VÝROČNÍ PUBLIKACE SVČS, Pardubice

15. Annual publication of authors from the "Center of Eastern-Bohemia writers" in Pardubice (CZ).

Ke svému patnáctiletému výročí vydalo
SVČS s centrem v Pardubicích, knihu
s názvem „Výroční publikace Střediska
východočeských spisovatelů 2000 2015“. Jedná se o brožuru velikosti A5,
kterou vydalo nakladatelství Oftis Ústí
nad Orlicí. Na 80 stranách středisko
bilancuje a ohlíží se po vykonané práci.
V současnosti SVČS se dělí, dle
lokalizace ve východních Čechách, na
čtyři oblasti. Pardubicko, Hradecko,
Vysočina a Orlicko. Sdružuje prozaiky,
básníky i jiné literáty. A nejen to.
Postupem
času
vznikla
sekce
dramatická a výtvarná, dále pak sekce
začínajících autorů i sekce hudební.
VÝTVARNÁ sekce vznikla 2. 12. 2006
na první schůzce v Pardubicích ve
vinárně Pettite France. Přítomnými
členy byli J. Jiravová, K. Klose, V.
Smejkal a P. Vrbacká-Václavíková,
která se zároveň stala jejím prvním
vedoucím. Postupem času počet členů
rostl. Hlavní náplní výtvarné sekce jsou
ilustrace ke knihám, doplňování akcí

kmenového střediska, obzvláště každoročních Literárních (později Uměleckých) maratónů, výstavy a také podíl na
tiskovinách, zejména pak na bulletinu
Kruh.
10/2015
Další informace SVČS najdete na :
http://www.spisovatelevc.netsite.cz
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malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala

2006 Pettite France

2009 Pettite France

Ilustrace k Výroční publikaci

Titulní strana;
zodpovědní
redaktoři: M. Dušek, J. Faltus, F.
Uher; vydal Oftis
Ústí n.Orlicí
nákladem SVČS
2015; katalogizace NKČR 82 –
regionální literatura, ISBN 97880-7405-377-1
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2011 u Vrbackých

Spirála života 3 (Kompozice 104)
Ročník IV. Vyšlo 15. Října 2015. Redakce Jana Soukupová, V. J., další
informace najdete na http://www.jmb.moxo.cz kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz

Spiral of life 3
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ÚSTECKÝ SALÓN KPU, Ústí n.O.

12. SJEZD SSPE, Moravská Třebová

An art Saloon of KPU, Ústí nad Orlicí (CZ).

Již po devatenácté v podvečer 8. srpna
proběhla v Galerii pod radnicí vernisáž
Ústeckého salónu KPU. Výstavu moderovala místopředsedkyně klubu Mgr.
Marie Švecová z Ústí nad Orlicí. Kulturní vložku obstaral svěžími rytmy
klavírista Mgr. Jan Hrodek. Na ústecký
salón jsou především zváni výtvarníci
z řad členů KPU a umělci s bližším
vztahem k městu Ústí. Výstavní možnosti galerie zpravidla dovolují jen dva
artefakty na autora. Návštěvníci mohli
celkem shlédnout na 100 prací od 41
autorů. Pestrá nabídka technik uspokojila i náročné vyznavače VU. Malba,
kresba, grafické listy, koláže, plastiky,
krásná literatura, fotografie a také
patchwork. Vystavující byli nejen z Ústí
n. O., ale také z České Třebové, Litomyšle, Lanškrouna, Letohradu, Jablonného
n. O., Chocně, Brandýsa n. O., Potštej-

12th congress of the Bohemia collectors of ex-libris (SSPE) in Moravská Třebová (CZ).

na, Sloupnice, Bystřece, Hnátnice, Nekoře, Libchav, Jehnědí, Třebovic, Prahy, Hradce Králové, Týna n. V., Žehušic
a Krouny. JMB tentokrát připravil pro
tuto výstavu (82. prezentace autora)
dvě
experimentální
kombinované
techniky. Výstava trvala do 4. září 2015.

chtějí prezentovat svými sběratelskými
úspěchy a novými přírůstky. Další
vyměňují své zásoby za nové žádané
lístky do své sbírky. Tuto akci také
neopomenuli zařadit do svého kalendáře významní tvůrci grafiky jako je
p. J. Brázda, p. M. Hlinka, p. J. Minář a
další. Akademický malíř a grafik p. Jiří
Brázda navíc pro přítomné připravil pro
tuto příležitost, po obvodu koncertního
sálu, výstavu svých děl. Specialitou
místních pořadatelů byla bohatá
tombola o grafiky z darů členů spolku
KPVU v Moravské Třebové.

Slunečné dopoledne provázelo již tradiční 12. setkání sběratelů a přátel exlibris na zámku v Moravské Třebové. V
sobotu 5. září 2015 se zaplnil koncertní
sál ZUŠ nadšenci pro grafiku a exlibris
nejen z celé České republiky, ale i ze
Slovenska. Tuto jedinečnou akci
uspořádali členové spolku KPVU
v Moravské Třebové, která proběhla
pod záštitou SSPE Praha. Zahájení
sjezdu se zhostila sběratelka p. Marie
Moravcová a její dcera zpříjemnila
setkání hrou na kytaru a zpěvem. Pro
nezasvěcené připomíná „výměnný den“
rojení ve včelím úlu. Mnozí se tak

Průvodní slovo vernisáží

Zadní vstup do
areálu zámku

Kulturní vložka pí
Alice Moravcové

Kulturní vložka

Ak. sochař Z. Rosák

Spisovatelka pí J.
Havlová, býv. baletka
pí E. Štanclová

Pohled do sálu

Sběratelé manželé
Moravcovi
Expozice JMB

Výtvarník a publicista
Ing. Jiří Soukup

Překrásný zámek i park
Výběr vyhrané grafiky

Výtvarnice pí J. Zamazalová,
um.rytec skla pí I. Majvaldová

Malíř p. Gríger P. a golfista
p. Průcha P.

74

Sochař p. Josef
Filip

Sběratel p.Z.Řehák

Tombola

Sběratel p.D.Sazovský
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Sběratelka pí J.Petrová

