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Třídenní program Svátků dřeva, který 
organizátoři každoročně věnují jiné dře-
vozpracující profesi, se tentokrát neod-
víjel jen v areálu žamberského zámku, 
kde sídlí spolupořádající SŠOŘS při-
pravující na své povolání mimo jiných 
i budoucí truhláře, ale také na místním 
Masarykově náměstí. Prostory zámku 
včetně obou nádvoří jako obvykle patřily 
tradičnímu trhu řemesel, kterého se zú-
častnilo 46 řemeslníků různých profesí. 
Ke každoročně přítomným řezbářům, 
soustružníkům, betlémářům, intarzis-
tům a dalším zpracovatelům dřeva letos 

přibyli také např. kováři, dráteníci, hrn-
čířka, keramička, krajkářka a zejména 
pak několik loutkářů a výrobců dřevě-
ných hraček, neboť letošní ročník pořa-
datelé připravili na téma Dřevo a děti. 

Hračky a loutky nejen 
k vidění, ale i ke hraní

Mezi hlavními vystavovateli se zde náv-
štěvníkům představil např. Ing. Jaroslav 
Čeleda, majitel společnosti CEEDA 
CAVITY ze Vsetína, zaměřené na výrobu 
dřevěných hraček, které jsou skutečný-
mi napodobeninami reálných dopravních 
a stavebních prostředků a fungují jako 
skutečné stroje ve zmenšené podobě. 
„Tyto hračky jsou dodávány na trh ve 
dvou provedeních, a to buď zkomple-
tované, anebo jako stavebnice slou-
žící ke cvičení zručnosti a trpělivosti 

každého jedince. Na Svátcích dřeva 
proto pan Čeleda kromě prodeje svých 
výrobků připravil zejména pro děti a je-
jich rodiče velkou hernu, kde mají k dis-
pozici kostky, dřevěné lego, puzzle, růz-
né hlavolamy a také tagramy, což jsou, 
jak jistě víte, hlavolamy pocházející ze 
staré Číny, které tvoří sedm geometric-
kých tvarů, z nichž lze sestavit spoustu 
obrázků,“ informuje nás ve vstupní hale 
zámku Vladimíra Šulcová, koordinátorka 
sbírkových fondů ze spolupořádajícího 
Městského muzea a dodává, že z dalších 
známých výrobců hraček přijal pozvání 
i tradiční účastník této akce Vladimír 
Marek z nedalekých Dlouhoňovic. Jeho 
rodinná firma je zaměřena především na 
pohyblivé (tahací) hračky na kolečkách 
pro malé děti, zvířátka na pružině, různé 
typy pastelkovníků, dřevěné káči a další. 
„Markovi svoje hračky postupem času  

Patnácté žamberské Svátky dřeva 
patřily hlavně dětem a jejich hračkám

Poslední červnový víkend (26.–28. 6. 2015) proběhl ve východočeském Žamberku v pořadí 15. 
ročník Svátků dřeva, kterými občané města a jeho okolí vzdávají hold všem žijícím i nežijícím ře-
meslníkům v oblasti zpracování dřeva. Akce, jejíž součástí bylo letos také řezbářské sympozium 
na počest lidového řezbáře Jaroslava Buncka, se uskutečnila pod záštitou města a v programové 
režii místního Městského muzea v úzké spolupráci se SŠ obchodu, řemesel a služeb. Za svůj zdárný 
průběh a nemalý zájem návštěvníků vděčí řadě sponzorů v čele s generálním partnerem společností 
DŘEVOMATERIÁL, zaměřenou na velkoobchod i maloprodej materiálů pro truhláře, stavebníky a ku-
tily, která akci nepřetržitě podporuje již od jejího druhého ročníku v roce 2002.

Autor: Ing. František Novák
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Foto: autor a archiv Městského muzea 
Žamberk

Areál žamberského zámku letos opanovali hlavně výrobci dřevěných hraček a loutkáři,…



DM 9/2015 51

reportáž

vylepšili např. o pohyb krků, což ještě 
zvýšilo jejich líbivost a staly se legrač-
nějšími. V jejich sortimentu pak nechybí 
ani tradiční stonožka ze dřeva, napodo-
bující píďalkovitý pohyb, či z říše hmyzu 
oblíbené berušky v různých variacích 
– na kolečkách, jako počítadlo a jiné,“ 
pokračuje V. Šulcová s tím, že z dalších 
hlavních vystavovatelů pak nelze opo-
menout také několik velice zručných 
a všestranných řezbářů – loutkářů. 
A to např. loutkářku takříkajíc tělem 
i duší paní Hanku Čížkovou z Kláštera 
u Nepomuku, od níž si každý z více jak 
2300 návštěvníků mohl loutky na místě 
i vypůjčit a vyzkoušet si, jak se vodí. Jak 
se takové loutky vyrábějí a kompletují 
se pak malí i velcí návštěvníci mohli do-
zvědět také od pražského řezbáře Miloše 
Kohlíčka, Veroniky Dostálové z Dětkovic, 
Romany Krestýnové ze Dvora Králové 
nad Labem, Petra Eschlera z Olomouce 
a dalších. V souvislosti s loutkami se pak 
ještě nelze nezmínit o loutkářích Mileně 
Matyášové z Helvíkovic či Vlastimilu 
Ledrovi z Prahy a především pak o řez-

báři Josefu Kudrnovi, autorovi loutek 
Loutkového divadla Kozlík z Trusnova 
u Holic. Jeho loutky se také prostřed-
nictvím zmíněného divadla představily 
návštěvníkům i v sobotním doprovodném 
programu, kde s nimi loutkoherci sehráli 
dvě představení pohádek „Jak šel Kozlík 
do světa“ a „O Luciáškovi“.

Přání řezbáře Buncka 
už naplnili jen jeho kolegové

Se dřevem a dětmi jakožto ústředním 
tématem letošního ročníku bylo do 
jisté míry spojené i na již zmíněném 
Masarykově náměstí souběžně probíha-
jící malé řezbářské sympozium na téma 
Zahradní dekorace – lavička. Konalo se 
na počest předloni (15. prosince 2013) 
zesnulého lidového řezbáře Jaroslava 
Buncka (narozeného 26. 3. 1959 
v obci Dovalov na Slovensku), který až 
do své smrti žil a tvořil v Rajhradicích 
na Brněnsku. 
„Jaro Buncko vytvářel monumentální plas-
tiky nebo krásné prořezávané obrázky, ale 

také drobné plastiky či šperky. Zúčastnil 
se několika ročníků našich Svátků dře-
va včetně řezbářského sympozia, které 
proběhlo v roce 2010 při příležitosti jubi-
lejního 10. ročníku, kdy spolu se synem 
Radkem vytvořili pro město Žamberk 
plastiku Počátek života, která od té doby 
zdobí zdejší pěší zónu,“ řekl nám o svém 
kamarádovi řezbáři Ing. Stanislav Cukor, 
učitel odborných předmětů ze spolu-
pořádající SŠOŘS s tím, že vyrábět na 
příštím sympoziu (v roce 2015) lavičku 
bylo přáním respektive nápadem právě 
Jaroslava Buncka. O realizaci tohoto ná-
padu, bohužel už bez jeho přítomnosti, se 
letos postarala trojice jeho kolegů Martin 
Kučera z Nového Bydžova, Martin Petr 
z Kunčic a Bohuslav Šulc z Pardubic. 
Ti v průběhu tří dnů ztvárnili, nejprve 
s použitím motorové pily a posléze po-
mocí řezbářských dlát, tři návrhy laviček 
– Šnek, Kočkopes, Jezevčík (vybrané 
z 15 přihlášených návrhů) určených pro 
děti dvou žamberských mateřských škol 
a pro potřeby městského střediska volné-
ho času ANIMO.

… prezentující návštěvníkům nejen jak se loutky vodí, ale i sestavují, oblékají a opravují

Dřevem ožilo i žamberské náměstí díky řezbářskému sympoziu na počest Jaroslava Buncka, jehož plastika Počátek života 
(druhá v pořadí) je od roku 2010 ozdobou místní pěší zóny
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ATRAKTIVNÍ KOLEKCE  
LAMINOVANÝCH DESEK
PFLEIDERER

Proč právě PFLEIDERER? 
Produkty pro profesionály!
 
Laminované desky Pfleiderer jsou ideálním materiálem pro jakýkoliv typ nábytku.

Naše vybraná kolekce dekorů je v souladu s nejnovějšími módními trendy.

Vyzkoušejte výbornou kvalitu a trvanlivost výrobků Pfleiderer!
Kromě atraktivní nabídky dekorů Vám nabízíme pružný servis, rychlé dodací lhůty a skvělé ceny.

Více informací na www.drevomaterial.cz/pfleiderer
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