SPISOVATEL ROMAN RÁŽ SLAVÍ 80, Praha
The famous writer and screenwriter Roman Ráž from Prague celebrates his 80th birthday.

PhDr. Roman Ráž (*28.5.1935 v Praze)
Prozaik, autor rozhlasových a televizních
her, filmový scénárista. Vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy university v
Brně dějiny umění a estetiku, na pražské
FAMU pak studoval mimořádně filmovou
vědu a dramaturgii. Doktorát v oboru
divadelní a filmové vědy získal na
Karlově universitě. Po studiích pracoval
jako režisér a dramaturg zábavných
pořadů v Brně, v letech 1967-1971 působil jako dramaturg literárně dramatického oddělení brněnského studia

Československé televize, odkud byl začátkem normalizace propuštěn. Od roku
1971 se stal spisovatelem na volné noze.
Vydal 22 knih, napsal dvě divadelní hry,
vyprodukoval 17 televizních her (zpravidla ČST Praha, Brno či Ostrava), napsal scénář pro dva filmy a také napsal
scénáře pro 18 rozhlasových her (některé byly odměněny cenami nebo prémiemi). Většina byla nastudována v
zahraničních rozhlasech jako jsou Německo, Švýcarsko, Itálie, Irsko a Kanada.
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VZPOMÍNKA NA KRAJKÁŘKU MARII MINÁŘOVOU
* 13. 5. 1930 Zábřeh

+11. 3. 2015 Ústí nad Orlicí

A recollection to lace maker Marie Minářová from Lanškroun.

Paní Marie Minářová z Lanškrouna byla
obdivuhodná žena. Jezdila a měla řidičský průkaz téměř na vše co mělo motor,
vč. náklaďáku. Vynikající kuchařka a cukrářka. Její bavorské vdolečky prostě neměly chybu. Ve svých 77 letech se naučila pracovat na PC, vyřizovala korespondenci a mailovala. Dokud jí sloužily oči
tak paličkovala na Korduly. Byl to můj

jeden z nejbližších spolupracovníků a
vždy spolehlivě připravila pohoštění pro
téměř všechny autorské výstavy JMB.
„Vzpomínáš, jak na vernisáži v Zábřehu
se postupně trousili všichni stařečkové
z místního pečováku a se slzami v očích
nám děkovali jak moc jim chutnalo“. Bylo
to silné a dojemné. Za celou redakci:
„Babi, budeš nám všem moc chybět“ !

Spirála života
Ročník IV. Vyšlo 24. dubna 2015. Redakce Jana Soukupová, V. J., další informace
najdete na http://www.jmb.moxo.cz kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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VÝSTAVA L . J. KAŠPARA 100 LET, Ústí nad Orlicí
An exhibition of Ladislav Josef Kašpar 100-year anniversary in Ústí nad Orlicí.

*25.4.1915 Travnik – 13.12.1997 Praha.
Výstava byla připravena ke 100. výročí
narození Ladislava Josefa Kašpara.
Absolvoval (r.1938) uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Působil jako pedagog
na SOŠ-výtvarné (1965-1981), kde vyučoval litografii. Nejrozsáhlejší část jeho
díla tvoří kresba. Dále olejomalba, akvarel, řada ilustrací a grafických listů. Vernisáž se konala dne 10. dubna 2015
v Galerii pod radnicí v Ústí n.O. za účasti
manželky (jeho žačky) pí. Kašparové

z Prahy s dcerou. Moderování za KPU se
ujala pí. M. Švecová a pár příhod ze
školy přinesli žáci prof. Kašpara. V hudebním programu vystoupila pí. J. Macháčková a pí. T. Kopecká z Litomyšle.
Výstava trvala do 29.4. 2015.

Pí. Kašparová

Členové SSPE Praha

SCHůZOVÁNÍ SPISOVATELů SVČS , Pardubice
An assembly of authors from the "Center of Eastern-Bohemia writers" in Pardubice.

Členská schůze Střediska východočeských spisovatelů se konala v sobotu
28. března 2015 v Pardubicích v patře
restaurace
Philadephia.
Středisko
sdružuje jak literáty, tak sekci výtvarnou,
dramatickou a sekci mladých začínajících spisovatelů. V 11 hodin po registraci členů střediska odstartovalo vlastní
rokování nutnými oficialitami dle stanov a
zákona č.83/1990 Sb. o Občanských
sdruženích. Proběhlo schválení výroční a
hospodářské zprávy za rok 2014,
sestavení komisí, plán práce a rozpočet,
atp. Za předsednický stůl SVČS usedli :
zástupkyně předsedy pí. Věra Kopecká,
předsedkyně pí. Eva Černošová, hos-

podářka pí. Veronika Volejníková a tajemník, p. Václav Franc. V odpoledním
čase proběhla též diskuze a družná
setkání s přáteli. Další informace naleznete na internetu střediska SVČS:
http://www.spisovatelevc.netsite.cz/node

Předsednický stůl
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Žáci profesora Kašpara

Pí.Hartmanová H. a
pí.Macháčková J.

Sběratel p.J.Soukup

GRAND PRIX ARCHITEKTů, Ústí nad Orlicí
An exhibition of Grand Prix architects of 2014 in "The Gallery under the town hall" in Ústí n.O.

Ve spolupráci s Obcí architektů připravilo
dne 20. února 2015 KPU v Galerii pod
radnicí XXI. soutěžní přehlídku Grand
prix architektů. V soutěži byla udělena

Národní cena za architekturu pro rok
2014. Úvodní slovo za KPU měl p.
Václav Klička z Ústí n. O. a výstavu představil architekt Jan Melichar z Prahy.
Organizační duší výstavy v Ústí byl jako
každý rok p. Miloš Sedláček. Příjemnou
atmosféru vernisáže dokreslilo vystoupení Pěveckého sdružení učitelek ZUŠ
z Ústí n. O. Panely s velkými fotografiemi úspěšných architektonických projektů zaplnily zcela prostory Galerie a
byly skvělými náměty pro návštěvníky.

Sál restaurace Philadelphie v 1. patře

p. Antonín Šlechta,
p. Miroslav Kubíček

Přítomní literáti

p. FrantišekUher,
pí. Věra Kopecká

p. Miroslav Skačáni

Úvodní slovo k výstavě

Malíř p.P.Gríger
golfista p.Průcha P.
spisovatelé Havlovi

Výtvarník
J.Fikejz,
P.Gríger,
P.Průcha

Muzikant p.M.Němec
novinář p.M.Richter
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Diváci a kulturní vložka

Pracovní zaujetí

Vstup do sálu Philadelphie
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p. Miroslav Kubíček

