Seifert vystudoval Støední umìlecko prùmyslovou kolu a
Vysokou kolu umìlecko prùmyslovou v Praze (u Prof. Bedøicha tefana). Je zakládajícím èlenem Skupiny 7, èlenem Symposia evropských sochaøù a S.V.U.
Mánes. Jeho sochy pøedstavují pøedmìty, které zabydlují prostor èlovìka, zlidují jej a zintimòují. Kresbu chápe jako nedílnou souèást sochaøské práce a své
kresby charakterizuje slovem Sochaøské.
Urèitì nejznámìjím dílem Jiøího Seiferta je grafické ztvárnìní loga, které pouíval bývalý obchodní dùm Máj na Národní tøídì.

E ko n o m i c k ý øe d i te l P R E , a . s . ,
Ing.R.Maek pøi zahájení výstavy

Prohlídka vystavených dìl
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2.6.-25.6.1999
Vladimír SUCHÁNEK

* 12.2.1933 v Novém Mìstì nad Metují

Akademický malíø a grafik Vladimír Suchánek patøí k nejvýznamnìjím souèasným èeským grafikùm. Studoval na PF
UK Praha (u Prof.C.Boudy, K.Lidického a M.Salcmana); poté
na AVU u Prof.V.Silovského. Je dlouholetým pøedstavitelem
Sdruení èeských umìlcù grafikù Hollar. Zabývá se pøedevím litografií, malbou, kniní ilustrací a tvorbou ex-libris.
Absolvoval více ne 110 samostatných výstav v ÈR, Evropì
i USA.
V.Suchánek v rozhovoru s øeditelem ètvrtletníku ESPRIT 21
Ing.I.Beneem (v tomto periodiku byl publikován obsáhlý
materiál o umìlci).

Vernisá výstavy: zprava GØ PRE, a.s., Ing.D.Ruta,
starosta Prahy 10 J.Veselý, V.Suchánek,
V.Vebr  místopøedseda Unie výtvarných umìlcù ÈR
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7.7.-27.8.1999
Z deòka F IEDLEROVÁ,
S tanislav K OVÁØ,
V áclav Z OUBEK

Støedoèeské sdruení výtvarníkù Unie výtvarných umìlcù ÈR

S.Kováø
v rozhovoru se
Z.Fiedlerovou
První skupinovou výstavou, kterou PRE, a.s., pro návtìvníky pøipravila, byla
expozice prací èlenù Støedoèeského sdruení výtvarníkù Unie výtvarných umìlcù ÈR. Toto sdruení vzniklo na jaøe roku 1990 a ve svých øadách má pøes 70
profesionálních umìlcù nejrùznìjích oborù. Spoleènì se snaí hledat odpovìdi na problémy mìnící se spoleèenské situace, postavení umìlce v ní a spolupracují pøi spoleèných výstavách. Na výstavì v PRE, a s., byli zastoupeni následující výtvarníci - èlenové tohoto sdruení:
- akademická malíøka Zdenka Fiedlerová (zabývá se olejomalbou, kresbou,
pastelem, temperou, tematicky zpracovává zátií, figurální kompozice a krajiny)
- akademický malíø Stanislav Kováø (jeho díla pøináejí pøedevím výtvarná
øeení do oblasti architektury; pouívá sklo, tapiserie a malbu)
- akademický malíø Václav Zoubek (maluje obrázky vedního ivota, ve, co
vidí kolem sebe). Realizoval i nìkolik monumentálních maleb, napø. výzdobu
foyer Kulturního centra v Rakovníku, klubu GWC-Botanica v Praze aj.

V.Zoubek pøed svými díly
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6.9.-24.9.1999
K amila  ENATÁ

* 26.12.1953 v Havlíèkovì Brodì

Vernisá - zleva místopøedseda Unie
výtvarných umìlcù ÈR Vít Weber,
K.enatá, øeditel agentury Gejzír, s.r.o.,
Mgr.P.imáèek

Momentky z výstavy
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Malíøka Kamila enatá vystudovala Akademii výtvarných umìní v Praze. Je
èlenkou Sdruení èeských umìlcù - grafikù Hollar. Její obrazy jsou zastoupeny
ve sbírkách Národní galerie v Praze, Alovì jihoèeské galerii v Hluboké, Východoèeské galerii v Pardubicích i na jiných místech v republice; v zahranièní pak
ve sbírkách v Nìmecku, Itálii, Holandsku, Kanadì, USA, Japonsku atd. Uspoøádala 80 samostatných výstav; z toho 20 v zahranièí. Vernisá doprovodila vystoupením rocková skupina TEREZOR se zpìvaèkou Terezou enatou - dcerou
autorky.

4.10.-22.10.1999
J iøí V ESELÝ

* 8.4.1943 v Pardubicích

Výstava starosty mìstské èásti Prahy 10 a fotografa (nebo obrácenì ?) Jiøího
Veselého, byla významná nejen svoji kvalitou, ale i tím, e byla výstavou jubilejní - desátou.
Autor je nadený fotograf - amatér, který ve svým dílem dosáhl profesionálních výsledkù.
První seznámení s profesionální fotografií patøilo aktùm. Následovala tématika motoristického sportu, dokumenty pro nìkteré èasopisy, ale také pøíroda,
architektura a ivot kolem nás. Fotografovat nepøestal ani jako starosta mìstské
èásti Praha 10. Naopak, právì v této dobì vznikly mj. jeho soubory fotografií z
cest, jejich výbìr byl vystaven (Kréta, panìlsko, Kypr). Na vernisái zazpíval
Vysokokolský umìlecký soubor Univerzity Karlovy pod vedením dirigenta Jakuba Zíchy.

Starosta Prahy 10 a autor vystavených
dìl J.Veselý

Vernisá zahájil technický øeditel PRE, a.s., Ing.V.alek
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1.11.-19.11.1999
O skar B RÁZDA

* 30.9.1887 v Rosicích u Pardubic
 19.12.1977 na Líèkovì u atce

Oskar Brázda absolvoval Akademii
výtvarných umìní ve Vídni; poté - díky
císaøskému stipendiu - studoval v Itálii. Roku 1925 se usadil na zámku Líèkov v Západních Èechách, kde vechen svùj èas a monosti vìnoval malíøské tvorbì. Mimoøádnì èinorodému
umìlci vestrannì pomáhala jeho modelka a záhy i druhá cho Marie, rozená Weisová, která po roce 1989 restituovala manelovo dìdictví a na zámku Líèkov vybudovala pozoruhodnou
Galerii O.Brázdy. V galerii lze spatøit
øadu portrétù, figurálních maleb, aktù,
zátií èi krajin tohoto mistra ulechtilého realismu - a navíc i jeho zcela ojedinìlý výtvarný èin - monumentální cyklus Vesmír a lidstvo. Vernisáe, kterou
doprovodili hudbou absolventi Hudební akademie J.Jeka skladbami pro
kytaru, flétnu a zpìv, se zúèastnila i
manelka umìlce a nejvyí zástupci
státní správy mìsta atce.
Výstava byla té souèástí programu
v rámci akce Víkend Prahy 10, mìla
rozsáhlý ohlas v médiích a rekordní
návtìvnost. U pøíleitosti této ojedinìlé expozice byl vydán nákladem
PRE, a.s., profilový katalog umìlce.
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U pøíleitosti výstavy byl vydán
katalog
Malíø O.Brázda-Líèkov u atce

Vernisá: zleva JUDr.C.Svoboda, Manelka umìlce M.Brázdová
M.Brázdová a starosta atce Ing.B.Kune

22.11.-30.11.1999
J iøí A NDERLE
* 14.9.1936

Malíø a grafik J.Anderle absolvoval
v roce 1961 Akademii výtvarných umìní - obor malba a grafika. Pùsobil
v Èerném divadle; pozdìji jako odborný asistent u Prof. Jiøího Trnky a Zdeòka Sklenáøe na VUP v Praze. Realizoval pøiblinì 80 samostatných výstav
doma i v zahranièí (Stockholm, Paøí,
New York, Washington atd.). Nìkolik
dìl Praská energetika, a.s., zakoupila
a jsou vystavena v zasedací místnosti
obchodního øeditele.

21

6.12.-31.12.1999
K ONÍÈKY ZAMÌSTNANCÙ

Na výstavì byla prezentována díla zamìstnancù spoleènosti z øady oborù od umìleckých dìl (obrazy, grafiky, fotografie, výivky atd.) pøes literaturu (odborná literatura, básnì) a po práce z oblasti módního návrháøství, modeláøství atd. Výstava ukázala, e mezi zamìstnanci spoleènosti je jednak mnoho
umìlecky nadaných kolegù, jednak mnoho osob s nadáním na manuální práce.
Výstavy se aktivnì zúèastnilo pøiblinì 25 zamìstnancù spoleènosti a mìla mimoøádný úspìch.
Souèástí výstavy byla soutì o nejhezèí exponát, kterou vyhrála R.Mouchová
(C 33 1500).

Výstava byla zahájena personální øeditelkou PRE, a.s., JUDr.R.Eliáovou
Zamìstnanci a návtìvníci výstavy pøi vernisái
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2.5.-2.6.2000
J an K RISTOFORI

2000

* 17.7.1931 v Mukaèevu

Jan Kristofori patøí mezi souèasné umìlce, kteøí dosáhli vìhlasu a uznání i
v mezinárodním mìøítku. ivot J.Kristoforiho je protkán mnoha zvraty, mnoha
cestami a návraty a dvìma emigracemi. J.Kristofori il dlouhá léta v zahranièí v Norsku, kde je velice uznávaným umìlcem. Národní galerií v norském Oslu
byl zaøazen do lexikonu umìlcù a jeho symboly pro vodní, plynovou, sluneèní a
uhelnou energii byly energetickou komisí OSN vybrány pro celosvìtové uití.
Vernisá zahájil Prof.Miroslav Klíma.
Nìkolik obrazù bylo po výstavì zakoupeno a jsou ke shlédnutí ve vstupních
místnostech kanceláøe generálního øeditele.

J.Kristofori pøi vernisái
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5.6.-30.6.2000
E manuel R ANNÝ
* 3.2.1943 v Brnì

Grafik E.Ranný patøí mezi nejvýznamnìjí souèasné výtvarníky - grafiky v ÈR.
Absolvoval desítky samostatných i
kolektivních výstav doma i v zahranièí.
Jeho grafické listy jsou ve sbírkách
Národní galerie v Praze, Památníku národního písemnictví, v galeriích
v Olomouci, Lipsku, Banské Bystrici,
Mnichovì, Lodi atd. Obdrel nìkolik
cen na svìtových výstavách grafiky a
hlavní cenu soutìe Grafika roku Staromìstská radnice v Praze ledenúnor roku 2000. Je èlenem S.V.U. Hollar.

E.Ranný na vernisái spolu s bývalým GØ JME, a.s.,
Ing.M.Vackem
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3.7.-28.7.2000
E mil M ICLÍK

* 21.6.1925 v Praze

Jestlie po roce 1948 hyne architektura jako tvùrèí proces na úbytì, nahradil ji
architekt E.Miclík mimo profesní èinností - poetickou koláí, kresbami a malbou.
E.Miclík absolvoval Vysokou kolu architektury a pozemního stavitelství v Praze
(obor kreslení a výtvarné tvorby - Prof.J.Liesler). Jeho výtvarná èinnost zahrnuje jednak kreslený humor, práci pro tisk a poetickou kolá. Poslednì uvedená
výtvarná disciplína je pro autora v jeho pojetí výzvou pro konfrontaci reálného
svìta. Vychází z fotografického zobrazení, které kadého z nás obklopuje v protikladu k autorovì fantazii, která vytváøí skuteènost jinou a povyuje realitu
s urèitou dávkou poetizmu v zobrazení nové. Doplnìn o kontrapunkt obsaený
v doprovodném textu, ponechává autor svými koláemi prostor pro spolupráci,
pøedstavivost a zaujetí vlastního stanoviska. Autor je zastoupen pøedevím
v soukromých sbírkách, v oblastním muzeu v Písku a Havlíèkovì Brodì. Výstava se uskuteènila u pøíleitosti autorova významného jubilea.
Starosta Prahy 10 J.Veselý si prohlíí
obrazy E.Miclíka

E.Miclík v diskusi s jedním z èetných pøátel,
kteøí vernisá navtívili.
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31.7.-31.8.2000
F rantiek L ETÁK

* 30.12.1949 v Ústí nad Labem

Akademický malíø F.Leták absolvoval Støední prùmyslovou kolu skláøskou
v Kamenickém enovì - obor malování, tvarování a lepení skla. Po absolutoriu
nastoupil na Akademii výtvarného umìní v Praze, kde studoval u Prof.F.Jiroudka
krajinomalbu. Restaurování studoval u Prof.R.Ondráèka a figurální malbu u
Prof.K.Souèka. Svá díla vystavoval v øadì galerií v ÈR i zahranièí - Japonsko, Øecko, Kypr, Mexiko. Maluje krajiny, zátií a pøedevím praské motivy.

F.Leták v rozhovoru s návtìvníky výstavy.

Vernisáe se zúèastnil i velvyslanec
Japonska pro ÈR a SR
Jeho excelence pan Iida. Na fotografiizleva F.Leták, tlumoèník,
Mgr.P.imáèek (agentura Gejzír,
s.r.o.), V.Vebr (místopøedseda Unie
výtvarných umìlcù ÈR)
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4.9.-29.9.2000
R adomír P OSTL

* 14.9.1939 v Poèátkách

Radomír Postl se vyuèil strojním zámeèníkem; poté pracoval jako dìlník na
pile, herec, kameraman, uèitel a výtvarník. Absolvoval Vyí umìleckoprùmyslovou kolu v Praze a Výtvarnou kolu tamté. Vytváøí grafiku (kresbu, døevoryt),
grafický design (plakát, potravináøský obal, typografie). Je zastoupen ve sbírkách Moravské galerie v Brnì, Umìleckoprùmyslovém muzeu v Praze; ve sbírkách galerijních i soukromých v Polsku, Belgii, Francii, Anglii, USA, Japonsku, Èínì
atd. Je èlenem Asociace jihoèeských výtvarníkù.

Momentky z vernisáe

R.Postl pøi vernisái v rozhovoru
s místopøedsedou Unie výtvarných umìlcù ÈR
V.Vebrem
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10.10.-3.11.2000
M ilo N ESVADBA
*17.4.1925 v Praze

Milo Nesvadba je vestranný umìlec, urèitì nejznámìjí je jako ilustrátor
kníek pro dìti. Je dlouholetým èlenem Národního divadla, hrál v øadì filmù a televizních inscenací, jeho kresby se objevovaly a objevují snad ve
vech èasopisech a novinách, které
kdy v naí republice vycházely a vycházejí. Je autodidakt, kreslící jak sám
øíká kadý den. Ilustroval pøiblinì 50
kníek pro dìti. Za dìtmi také stále jezdí hrát pohádky a malovat.

M.Nesvadba si pøipravil milé mini vystoupení pro dìti od 3 do 80 let.
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S EZNAM

UMÌLECKÝCH DÌL
VE VLASTNICTVÍ PRASKÉ ENERGETIKY, a.s.

Alex A. J.
Novostavba U. B.,
lept, 26x30

Andrle Jiøi
Veèeøe s Mozartem, kolorovaná varianta
32x48,5

Benedikt Václav
Kompozice I, litografie è.44/98
59x43

Alex A. J.
Novostavba U. B.,
lept, 26x31

Balling Jiøí
Skryje, olej
67x56

Benedikt Václav
Kompozice II, litografie autorský tisk
58x43

Alex A. J.
Pøed koupelí, barevný lept
36x24

Bauer Jiøí
Stavenitì proti kavárnì, olej
86x71

Benedikt Václav
Kompozice III, litografie è. 49/88
48x37

Alex A. J.
Trh v deti, lept
17x18

Bauruch Joka
Vzpomínka z dìtství, akvarel
32x22

Benedikt Václav
Kompozice IV, litografie è. 83/85
47x38

Andrle Jiøi
Cyklus Musici Duetto, kolorovaná varianta
3,5x48

Bazovský Milo Alex
Babí léto, olej
38x31

Benedikt Václav
Kompozice V, litografie è. 81/98
59x43

Andrle Jiøi
Cyklus Musici Tosccatta, varianta
33x48,5

Benedikt Václav
Èervenomodrý vesmír, olej
95x100

Benedikt Václav
Køídový lom I, olej
120x115

Andrle Jiøi
Etuda, varianta s kresbou
33x48,5

Benedikt Václav
Dlouhonohý osel, olej
75x75

Benedikt Václav
Køídový lom II, olej
120x115

Andrle Jiøi
Pírko, varianta s kresbou
33x48,5

Benedikt Václav
Fialové vítìzství, olej
67x52

Benedikt Václav
Kvìtina, olej
90x70
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Benedikt Václav
Neklid tvarù, olej
125X85

Feikl Stanislav
Strakonický hrad, olej
31x41

Gorbaèov Jurij
Jaro v Novgorodì, olej, zlato, email
70x90

Benedikt Václav
Otisky, olej
91x70

Filla Emil
Zátií s èíí, olej
26x30

Gorbaèov Jurij
Veèer v Novgorodì, olej, zlato, email
36x28

Bertiere
Guai de corse
35x56

Franciko Victoria
Absurdní sen, mìdirytina è. 1/5
68,5x59,5

Gorbaèov Jurij
Zátií s ovocem, olej, zlato, email
51x41

Bubeníèek Ota
Krkonoe, olej
26x34

Franciko Victoria
Jevitì svìta, mìdirytina è. 3/5
69,5x59

Hájek Otakar
Vltava, olej
60x86

Burghauserová Zdenka
Tropické kvìty, olej
65x74

Franciko Victoria
Vìèná hra, mìdirytina è. 4/5
69,5x59

Hanáèek Frantiek
Zátií s mulí, olej
80x80

Diblík F.X:
Podveèer na zámeckých schodech
60x82

Glûckselig Josef
Staré jezero na Tøeboòsku, olej
65x97

Hanoreau J. W.
Paris de Rive
35x21

Dua Ferdi
Palackého most, barevný døevoryt
24,5x38,5

Glûckselig Josef
Vinice, olej
55x65

Herbst Jaroslav Ing.
Podøipsko, kresba hrudkou
48x64

Dvorský Bohumír
Kytice v oknì, olej
89x106

Gorbaèov Jurij
Æervený kùò, olej, zlato, email
36x28

Holub Oldøich
Pøedjaøí v árce, kva
31x42
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Holý Miroslav
Krajina s domky, akvarel
56x34

Kerhart Oldøich
Jaro u Prahy, olej
71x93

Král S. A.
Dìvèe v turbanu, olej
66x50

Holý Miroslav
Z Orlických Hor, olej
44x63

Klenková Jaroslava
Jaro u Mladé Voice, olej
47x53

Král S. A.
Na pøívoze, olej
50x70

Chodìra Èenìk
Ervìnická elektrárna, olej
36x52

Koníèek O.
Kvetoucí alej, olej
63x79

Krása Miroslav
Kaplièka nad Straínem, akvarel
20,5x29

Janda Zdenìk
Loï bláznù, komb. technika
55x70

Koníèek O.
Velký rybník u Kutné Hory, olej
60x73

Krejèí Jiøí
Horská krajina, olej
65x109

Janda Zdenìk
Trpìlivost, komb. technika
65x55

Korzendörfer Konstatnin
Portrét - studie, olej
29,5x36

Kremlièka Karel
Pobøeí s loïmi olej
64x90

Jeek Alois
Èertovka, akvarel
45x35

Kotík Pravoslav
Spoleènost, olej
92x73

Kristofori Jan
A. Dvoøák - Rusalka
48x48

Jindøich Rudolf
Zátií, olej
32x48

Kousal Josef
Na jaøe, olej
73x100

Kristofori Jan
L. Janáèek - imaginární portrét
48x48

Karásek Pavel
Vzpomínky
døevìná plastika

Kováø Alois
Zátií, olej
65x52

Kristofori Jan
Vivaldi - Ètyøí roèní období
48x48
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Kuba Ludvík
Bulhar z okolí Sofie, olej
40,5x32

Kulhánek Oldøich
Víc, jetì víc, grafický list
68x88

Ladianská Libue
Portrét eny
28x38

Kulhánek Oldøich
Ecce homo No 3, grafický list
79x71

Kulhánek Oldøich
ivot v kotrmelcích, grafický list
68x88

Lamr Ale
Jakobùv ebøík
77x59

Kulhánek Oldøich
Ecce homo No 6, grafický list
79x71

Kulhánek Oldøich
ivot v kruhu, grafický list
92x73

Lhotská Ladislava
Køivice, kolorovaná kresba
19x28,5

Kulhánek Oldøich
Ecco homo No 5,
grafický list

Kulhánek Oldøich
ivot ve spirále, grafický list
92x73

Lhotská Ladislava
Køivice, kolorovaná kresba
19x28,6

Kulhánek Oldøich
Ecco homo No 7,
grafický list

Kvíèala Èenìk
Vltava, olej
68x100

Liebscherová - Havlíèková
Azalka, olej
49x64

Kulhánek Oldøich
Hommage a Honore Daumier,
grafický list

Lada Josef
Èeská vesnice v létì, kolor. kresba
22x34

Liesler Josef
Èlovìk a katedrála, litografie
45x60

Kulhánek Oldøich
Torzo,
grafický list

Lada Josef
Vesnice, akvarel
22x37

Liesler Josef
Dali se schovává na výstavì, litografie
50x60

Kulhánek Oldøich
Tvrdý business,
grafický list

Ladianská Libue
Portrét eny

Liesler Josef
Daliho meditace v rovnováze, litografie
50x70
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Liesler Josef
Dùm u Hoøícího srdce, litografie
50x65

Liesler Josef
Naèasované neberpeèí, litografie
60x70

Liesler Josef
Sova nese klíèek k noci, litografie
50x70

Liesler Josef
Ezopova Hostina, litografie
60x70

Liesler Josef
Návtìva z vesmíru, litografie
50x65

Liesler Josef
Tajemství stromu, litografie
50x65

Liesler Josef
Chlupaté zátií, litografie
50x65

Liesler Josef
Nìkdy pláèe i krajina, litografie
50x65

Liesler Josef
Tak je krásná, tak je zlá, litografie
60x70

Liesler Josef
Intrikánùv interier, litografie
60x70

Liesler Josef
Pocta Fellinimu, litografie
45x45

Liesler Josef
To bylo u krejèího, litografie
50x70

Liesler Josef
John Cage diriguje hudbu pøírody,
litografie50x60

Liesler Josef
Pøesýpací hodiny ivota, litografie
40x50

Liesler Josef
To je kalich hoøkosti, ty aku, litografie
60x70

Liesler Josef
Kdy ryby lakují, litografie
50x65

Liesler Josef
Rybí nevìsta, litografie
50x60

Liesler Josef
To vecko dìlá èas, litografie
45x45

Liesler Josef
Kouzlo se povedlo, litografie
50x70

Liesler Josef
Salut novì se rodícímu srdci, litografie
60x80

Liesler Josef
Ve znamení raka , litografie
35x40

Liesler Josef
Masopust na lodi, litografie
50x65

Liesler Josef
Smutný sen panìlské nevìsty, litografie
55x75

Liesler Josef
Veselé objekty u ponurých skal, litografie
60x70
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Liesler Josef
Zneuznaný vynálezce, litografie
60x80

Melková L. - Ondruková
Na labské tùni, olej
48x63

Plainer Vladimír
Monte Pelegrino, olej
65x85

Makovec Ludvík
Pohled na Holeovice, olej
51x63

Mikanová E. - Urbanová
Meophan, akvarel
47x53

Plainer Vladimír
Pohled s terasy U. B., olej
69x100

Manoukian Gagik
Kompozice, olej
70x90

Myslbek Josef
Kytice - zátií, olej
64x51

Podeva Frantiek
Dìvèe z Velké, akvarel
49x33

Manoukian Gagik
Leící akt u okna, olej
50x70

Nauman Arno
Tání, lept
19x23

Podeva Frantiek
Lopuanky, akvarel
34x47

Manoukian Gagik
Pøed zrcadlem, olej
50x60

Nejtek Václav
Pøadleny, pálená hlína
socha

Pokorný Václav
Chalupa, olej
40x31

Manoukian Gagik
V atelieru, olej
70x90

Nový Miroslav
Z Lopudu, pastel
52x56

Pokorný Václav
Jaro v sadì, olej
26x35

Marek Lubor
San Giovanni e Paolo, kresba
31x44

Nový Miroslav
Zelená hora, kva
53x63

Pøibylová Ivana
Chemikovo zátií, komb. technika
30x45

Max B. Ing. arch.
Ústøední budova EP, olej
56x80

Peánek Zdenìk
Plastiky s pohyblivým svìtlem 2 ks

Pøibylová Ivana
Stará apateka, komb. technika
44,5x29
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Pøíhoda Václav
Boulevard de Madelaine, olej
65x72

Soukup Josef
Èièmanský rychtáø, akvarel
30,5x23

Ullrych Bohumil
Hradèany, olej
92x119

Rambousek Jan
Opièky, lept
32x41

Stretti Jaromír
Hradèany veèer, barevný lept
45x39

Urban B.S:
Zimní motiv z Troje, olej
49x65

Riegel Jaroslav
Hluboèepy, olej
49,5x65

Syrový Josef
Pobøeí ve Francii, akvarel
31x48

Vejrych Rudolf
Cikánka, olej
74x48

Ropek Frantiek
Na jaøe na vsi, olej
70x55

indlerová Milada
panìlská dáma, olej
95x74

Vonáek Soter
Split z Marjanu, olej
75x110

Rothbauer Emanuel
Padrské rybníky, akvael
16x24,5

rámek Jano
Kytice, olej
68x63

Vondrou Jan C.
Staromìstské námìstí, barevný lept
38x27,5

Rousová P. - Vicenová
Zima, døevoryt
37,5x46

ubinová Tamara
Dubový les, olej
101x63

Voøechová M. - Vejvodová
Praské novostavby, kolor. kresba
20x28

Salcman Martin
Kytice, olej
55x46

Tondl Karel
Vysoké Tatry, akvarel
46,5x58

Wierner Alois
Nerudova ulice, olej
33,5x48,5

Soukup Josef
Èièmanská chalupa, akvarel
33x33

Tondl Karel
Zátií s ovocem, olej
41x59

Zahel Adolf
Studie z Tøeboòska, kresba køídou
32x42
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