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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
a jejich pouÏití – majitel: Miroslav Konopáã , tel./fax: 516 463 413, 
mob.: 602 500 813, e-mail: konopac@iol.cz

Kompletní zabezpeãení staveb vã. projektové 
dokumentace - Ing. Vlasák Jaroslav, tel.: 606 154 182

Pfiijímací fiízení pro ‰k. rok 2015/2016 – pfiihlá‰ky do 23. 9. 2015

* Ekonomika a podnikání – finanãní fiízení a zdaÀování
* Cestovní ruch
* Ekonomika a podnikání – ekonomika nemovitého majetku
* Finanãnictví a bankovnictví
* Diplomovaná v‰eobecná sestra

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz

Jdi do toho

Získej titul DiS. na VO· studiem po maturitû
Informatika v ekonomice • Informaãní technologie
Veterinární prevence • Hotelnictví a turismus
Zahradník • Kuchafi – ãí‰ník

BliÏ‰í informace na www.vassboskovice.cz
Den otevfien˘ch dvefií 13. 11. a 2. 12. 2015 a 13. 1. 2016. 

Vyuãil se kamnáfiem u firmy Letokamna v Letovicích
a pracoval zde jeden rok po vyuãení. Roku 1945 byl pfiijat
na ‰kolu umûleck˘ch fiemesel v Brnû, oddûlení keramiky
a figurální kresby. Absolvoval v roce 1949. Od roku 1951
byl zamûstnán jako keramik u druÏstva Moravská ústfiedna
Brno. Od roku 1954 pracoval jako aranÏér v n.p. Pramen
Letovice, od roku 1957 jako v˘tvarník propagaãního oddû-

lení n.p. âKD Blansko. V roce 1958 se pfie-
stûhoval do Blanska. Od roku 1977 pÛsobil
jako v˘tvarník JZD Rájec, roku 1979 byl
v této funkci pfieveden do Agrostavu
Blansko, kde pracoval do dÛchodu. 

Zdenûk Novotn˘ byl cel˘ svÛj Ïivot v˘-
tvarnû ãinn˘ v mnoha oborech. DÛleÏité
místo zaujímaly práce keramické (vázy, mis-
ky, figurální námûty, kachlové reliéfy, atd.).
Ze sv˘ch cest vytûÏil ãetné kresby a akvare-
ly, pozdûji pastely. V nich zdÛraznûnou linio-
vou kresbou zdafiile zvládal perspektivu 
zvlnûné krajiny s údolími a kopci, roviny
i lesní masivy na horizontech. Zajímal se
o grafiku, aÈ dfievoryt ãi monotyp, tisk z ko-

láÏe. Vytvofiil mnoho prací v uÏité grafice
(plakáty, pozvánky, katalogy, novoroãenky), 
podílel se na rÛzn˘ch pfiíleÏitostn˘ch a pa-
mûtních tiscích. SvÛj talent prokázal i v obo-
ru fotografie – vyzdobil sv˘mi fotografiemi
kníÏeãku „Milostná poezie básníkÛ na‰eho
kraje”, kterou graficky upravil. (vyd. ZK
ROH âKD Blansko 1974).

Za svého Ïivota mûl Zdenûk Novotn˘
spoustu v˘stav na celém okrese Blansko.
Právem patfiil k v˘tvarn˘m umûlcÛm na‰eho
regionu. Pfií‰tí rok by oslavil 90. narozeniny.

Text: RePo (ãerpáno z publikace 
V˘tvarní umûlci v okrese Blansko 1990).

Foto: archiv Miloslavy Novotné

Zdenûk Novotn˘ – blanensk˘ v˘tvarník

Zdenûk Novotn˘.

*13. 8. 1926 v Letovicích
†12. 11. 2010 v Blansku
Zdenûk Novotn˘ se narodil 13. 8. 1926
v Letovicích. Vychodil obecnou ‰kolu
v Mezifiíãku a mû‰Èanku v Letovicích. 


