Sponzorem dnešní křížovky je Das WeltAuto, celosvětový program prodeje ojetých vozů značek Volkswagen osobní vozy, SEAT, Volkswagen Užitkové vozy a ŠKODA s centrální podporou ze strany koncernu Volkswagen. Důraz na jednotné řešení standardu záruky a především na kvalitu se odráží ve velmi pozitivním vnímání značky Das WeltAuto českými zákazníky,
kteří si mohou vybírat (pokračování v tajence)
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Řešení posílejte do 2. března 2018 na adresu OSMIUM s.r.o., Mistřínská 6, 155 21 Praha Zličín nebo na setkani@osmium.cz.
Tři úspěšní luštitelé získají od DWA hodnotné věcné ceny.

Josef Lada

SeTKání | PŘIPOMÍNKA

se narodil před 130 lety, 17. prosince
1887 v Hrusicicích a zemřel tři dny před
dovršením sedmdesátky, 14. prosince
1957 v Praze.

Narodil se hrusickému ševci Josefu Ladovi (1847–
1904) a jeho manželce Alžbětě, rozené Janovské
(1843–1912), jako nejmladší ze čtyř dětí. V roce 1901
odešel do Prahy, aby se na Královských Vinohradech
vyučil malířem pokojů a divadelních dekorací.
O rok později vstoupil do učení na knihaře a zlatiče.
V kresbě byl samoukem. Jako půlroční chlapec upadl
na knejp (ševcovský nůž) a poranil si oko, viděl jen
na jedno a chybělo mu prostorové vidění. Přesto si  
postupně vyvinul osobitý styl s typickou silnou linkou
a zaoblenými tvary postav.  
Působil jako karikaturista, ale také napsal a ilustroval řadu pohádek a knih pro děti, k nejznámějším
patří Kocour Mikeš a O chytré kmotře lišce. Byly
přeloženy do desítek světových jazyků. Kocour Mikeš
je například oblíbeným hrdinou japonských dětí.  Celý
svět zná Ladovy ilustrace Haškových Osudů dobrého
vojáka Švejka za světové války (nakreslil  jich 1339).
Lada  ale kresbami doprovodil i další knihy Jaroslava
Haška, Karla Havlíčka Borovského, K. J. Erbena nebo
Jana Drdy.
Byl rovněž autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným Národním divadlem
a hlavním výtvarníkem úspěšného českého filmu

V adventním čase vám chceme připomenout dílo
českého malíře a spisovatele, které kromě jiného patří
ke koloritu českých Vánoc. Byl po něm pojmenován
asteroid 17625 Joseflada.

Jaroslav Seifert:
Píseň o vločkách

Za vločkou padá třpytná vločka
a letíc tiše ptá se jí, kam spěchá, ať jen chvilku počká.
A pak se sešly v závěji. Už do ticha, už ve stíny
čas spřádá vás jak vteřiny, sněhové vločky!

režiséra Josefa Macha Hrátky s čertem z roku 1956,
natočeného podle divadelní hry Jana Drdy.
Dne 18. června 1923 se oženil s Hanou Budějickou
(1888–1951) a narodily se jim dcery Alena
(1925–1992) a Eva. Alena byla rovněž ilustrátorka
a malířka. Eva se narodila 18. prosince 1928, byla
nadaná klavíristka a zahynula v 17 letech při leteckém bombardování u Emauzského kláštera
14. února 1945.
Lada vytvořil asi 400 volných obrazů a okolo
15 tisíc ilustrací. Ty inspirovaly českého básníka
Jaroslava Seiferta k napsání básnické sbírky Chlapec
a hvězdy (1956). 

Než napije se z kalužiny pták zpívající o závod,
budou z vás dávno ve tmě hlíny
jenom dvě drobné kapky vod;
budou z vás stonky plavuně,
která se plazí bez vůně, sněhové vločky!
A co jsme my v tom koloběhu,
utkáni jenom z vodních par?
Vždyť tančíme jak vločky sněhu
pro život nových, příštích jar.
A do ticha a ve stíny
čas spřádá nás jak vteřiny, sněhové vločky.

PŘIPRAVIL: /oš/ - s použitím Wikipedie

