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Procházky životem je sbírka básni, které shrnují vzpomínky, postřehy, vnitřní úvahy a pohled na ži-
vot, který je pro každého z nás jedinečný a nepostradatelný. Část básní vznikala v emigraci a přibli-
žuje okamžiky života autora, jeho blízkých a také přátel, které potkával, neb rodina a přátelství byly 
nezbytné v těchto těžkých, bolestných situacích. Básně zachycují také lyrické obrazy ročních období, 
Vánoc, barevnou Moravu, Karlův most, Vyšehrad, představení Tančírny v divadle R. Brzobohatého 
a Semafor. Autor nezapomíná také na plavecký sport, svůj rodný Zlín, zármutek nad ztrátou blíz-
kých, Zlínský hřbitov a povídání o obyčejné švestce, která chtěla zůstat na zahradě ač již nemohla 
mít ovoce. Zvláštní uznání náleží výtvarnému doprovodu jeho rodiny a výstižnému překladu jeho 
básní do francouštiny. Sbírka Procházky životem může zajímat všechny, kteří mají pozitivní pohled 
na život, na výchovu mládeže, milovníky výtvarného umění či patrioty zlínského kraje. Mohla by 
také sloužit, vzhledem k paralelním textům v češtině a franštině, i jazykovým školám.
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O autorovi básní a autorech obrazů:

Mgr. Jaroslav Pivoda
Narozen:	 19.	12.	1937
Studium:		 Pedagogický	Institut	Zlín	při	Universitě	Palackého	v	Olomouci,	ČSR
	 Byl	oprávněn	podle	zákona	ze	dne	4.	května	1990	o	vysokých	školách	

užívat	akademický	titul	Magistr	ve	zkratce	Mgr.
Praxe:		 1966–1968	Sportovní	devítiletá	plavecká	škola	Zlín
	 Trenér	plaveckého	oddílu	Zlín
Sport:		 1955–1958	Člen	československého	národního	mužstva	v	plavání	

a	vodním	pólu.
	 Člen	plaveckých	oddílů	TJ	Zlín	a	Dukla	Praha

Publikace vychází v únoru 2015, informace a objednávky na adrese nakladatelství:  
nakladatelstvi@mare-czech.cz, www.mare-czech.  
Distribuci zajišťuje Kosmas, s.r.o.: http://www.kosmas.cz/.
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Svatopluk Chudara st.
Divadelní	výtvarník,	malíř,	grafik	
Narozen:	11.	9.	1929
Zemřel:	 13.	6.	1982	ve	Zlíně
Studium:	1947–1951	Umělecká	průmyslová	škola	

ve	Zlíně,	obor	grafika,	reklama
	 Vytvořil	řadu	výprav	pro	divadelní	předsta-

vení,	zabýval	se	volnou	malířskou	tvorbou,	
která	byla	převážně	inspirovaná	krajinou;	
zřetelná	impresionistická	nota,	tvarové	pře-
hodnocení	se	objevilo	ve	figurálních	moti-
vech	a	nakonec	vyústilo	do	členitosti	uliček,	
dvorků	a	zákoutí	městských	periferií.	Věnoval	
se	také	volné	a	užité	grafice.	Člen	svazu	
Československých	výtvarných	umělců.

Povolání:	divadelní	výtvarník,	malíř,	grafik
Výstavy:		Zlín,	Holešov,	Brno,	Ostrava
Obrazy	v	soukromých	sbírkách:	Česká	republika,	

Švýcarsko,	Rakousko

Svatopluk Chudara, ml.
Malíř
Narozen:	 4.	11.	1961	ve	Zlíně
Studium:	 Umělecká	průmyslová	škola	

v	Uherském	Hradišti	1977–1981,		
obor	Tvarování	strojů	a	nástrojů

	 Studijní	pobyt:	Irsko,	Anglie	1994
Povolání:	 Práce	v	propagaci,	reklamě	

a	Městském	divadle	ve	Zlíně
	 Prošel	řadou	zaměstnání:	kulisák,	

figurant,	závozník,	topič,	tiskarský	
dělník,	grafik,	vedoucí	malírny.

Výstavy:		 Zlín,	Holešov,	Kroměříž
Obrazy	v	soukromých	sbírkách:	Česká	republika,	

Švýcarsko,	Francie,	USA

David Pivoda
Publicista
Narozen:	 21.	5.	1974
Studium:		 Obchodní	škola	v	Lausanne
	 Institut	SAWI-federalní	diplom	

Marketing,	Reklama,	Komunikace
	 Institut	Polykom-diplom		

Všeobecná	komunikace
Povolání:	 1999–2001,	Publicis	Lausanne
	 2002–2011	Založení	podniku	

komunikační	agentury	ZEPHYR
	 Zakladatel,	ředitel
	 Založení	podniku	UNE	SÁRL	

Reklama,	Média,	Umění,		
Zakladatel,	ředitel	

Výstavy:	 Geneva,Lausanne				

Božena Pohaněl Pivoda
Malířka,	učitelka	plavání
Narozena:	6.	9.	1944	ve	Zlíně
Studium:	 1960–1964	Střední	umělecká	škola	

v	Uherském	Hradišti,	ČSR
	 Obor:	Užitá	a	dekorační	keramika
	 1964–1969	Pracovala	jako	návrhářka	

a	kreslička	v	ateliéru	architektury	
ve	Zlíně

	 Od	roku	1969	žije	ve	Švýcarsku
	 1975–2006	vyučovala	plavání	

na	základních	školách	v	Lausanne
	 Zabývá	se	malbou	(převládají	květinová	

zátiší	a	věnuje	se	také	krajinomalbě)
Výstavy:		 Švýcarsko:	Lausanne,	Romont-Canton	

Fribourg,	Španělsko:	Ibiza.	Obrazy		
v	soukromých	sbírkách:	Česká	republika,	
Švýcarsko,	Rakousko,	Španělsko-Ibiza	
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