NÁVŠTĚVA MALÍŘE VLADIMÍRA PLOCKA, Potštejn
Orlice a střechy venkovských stavení.
Je členem Unie výtvarných umělců
v Hradci Králové a má za sebou
desítky výstav. Pro letošní rok 2014
připravuje
výstavu
v Letohradě,
Nasavrkách a ve Vysokém Mýtě. Jeho
práce také naleznete v měsíci srpnu na
výstavách v Ústí nad Orlicí (Klubcentra
i Salónu KPU).
(05/2014)

Malíř a grafik Mgr. Vladimír Plocek (*1930), žije
na břehu řeky Divoké
Orlice v Potštejně. Dětství prožil v kantorské rodině v Polomi a později
na Sudslavi. Studoval na
Pedagogické
fakultě
v Hradci Králové obor
matematika a výtvarná výchova. Založil
vlastní Galerii-P a pravidelné vernisáže
u něj, se staly vyhledávanou kulturní
akcí. Maluje převážně krajinu, sleduje
detaily, milá zákoutí, má rád hladinu
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Malíř a grafik Vladimír Plocek s manželkou

GALERIE MICHAL, Praha
či galeriích. Kromě množství kolektivních výstav, v období 1964-2012 realizoval více jak 33 samostatných autorských výstav na domácí i evropské
scéně. Je držitelem mnoha ocenění i
mezinárodních uznání.
V prvním patře galerie
často pan Michal také
pořádá autorské výstavy začínajících umělců.
(05/2014)

Na Starém městě kousíček od Betlémské kaple či Staroměstského náměstí
co by kamenem dohodil, se nachází
Galerie MICHAL. Jejím majitelem je
akademický malíř p. Rastislav Michal
(*1936). Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a svými pracemi je
zastoupen v NG Praha, ČMVU a dalších českých i zahraničních muzeích
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KŘEST KNIHY SPISOVATELE ROMANA RÁŽE, Praha
Kateřina Seidlová a Libor Hruška.
S malým zpožděním také „dokvačil“
Josef Čečil, který specifickým zpěvem
a hrou na akordeon navodil atmosféru
doby Rakousko-Uherska. Pan Roman
Ráž (*1935) je prozaik, autor rozhlasových her, seriálů, fejetonů, stejně
jako televizních her a dvou televizních
filmů. Po maturitě studoval dějiny umění a estetiku, souběžně pak na FAMU
filmovou vědu a dramaturgii. Od roku
1958 byl Roman Ráž režisérem
estrádního jednatelství v Brně, v roce
1967 působil jako dramaturg Čs. televize, odkud musel z politických důvodů
odejít. Od roku 1972 je spisovatelem z
povolání. Autoru již vyšly prózy: Jediná
noc, Učitel ptačího zpěvu, Kdo umlčel
Matyáše, Jednou se ohlédneš, Smrt v
kaštanovém domě, Prodavač humoru,
Bludné kameny, Vrabčí hnízdo, Šokmistr, Narcisový dům, Pokušení na
konci léta, In flagranti, Cesta na kolenou, Zachránce samoty, Faust umírá
dvakrát. Křtěná kniha je jeho 20-tou v
pořadí.

Nadace českého
literárního
fondu
připravila dne 13.
května 2014 křest
nejnovější knihy p.
PhDr.
Romana
Ráže
s názvem
LÁZEŇSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ.
Kniha vyšla v nakladatelství Akropolis. Vlastní křest probíhal od 19 hodin
v pozoruhodném prostředí sklepení
Literární kavárny v Řetězové ulici na
Praze 1. Mezi přítomnými návštěvníky
nechyběli známé tváře z literárního,
hereckého i výtvarného prostředí. Bylo
plno. Průvodcem a moderátorem
večera byl básník, filozof a známý autor
happeningů Eugen Brikcius, který představil autora knihy z pohledu jeho dlouholetých osobních zkušeností. Málokdo
ví, že spisovatel Roman Ráž dělával
nosiče v Tatrách, a že tam také vznikalo mnoho popudů k jeho knihám.
Čtení ukázek z křtěné knihy se ujala

BÁSNÍK A SATIRIK JIŘÍ FALTUS SLAVÍ 75 let
Soukromá živnost (2008), Čekání na
odpověď (2010), Stříbrným příborem
(2003), Obal prodává,obálka rozhoduje
(2004), Suché víno (2007), Spotřební
koš (2009), Ztráty a nálezy (2009),
S rozumem v koncích (2010), Valašská
duše V.Jurčáka (2011), Zlatý padák
(2011), Bez politické odpovědnosti
(2011), Šeptánky do oušek i na stránky
(2013), Dvouproudový žebřík (2013)
atd. Uznávaný spisovatel p. František
Uher o něm říká: „Aniž bychom zamýšleli snížit hodnotu ostatní tvorby Jiřího
Faltuse, v poezii pro děti je mistrem
nad mistry“. Pan Jiří Faltus je členem
výboru SVčS v Pardubicích a také
redaktorem bulletinu Kruh, který mapuje literární činnost na východě ČR.

Spisovatel pan Jiří
Faltus žijící a pracující v Lanškrouně
se narodil v Žamberku 12. července
1939. Autorova tvorba
se
pohybuje
ve třech paralelních
liniích. Je to poezie
pro děti, poezie pro dospělé a satira.
Svoje aforizmy a epigramy také často
doplňuje svými osobitými kresbami.
Knižně se na literárním poli etabloval již
ve sbornících Kruh poezie (1968) a
Začátek (1973). Z jeho knih vybíráme:
Tři cukrové homolky (1974), Rozhledna
se rozhlíží (1979), Holínky pro žížalu
(1984), Kabát do zelí (1989), Abeceda
pro medvěda (2004), Říká myška
myšce (2005), Není stránky bez
hádanky (2007), S papouškem a liškou
listujeme knížkou (2007), Kdo nevěří ať
sem běží (2008), Šeptá syslík syslici
(2008), Modravý plamen (1978), Všemi
deseti (2004), Hranice lásky (2005),
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p. R. Ráž je skvělý společník
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