NÁVŠTĚVA U ŠMOKOVÝCH, Nekoř
Prof. Pavel Šmok, (*1927)
Uznávaný baletní choreograf, pedagog.
Patří k nejvýraznějším osobnostem českého baletu v celé jeho historii. Šmokův
rod přišel do Nekoře z Českých Petrovic
v roce 1767. Původně herec (divadlo E.
F. Buriana), pak tanečník (1949) a od roku 1958 především choreograf. V letech
1956-1997 vytvořil inscenace téměř ke
stovce baletů (zpravidla ve světové
premiéře). Dále množství operních
představení, operet, činoher a také pů-

sobil v Laterně magice. „Kdo z pamětníků by neznal Pražský komorní balet Pavla Šmoka? Když jsem byl v Praze na studiích chodil jsem okolo.“ V osmdesátých
letech také choreografoval pro Dětskou
lední revue. Uplatnil se i jako televizní či
operní režisér, scénárista nebo jako libretista. Je pedagogem na taneční katedře HAMU v Praze. V roce 1990 mu byl
prezidentem republiky udělen titul profesora a v r. 2002 obdržel z rukou Václava
Havla medaili za zásluhy.

Marie-Háta Šmoková, (*1938)
Keramička a malířka.
Deset let byla mistryní republiky ve skocích do vody a dosáhla na titul mistryně
sportu. Šmokovi uzavřeli manželství v
roce 1960. Háta studovala techniky keramické tvorby u pí. Hudečkové, p. I. Jelínka a také u J. Zamazalové z Letohradu. V roce 1985 absolvovala kurz mal-

by a začíná vytvářet realistické olejové
portréty a krajiny. Taktéž je držitelem
osvědčení o studiu třetího věku UK v
akademickém roce 2001 / 2002 v oboru
„Moderní dějiny umění 19. a 20. století“.
Realizovala a má za sebou asi 20. výstav, převážně v Praze a ve východních
Čechách.
(11/2014)
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VÝSTAVA MIROSLAVA PETŘÍKA, Ústí nad orlicí
Klub přátel umění v Ústí nad Orlicí připravil dne 12. prosince v Galerii pod
radnicí vernisáž výstavy p. Miroslava
Petříka (*1959) z Týnu nad Vltavou. Výstava je retrospektivou autora - malba,
grafika a exlibris. Úvodní slovo měl p. Jiří
Hlinovský člen SSPE Praha. Jako kulturní vložku na klavír zahrála pí. V. Němcová a sl. Jasanská na housle. Pan Pet-

řík je dlouholetým předsedou sportovního klubu juda. Zaměřuje se na kresbu a
grafiku, především na exlibris s městskými motivy a také motivy hudební. Výstava trvá do 4. ledna 2015.

p.M.Petřík, p.D.Sazovský

Manželé
Hartmanovi

Zahájení výstavy

p.J.Hlinovský, p.J.Petr

12. AUKČNÍ SALÓN - KONTO BARIÉRY 77 , Praha

Návštěvníci vernisáže
Úvodní slovo

NÁVŠTĚVA SPISOVATELE JOSEFA HAVLA v Lanškrouně
Spisovatel a historik p. Josef Havel
(*1937) z Ústí n.Orlicí s manželkou Lídou, která je velmi nápomocna v jeho
práci, obdržel od starosty města Ústí nad
Orlicí 27. dubna 2013 „Osvědčení o
udělení Ceny města za rok 2013“. Také
ministerstvo obrany ČR dne 11. listopadu 2014 udělilo p. Josefu Havlovi
pamětní plaketu za příkladnou a dlouholetou prezentaci historických událostí
1938-1945 na ústeckorlicku a péči o vá-

sponzorům vyjádřila výkonná ředitelka
Konta Bariéry 77 pí. B. Jirků. Výstava se
nacházela ve Veletržním paláci jak
v centrálním sále, tak v bočních prostorách, kde byly umístěny velikostně drobnější výtvarné artefakty. Jako kulturní
vložka vystoupila zpěvačka s písněmi z
operet. Výstava byla zakončena v neděli
14. prosince dražbou vystavených děl.
Z jejího výtěžku Konto Bariéry 77 financuje stipendia pro studenty s těžkým
zdravotním postižením. Aukční salón v
pražském Veletržním paláci NG je 79.
výstavou a prezentací JMB.

Ve čtvrtek 27.listopadu 2014 v Praze ve
Veletržním paláci Národní galerie od 18
hodin proběhla vernisáž výstavy 12.
Aukčního salónu 2014 pro Konto Bariéry
77. Bylo vystaveno rovných 500 děl od
436 výtvarníků. K vidění byly obrazy a
plastiky od výtvarně renomovaných
jmen. Například Bauch, Born, Brázda,
Demel, Sýkora, Suchý, Šafář, Rittstein,
Nikl, Zoubek aj. Na vernisáži bylo přítomno asi 300 návštěvníků. Moderátorem
akce byl jako tradičně p. V. Žmolík, výstavu uvedla zástupkyně NG. Zahájení
výstavy a upřímné díky všem dárcům i

lečné hroby. V letošním roce 2014 vydalo město Ústí bružuru „Historie a plán
hřbitova Na Hýbli v Ústí nad Orlicí“.
Texty k tomuto připravil pan J. Havel a
tisky jsou k dispozici v turistickém informačním centru města.
(12/2014)

Přítomní návštěvníci

Pozvánka na výstavu

Mladí umělci a zástupci
Kolben-Daněk salónu

Vstup do Veletržního paláce NG

Grafik p. J. Spurný a přátelé

Manželé Havlovi

Malíř p. F. Kudrnáč
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Expozice JMB s p. K. Pupíkem
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Iva, Petra a Maruška

