
Komunitní centrum Prádelna si Vás dovoluje pozvat na výstavu

“... PRO VŠECHNY DOSTI MÍSTA”

 (15. června – 2. srpna 2012)

vernisáž se koná v pátek 15. června 2012 od 15.00

--------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci projektu rozšířené výuky estetické výchovy hrazeného z OPPA žáci ZŠ 
Grafická každoročně představují svá výtvarná díla v komunitním centru 
Prádelna. 

Jedná se o ateliér výtvarnice Hany Veckové, jejíž žáci 1. stupně se pochlubí 
mimo jiné přehlídkou keramických koček s duší. 

Zvířata učarovala i žákům 2. stupně, kteří pod vedením výtvarnice  Zdeňky 
Hoškové vystavují malby suchým pastelem, temperovými barvami a dalšími 
technikami inspirovanými hlavně africkou faunou. 

Na vernisáž jsou vystavujícími připraveny výtvarné i jiné soutěže, vystoupení 
dětí a další překvapení.

Zdeňka Hošková 
výtvarnice, žije a pracuje v Květnici u Prahy.
www.zdenkahoskova.euweb.cz

1968 – 1972 Střední umělecko – průmyslová škola v Praze 3 , Žižkovo nám.
1972 – 1979 Filmové studio Barrandov
od 1980 propagační výtvarnictví a grafika
1980 - 1982 Galerie Český spisovatel
od 1990 svobodné povolání
od 2005 pedagog a lektor výtvarných kroužků, 

Samostatné výstavy :

2008  - Kulturní centrum Beseda, Klánovice
2008  -  Solná jeskyně, Turnov
2007  -  Zámek Nasavrky – společná výstava s manželem, sochařem Zdeňkem 
Hoškem
             a synem Kryštofem Hoškem
2007 -  Galerie Hotelu Myšlín, Mnichovice
2006 -  Galerie Pyros, Praha 2
2003 – Živnostenská banka, Praha 1
2003 – Galerie Zelený dům, Újezd nad Lesy
2001 -  Internetová kavárna, Praha 1



2001 – Galerie Domova Sue Ryder, Praha 4
2000 – Městské muzeum v Týnci nad Sázavou

Hana Vecková
roda �ka z Nového Boru, absolventka um � lecko- pr �myslové školy 
v Kamenickém Šenov �  (ateliér profesora Kochrdy), spolupracuje se ZŠ Grafická 
od roku 2000.
Sou �asn �  s vlastní tvorbou - od p � vodní profese sklá �ské výtvarnice p �ešla ke 
keramice- se v � nuje pedagogické � innosti.
V posledních letech vystavovala spole �n �  s textilní výtvarnicí Zuzanou 
Ny �ovou, která se vedle svého stálého zam � stnání v � nuje i d � tem na ZŠ 
Grafická.
Jejich práce jste mohli vid � t  v Chodovské výstavní síni Zahrada, nebo ve 
Vyšehradské galerii.

KC PRÁDELNA

Holečkova 38, Praha 5 - Smíchov  
kcpradelna@seznam.cz 
tel: 257 213 908


