Slavíme 90 let
arch. Richarda Vyškovského

13. 7. 2019
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Vážený pane Vyškovský,
přijměte, prosím, gratulace k Vašemu významnému
jubileu od nás, modelářů,
pro které již půl století vytváříte úžasné vystřihovánky.

Mnozí říkáme, že Vaší ruční tvorbou do nich vkládáte
duši. Ony ty Vaše vystřihovánky na sebe zachytávají
i kousky našich duší, když nám i v dospělém věku
připomínají nádherné chvíle dětství.
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Vážený pane architekte,
tímto Vám přeji do dalších let
hlavně pevné zdraví, bystré oko
a samozřejmě pevnou ruku,
abyste nás mohl i nadále
zásobovat krásnými modely,
které mě provází celým mým
životem.
David Mahdal (*1977), Kyjov

Vážený pane architekte,
chtěl bych Vám popřát k významnému životnímu jubileu vše
nejlepší, hodně zdraví a pevné nervy při tvorbě dalších modelů.
David Mahdal ml. (*2004), Kyjov
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Rok Vám přibyl, žádná hrůza!
Ať nikdy Vás neopouští múza,
Ať Vám to stále dobře kreslí
a děti s modeláři neustále tvoří
to Vám ze srdce přeje
Filip Koudelka
PS: Krásné devadesáté narozeniny :)
Jste, Pane mistře, můj velký vzor už
od mládí, začínal jsem u Vašich
modelů a i po těch letech mě stále
udivují!

Dobrý den,
posílám blahopřání mistrovi Panu
Richardu Vyškovskému – hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. Za to,
co jste vytvořil, za krásné modely
Vám moc děkuji.
Ladislav Holásek, Lutín
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S přáním stálého zdraví
a pevné ruky,
Radek Valena, Kladno

Ďakujem za Vaše úžasné modely,
urobily svet krajším. Všetko
najlepšie ku krásnemu jubileu!
Juraj Petruňa (*1985), Košice

5

Vážený pane architekte,
mockrát Vám děkuji za krásné chvíle strávené s Vašimi modely v dětství
i v dospělosti, především historické architektury. Když začala vycházet „velká MPR“,
bylo mi tuším 12 let a naprosto jsem propadl jejímu kouzlu a momentům překvapení,
když vycházely další a další stavby a město se rozšiřovalo. Tehdy jsem kvůli „ábíčku“
vstával brzy ráno a obíhal trafiky, zda budu mít štěstí a nové číslo vůbec seženu.
Později přibyly hrady, zámky a lidová architektura. Všechny jsou kouzelné a považuji
je za vůbec nejhezčí modely, s jakými jsem se kdy setkal. Vaše modely mi pomohly
i v době velké životní krize, upnul jsem se na ně
a přenesl do dětství a všechna tíže rázem mizela. Mockrát děkuji. Vaše tvorba mne
patrně přivedla i k zájmu o památky obecně, a tak asi ne náhodou nyní skoro 10 let
pracuji pro internetový portál a časopis PROPAMÁTKY.
Moc děkuji i za dvě osobní setkání – poprvé v Muzeu Karlova mostu u příležitosti
Vašeho jubilea – 80. narozenin a nedávno v Praze, kde jsem se mohl setkat a dlouho
hovořit o Vaší práci, ale vidět i dosud nevydané modely hradů, na které se všichni
modeláři nedočkavě těší. Nepřeháním, když napíši, že to byl splněný klukovský sen,
pořídit pro náš časopis PROPAMÁTKY rozhovor s Vámi a Vaším synem Richardem.
Dovolte mi Vám popřát pevné zdraví, klidné dny a mnoho dalších nadšených
modelářů, kteří Vaše modely teprve třeba objeví…
V úctě a s velkou radostí zdravím,
Zbyněk Konvička (44 let), Písek

Vážený pane architekte,
mockrát Vám děkuji za krásné chvíle strávené s Vašimi modely v dětství i v dospělosti,
především historické architektury. Když začala vycházet "velká MPR" bylo mi tuším 12 let a
naprosto jsem propadl jejímu kouzlu a momentům překvapení, když vycházely další a další
stavby a město se rozšiřovalo. Tehdy jsem kvůli "ábíčku" vstával brzy ráno a obíhal trafiky,
zda budu mít štěstí a nové číslo vůbec seženu. Později přibyly hrady, zámky a lidová
architektura. Všechny jsou kouzelné a považuji je za vůbec nejhezčí modely s jakými jsem se
kdy setkal. Vaše modely mi pomohly i v době velké životní krize, upnul jsem se na ně a
přenesl do dětství a všechna tíže rázem mizela. Mockrát děkuji. Vaše tvorba mne patrně
přivedla i k zájmu o památky obecně a tak asi ne náhodou nyní skoro 10 let pracuji pro
internetový portál a časopis PROPAMÁTKY.
Moc děkuji i za dvě osobní setkání - poprvé v Muzeu Karlova mostu u příležitosti vašeho
jubilea - 80. narozenin a nedávno v Praze, kde jsem se mohl setkat a dlouho hovořit o Vaší
práci, ale vidět i dosud nevydané modely hradů. Na které se všichni modeláři nedočkavě těší.
Nepřeháním, když napíši, že to byl splněný klukovský sen, pořídit pro náš časopis
PROPAMÁTKY rozhovor s vámi a Vaším synem Richardem.
Dovolte mi Vám popřát pevné zdraví, klidné dny a mnoho dalších nadšených modelářů, které
Vaše modely teprve třeba objeví...
V úctě a s velkou radostí zdravím
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Zbyněk Konvička (44 let)
Písek

Vážený pane architekte,
k dnešnímu životnímu jubileu Vám
přeji pevné zdraví a zároveň Vám
chci poděkovat za všechny ty
úžasné vystřihovánky, kterými nám
modelářům děláte tolik radosti.
Těším se na shledanou u Vašich
vystřihovánek,
Jan Krystek (*1984), Plzeň

Milý oslávenec, pán architekt
Vyškovský,
k Vášmu nádhernému okrúhlemu
jubileu, ktorého sa v dnešný
slávnostný deň dožívate, Vám
zo srdca prajem veľa zdravia, síl,
presné oko a mnoho inšpirácií pri
vytváraní ďalších prekrásnych
skvostov z papiera. Súčasne Vám
vzdávam hold k Vášmu
obdivuhodnému celoživotnému
dielu, ktorým ste nás modelárov
takmer 5 desaťročí obdarovávali,
a za to Vám vyslovujem svoje veľké
ĎAKUJEM.
Pozdravuje Vás modelár
Matej Brezovský (*1988),
Hlohovec
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Vážený pane architekte,
Vaše modely mě provázejí mým životem
již 40 let. Kovárnu z Blat jsem postavil
v r. 1980, patrovou sýpku v r. 1985 a oba
modely jsou stále ve velmi dobré kondici
a na připojené fotografii vypadají lépe než
já. Přeji i Vám, abyste byl v podobně
výborné kondici, i když si myslím, že jako
architekt jste předurčen
k dlouhověkosti a určitě ještě řadu let
budete přímo ovlivňovat další generaci
papírových modelářů. K tomuto
přesvědčení mě vede fakt, že Vaši
kolegové se dožili víc jak stovky:
Oscar Niemeyer se dožil skoro 105 let
a Yeoh Ming Pei 102 let. Teď je tedy řada
na Vás, abyste ve zdraví a tvůrčí svěžesti
tady byl ještě alespoň jednu dekádu.
K tomu Vám přeji dostatek fyzického
a duševního zdraví.
Miroslav Konopka, Teplice

Vážený pane Vyškovský,
díky Vám mám nádherné vzpomínky na dětství, kdy mě můj úžasný tatínek přivedl
k Vašim skvělým modelům. Láska k papíru mi vydržela dodnes. Přeji Vám vše nejlepší
k narozeninám a doufám, že Vám zdraví vydrží ještě spoustu dalších let.
Martin Beck (*1986), Lhenice
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Pánovi Majstrovi Vyškovskému by sme radi, k nádhernému jubileu, z celého srdca popriali
hlavne veľa, veľa zdravíčka a množstvo krásnych a neopakovateľných rodinných zážitkov.
Veľa siľ a elánu v nadchádzajúcich pracovných projektoch.
Už od 8rokov sa venujem lepeniu papierových modelov a samozrejme začínal som modelmi
pána Vyškovského, jeho tvorba ma sprevádza celú moju modelársku kariéru. Po spoznaní
sa s mojou teraz už manželkou Martinkou, aj ona objavila čaro a krásu diel pána Majstra.
S radosťou listujeme, študujeme a lepíme tieto umelecké diela. Tešíme sa z každého
nového ohláseného projektu.
Pevne veríme, že ich ešte veľké množstvo pre budúcich modelárov uzrie svetlo sveta.
Ešte raz prajeme všetko dobre a hlavne veľa toho zdravíčka aj do tej našliapnutej stovečky,
lebo ciele treba mať :)
Martin „Sony“ Seemann (*1984) a Martina „Foxy“ Seemann Litterova (*1982),
Banská Bystrica
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Všechno nejlepší
k narozeninám,
pane Richarde!
Láďa Hrubý (*1988),
Plzeň

Hodně zdraví a tvořivého elánu
do dalších let přeje
Jan Orel (*1979), Přerov
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Pán architekt Vyškovský,
želám Vám všetko najlepšie k jubileu,
hlavne zdravie, pevnú ruku a dobré oči
a aby ste stále mali energiu a chuť
pracovať na ďaľších papierových
modeloch. Ďakujem za Vašu prácu
a celoživotné dielo. Určite ste ma ako
mladého muža ovplyvnili a nedávno
som sa k modelárstvu po 15 rokoch
vrátil a začal rovno s Vašimi modelmi.
Branislav Boda (*1984), Žilina

Vážený pane architekte,
k Vašim dnešním úžasným
devadesátým narozeninám přeji
hlavně hodně zdraví, dlouhá léta
a pevnou ruku při kreslení těch
úžasných modelů!
To Vám přeje
Jan Kubík (*1977), Šestajovice
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Vážený pán Vyškovský,
prajem Vám k Vášmu životnému jubileu hlavne veľa zdravia a životnej pohody.
Ďakujem za krásne strávený čas nad vystrihovačkami z Vašich rúk.
Marián Gašpar (46 rokov), Banská Bystrica

Dobrý den, pane Vyškovský,
chtěl bych Vám
prostřednictvím této akce
k Vašemu jubileu popřát
vše nejlepší a hlavně
hodně zdraví. Věřím, že
když bude zdraví, budeme
se s Vámi těšit ještě z kupy
Vašich krásných modelů.
S pozdravem,
Vojtěch Šulc (*1987),
Jablonné nad Orlicí

12

Papírové modely jsem začal
lepit cca ve svých 11 letech,
(konkrétně F1 Williams FW
07B), a již jsem u toho
(s přestávkami) zůstal dodnes.
Chtěl bych Vám touto cestou
poděkovat za těch krásných 38
let svého modelářského života,
které jste svými modely
nastartoval právě Vy!
Přeji Vám mnoho zdraví
a životní pohody do dalších let.
S pozdravem,
Pavel Vyhnálek (49 let),
Předín, kraj Vysočina

Pevné zdraví, pevnou mysl a pevnou ruku mistru Vyškovskému k jeho dnešnímu
životnímu jubileu, i do dalších let přeje
Ondřej Šretr (*1986), Adamov u Brna
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Vážený pane architekte,
gratuluji k Vašim narozeninám. Přeji
Vám vše nejlepší, hodně zdraví
a mnoho radosti při práci na dalších
modelářských projektech. Děkuji
Vám za práci, kterou odvádíte pro
papírové modelářství.
Jiří Jan Hanke (*2003), Stružná
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Vážený pane architekte,
děkuji Vám za vaše úžasné dílo, které přivedlo několik generací českých a slovenských
dětí k báječnému koníčku a k Vašim devadesátým narozeninám Vám přeji především
mnoho a mnoho zdraví, pohody a radosti.
Na zdraví!
Vladimír Hanke (*1972), Stružná, okr. Karlovy Vary
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Přeji panu arch. Vyškovskému
k jeho životnímu jubileu hodně
zdraví, štěstí a ještě mnoho elánu
do další tvorby.
Václav Rejlek – „Venca 21“
(*1979), Písek

Zdravím Mistra z dovolené v kempu
Knížečák.
K narozeninám přeji bystré oko,
pevnou ruku a dost chuti do další
práce.
Jiří Nymburský (*1968),
Jindřichův Hradec
(První slepený model: asi 1976)
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Pán Vyškovský,
prajem Vám všetko najlepšie
k narodeninám, hlavne veľa zdravia.
Na vašich modeloch som vyrastal
a stále sa k nim rád vraciam, chcel
by som sa Vám poďakovať za všetky
krásne modely, ktoré ste pre nás
vytvorili, ešte raz ďakujem.
Miroslav Zábojník - ZAX (*1971),
Považská Bystrica

Přeji všechno nejlepší
k narozeninám a pevnou
ruku alespoň do stovky.
Jiří Křivohlavý, Praha
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Dobrý den,
Vy a Vaše vystřihovánky mi stanovily směr, kterým jsem se ve svém životě vydal.
Jako malému se mi zalíbilo lepení papírových vystřihovánek, což se stalo mým koníčkem. Vaše
vystřihovánky si mě získaly svou „jednoduchostí“, krásou ručního vybarvení, pěkným vzhledem
po slepení a možností vlastní úpravy. Při jejich slepování jsem se toho hodně naučil. I když
většina z nich už bohužel skončila někde vyhozená z důvodů nedostatku místa, nebo se mi už
nelíbily svým špatným slepením, tak si je pamatuji dodnes. Například svůj první slepený model,
kterým byl Váš větrný mlýn, nebo slepené hasičské Tatry, tank T-34, či víceúčelový stavební stroj
JCB a mnoho dalších.
Po šestileté pauze kvůli škole se k lepení mohu zase vrátit a všechny tyto Vaše krásné
legendární modely si znovu a řádně slepit.
V mé aktuálně slepené sbírce se už nachází
legendární modely, jako je mostní tank, taktický
raketonosič na podvozku tanku PT-76,
dvojplošník AERO A-14, Williams FW 07B Ford,
hrad Skuhrov nad Bělou, či Vaše chalupa
(chalupa z Jizerských hor).
Na slepení ještě čeká celá řada různých modelů,
jako jsou např. modely vojenské techniky čs.
armády v měřítku 1:50 (ruský tank T-34/76,
obrněný transportér OT 64A, mostní tank MT55, stíhačka Aero A-18, Morris s kolesnou a
houfnicí, britský tank Cromwell 3A, lehký tank
Stuart M5), vojenská technika v měřítku 1:32
(slovenský LT vzor 40, M5A1 Stuart, PzKmpfw II
C, M1 Abrams, Leopard A4, MBT Challenger,
Merkava II, polopásový transportér
Sd.Kfz.251/1). Z formulí Tyrrell Ford 005
aBrabham BT 44 B. Stavební stroje UNC 151,
Broyt X 30, JCB-C3, Caterpillar 428 B a Tatra
815 S1. Z osobních vozů Ford T,
či Packard Landaulet. A z architektury krásy jako
je Franský dvorec, Cífkův statek v Třebízi,
Severočeský skanzen, statek z oblasti Hané, části pražského hradu (kostel a klášter sv. Jiří
a katedrála sv. Víta), bludiště na Petříně, zámek v Roztokách u Prahy, hrad Dražice, hrad
Švihov, či hrad Perštejn. A mnoho dalšího.
Díky Vašim modelům a zjištění o Vás, že jste architekt, mi hned došlo, že bych chtěl v dospělosti
navrhovat domy. Toto se ještě více utvrdilo s možností tvorby 3D modelu stavby na počítači.
Jelikož se mi nyní podařilo nastoupit do architektonického ateliéru, kde se používá začínající BIM
projektování (virtuální 3D model doplněný o informace), tak se práce stala mým koníčkem.
Ještě jednou bych Vám chtěl moc poděkovat za Vaše vystřihovánky a poblahopřát Vám
ke krásným devadesátým narozeninám s krásně prožitými dalšími roky.

Přeje Petr Parkan (*1993), Praha
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Krásný den :)
Článek o Vás na portálu iDnes jsem zhltnul jako malinu a ve vzpomínkách se dostal do
klukovských let :) Na vystřihovánkách Richarda Vyškovského jsem vyrůstal a hromadu
modelů si slepil, včetně několika formulí, moc mne bavily stavby všeho druhu… Modely již
dávno nemám, ale podpořily ve mne trpělivost, zručnost, vytrvalost a zároveň jsem se díky
nim také dozvídal spoustu věcí z historie, konstrukce, vývoje… Jako kluk jsem zkoušel také
své modely, ale pořád mi nějak „chyběla“ ta jednoduchost výpočtů úhlů, a tak jsem
systémem pokus omyl zkoušel i ředěným lepidlem na papír, abych zkusil tak rychle, abych
zase rozebral a mohl překreslit :) „Ábíčko“ bylo věčným zdrojem inspirace.
Když jsem si před chvílí dočetl článek, okamžitě jsem se stal i fanouškem skupiny
Papírová archeologie na Facebooku a následně objevil možnost zaslat Vám, MISTŘE,
přání. Jste pro mne MACHR nad machry a Vám z celého srdce DĚKUJI a přeji pevné
zdraví, zdraví a zdraví. Pak si můžete plnit další své sny a cíle, k nimž Vám přeji úspěšné
plnění :)
Bylo pro mne, mé děti (Anička 13 a Matěj 12 a oba modelařili a papírový model jsme
také před pár lety zkoušeli) i všechny, kteří se k Vašim vystřihovánko-slepovánkám dostali,
velkou ctí a potěšením a rozhodně k těmto modelům přivedu i vnoučata a pravnoučata :)
Fotku s modelem nemám, ale toužil jsem Vám popřát k Vašim narozeninám…
a říct Vám – DÍKY.
S pozdravem a přáním mnoha dalších nádherných let,
Michal Dušek

Pán Vyškovský,
k Vášmu životnému jubileu
Vám prajem hlavne pevné
zdravie,veľa šťastia a radosti.
René Štilhamer, Bratislava
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Velevážené veličenstvo, králi Richarde, my, poddaní Papírového království, se v úctě před
Vámi skláníme a dovolujeme si Vám popřát hodně zdraví a elánu do dalších let Vašeho
kralování.
S úctou,
Jiří Velocha st. (*1959) a Jiří Velocha ml. (*1984), Štětovice u Prostějova

Vážený pane architekte,
přeji všechno nejlepší
k narozeninám, pevné zdraví
a hodně sil do budoucna!
Děkuji za všechny ty krásné
vystřihovánky, na kterých jsem
kdysi začínal a dodnes je rád
lepím.
Miroslav Mezera (*1984), Louny
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Panu Vyškovskému hlavně VELKÉ poděkování za jeho vystřihovánky, které pro nás
modeláře tvoří víc jak padesát let. Velké díky a smekám.
Přáním je, hlavně ať se mu vrátí plně zdraví a obnoví síly a elán jak do života, tak do
tvůrčí práce.
Vše nejlepší přeje,
Jiří Prokeš (*1966), Olomouc

Vážený pane Vyškovský,
rád bych Vám popřál vše nejlepší k Vašemu významnému jubileu. Měl jsem tu čest se
s Vámi několikrát setkat osobně. A to poprvé již v 9 letech na modelářské soutěži v České
Lípě, kde jste oceněným každoročně osobně gratuloval. Již asi po 2. ročníku jsem zjistil,
které kategorie modelů jsou méně obsazované, a je tak větší šance získat ocenění. Pevně
věřím, že mé vypočítavé počínání je omluvitelné. Motivací mi nebyl ani diplom, ani věcná
cena, ale pouze a jen to, že jsem si s Vámi mohl podat ruku. A pokaždé byl ten okamžik
pro mne velmi vzácným.
Ač jste oslavenec Vy, tak když dovolíte, budu si přát já. Přál bych si, abych Vám mohl dát
kus svých sil, aby se Vám vrátily ty Vaše. Přál bych si, aby Váš rozdělaný model hradu
Gutštejn dostál svého jména a vše bylo dobré a on se dočkal dokončení. A abyste nakreslil
ještě nějakou Vaší milovanou chaloupku…

Michal Erben (*1987), Liberec
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Díky za všechny dosud
vytvořené modely a hodně
zdraví, aby se ještě nějaké
povedly.
Václav Paluzga (*1977),
Praha (původně Ostravice)

Pane Vyškovský,
přeji Vám k 90. narozeninám
vše nejlepší a hlavně pevné
zdraví.
Vaše nádherné vystřihovánky
mě provázejí od dětství a teď
už v nich pokračují i mé děti.
Za to vše Vám moc děkuji.
Jaroslav Horák (*1975),
Dolní Újezd u Litomyšle
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Dobrý den, Mistře,
na úvod „zdravice“ bych Vám chtěl napsat, že na včerejšek vyhlášenou Královskou
devadesátku jsem si s Vašimi modely opravdu moc užil a po hodně dlouhé době jsem
lepil skoro celý den, výsledkem je model Staronové synagogy z pohlednice a jak jsem byl
díky motivaci Vaším jubileem povzbuzený, tak jsem hned začal stavbu dalšího modelu –
pro změnu Synagogy z MPR.
K Vašemu úžasnému životnímu jubileu bych Vám tedy chtěl popřát především pevné
zdraví, jasné oko a jistou ruku a to vše nejen pro rozzářené oči Vašich následovníků,
které jste za ta dlouhá léta přitáhl svojí úžasnou tvorbou k papírovým vystřihovánkám,
ale také pro Vaši radost a potěšení, že Vaše práce není zbytečná a že se stále najde
spousta nadšených modelářů, kteří po večerech usedají ke stolu a berou do ruky nářadí
a vytváří si doma „garáž“ plnou automobilů, malé staveniště nebo se mohou „procházet“
po českých památkách.
To vše Vám přeje člověk, kterého jste svojí tvorbou před 40 lety zavedl do tohoto
úžasného světa papírových vystřihovánek.
Miloš Drábek (*1969), Ostrava
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Vážený pane Vyškovský,
přeji Vám hodně štěstí,
zdraví a radosti do
dalších let a také chuť
a pevnou ruku v další
tvorbě. Veliký dík za
krásné chvíle strávené
u Vašich modelů!
Jaroslav Fanta (*1988),
Velká Dobrá
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Vážený pane architekte,
dovolte mi Vám popřát mnoho zdraví a poděkovat za všechny chvíle, kdy jsem
jako malý listoval ABC a žasl nad modely z Vaší dílny. Vaše modely mě ovlivnily
a probudily u mě zájem o technické vědy, za což Vám ještě jednou děkuji.
Nyní dělají Vaše modely radost i dalším generacím.
Tomáš Hejna (*1988), Český Krumlov
Rozestavěný model: Vlaková stanice a hradlo, ABC ročník 44
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Poprvé jsem do Vaší vystřihovánky šmiknul v roce 1974.
Právě v těchto dnech lepím Vaši vystřihovánku.
45 let mne Vaše papírové modely provázejí a věřím, že těch let bude ještě hodně.
Vážený pane architekte, děkuji za ty chvíle, ať se Vám daří dobře!
S úctou a srdečnými pozdravy,
Stanislav Fajkus (*1964), Praha a Kopřivnice
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Vážený pane architekte, drahý příteli, Vaše výsosti, králi náš,
velmi těžko hledám slova k tomu, co všechno bych Vám od srdce popřál k Vašemu úžasnému
životnímu jubileu. Pojí mne k Vám vztah, který mohu nazvat synovským. Od útlého dětství jste
mi byl prostřednictvím svých vystřihovánek stále nablízku a Vaše dílo ve mně zanechalo
bezpochyby hlubokou stopu. Je mi velkou ctí Vám naslouchat a moc si považuji, že mi
dovolujete nahlížet do tajů alchymie tvorby Vašeho elixíru mládí, kterým jsou pro každého
papírového modeláře Vaše vystřihovánky. Vaše práce dokazuje, že i vy jste tohoto svého
lektvaru užíval plnými doušky, jen vám pár kapek při posledním pití ukáplo stranou.
Přeji vám brzké uzdravení a moc moc se těším na osobní shledanou s Vámi, abychom si opět
společně vychutnali naši oblíbenou tureckou kávu o páté.
S hlubokou úctou,
Pepa Kropáček (*1969), Praha
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