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VÝTVARNÉ UMĚNÍ–VÝSTAVY–AUKCE–ZPRÁVY–NOVINKY-SETKÁNÍ

malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala

2009

2010

Hlučná hlína

SH - HS

Přízeň přírody

SH - HS

Hlučná hlína

2011

2012

Ještě

Přízeň přírody

Toulavou touhou

SH - HS

2014

Ještě

Toulavou touhou

Hlučná hlína

Přízeň přírody (Most do minulosti III.)

Ročník III. Vyšlo 12. září 2014. Redakce Jana Soukupová. Další
informace najdete na www.http://jmb.ic.cz kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
48

45

BÁSNÍK MIROSLAV KUBÍČEK SLAVÍ 80 let
1990 nastalo Kubíčkovo obrození.
Celkem seznam vydal 19 knih, básnických sbírek, pohádek a pověstí. K
jeho kulatému výročí byla vydána
v nakladatelství OFTIS Ústí n. Orlicí
nová básnická sbírka Přízeň přírody
(05/2014). Básník Miroslav Kubíček je
členem SVčS v Pardubicích a Obce
spisovatelů v Ostravě.

Mgr. Miroslav KUBÍČEK se narodil 1.
října 1934 v Dolním Městě u Světlé n.S.
Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a měl to
štěstí, že se tam potkal nejen se
zajímavými osobnostmi, ale také s význačnými pedagogy. Po univerzitních
studiích se usadil v Šumperku a na
šumpersku také vyučoval na středních
školách. V roce 1963 vydal v Krajském
nakladatelství v Ostravě básnickou
prvotinu „Dny sluncí". Jeho originální
lyrický jazyk měl zejména mezi mladými
čtenáři velký ohlas. Autor se tak zařadil
k nadějným moravským básníkům.
V ostravském nakladatelství připravoval k vydání rukopis nové sbírky
s názvem „Lesy jazyčné". Bohužel, k
vydání tohoto básnického počinu již
nedošlo. Přišel rok 1968 a zákaz publikování. Na dvacet let se tak jeho jméno
vytratilo z české literatury. S rokem

CESTA
(Přízeň přírody)
Zastavit cestu nechce žádný bůh,
na dlouhé cestě netřeba znát cíl,
přibývající čas dá tam mat.

2011

Výstava Mezi obrazy 2009

2013

KAMENY
(Toulavou touhou)
Až ptáci zkamení z kamenného ticha,
na věky budou dýchat příští kameny.
SOUZNĚNÍ (Sladké hořkosti - h. sladkosti)
Příroda je stále jak šťastná láska krásná,
není vše v pravý čas,
černozáře přesahují z jasna,
lásky se mění jako vlas.

Výstava Mezi obrazy 2012

2011

2010

Výstava Mezi obrazy 2011
2008
2012

2012

Výstava Mezi obrazy 2010

2011
46

2013

2013

2013

2009
47

2010

