SPISOVATEL F. UHER SLAVÍ 80 let, Havlíčkův Brod
A writer František Uher is celebrating his 80th anniversary, Havlíčkův Brod

Prozaik, básník a aforista, Mgr. František UHER /pseudonym Sinnuhet
Zaki/ (*1.3.1936) z Havlíčkova Brodu.
Vystudoval gymnázium v Ledči n.S. a
Pedagogický institut v Brně. Svoji učitelskou praxi zaměřil na práci s postiženými dětmi ve zvláštní škole v psychiatrické léčebně. Je členem OS v Praze,
Unie českých spisovatelů a AIEP. Dlouholetý vedoucí literární oblasti Vysočina SVčS Pardubice. Publikovat začal
kolem roku 1976 a první kniha Žádná
trať pro černé pasažéry mu vyšla v roce
1979. Tématický záběr a jeho dílo je
obrovské. Jedenáct sbírek poezie, pět
knih satiry a humoru. Pro děti napsal
Oči ve tmě. Jedenáct titulů vyšlo na
pokračování v novinách a časopisech.
Má účast ve dvanácti sbornících a po-

dílel se na stovce dalších publikací.
Těžištěm jeho díla je především próza,
kdy napsal osmdesát dva knih. Získal
řadu ocenění. Dvakrát Cenu Havrana
za nejlepší povídku. V roce 2011 mu
byla udělena bronzová soška Havrana
za povídku Odplouvající říjen. Dále Cenu E. Fikera za román Princip bumerangu. Za román Dlouhá nepřítomnost
obdržel první cenu v soutěži O poklad
Byzantského kupce a v roce 2007 za
soubor aforismů dostal Cenu Unie.
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SPISOVATELKA M. MARBOE SLAVÍ 70 let, Řečany n.L.
A writer Marcella Marboe is celebrating her 70, Řečany nad Labem

Prozaička, Mgr. Marcella MarboeHrabincová (*12.02.1946) z Řečan n.
Labem. Vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu (český jazyk na fakultě
filosofické) při Karlově univerzitě v Praze. Pracovala jako středoškolská profesorka, později jako vedoucí katedry tělesné výchovy na Univerzitě v Pardubicích, ještě později v Radě české televize. Dvanáct let byla předsedkyní
Střediska Východočeských spisovatelů
a tři volební období členkou výboru
ústřední Obce spisovatelů v Praze. Pracuje rovněž v PEN klubu, Akademii lite-

ratury české, KALFu aj. Věnuje se tvorbě pro dospělé i pro děti a mládež.
Spolupracuje s Českým rozhlasem i
Českou televizí. Jejím nejkontroverznějším románem byl publicistický
román Bitva na Kavčí hoře. Je nositelkou řady literárních ocenění regionálního i celostátního charakteru. Mezinárodní cenu E.E.Kische dostala za sbírku
povídek Vyměním týnejdžra za cokoli.
Její práce v kultuře byla odměněna Medailí města Pardubice.
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VZPOMÍNKA NA MALÍŘE J.BITTLA, Česká Třebová
A recollection to a painter Jaroslav Bittl, Česká Třebová

*20.6.1931 Praha +20.12.2015 Česká Třebová
Ve věku nedožitých 85 let zemřel před
Vánoci známý českotřebovský malíř,
grafik, ilustrátor, básník a pedagog pan
Jarka Bittl. První zmínky o rodině Bittlů
v České Třebové se datují kolem roku
1915. Jaroslav, ač se to na první pohled
nezdá, byl veselá kopa: „Moje maminka,
tehdy
herečka
kočující divadelní
společnosti, nechtěla abych se narodil
co venkovský balík a zajela mne povít
do Prahy.“ V roce 1949 Jaroslav maturoval na Měšťanské škole v Č.T. V letech 1949-1952 navštěvoval Masarykovu
univerzitu v Brně. Po vojně absolvoval
Pedagogický institut v Pardubicích a stal
se učitelem. Později vykonával i jiná
povolání. V roce 2000 se Bittlovi stěhují

z Pardubic zpět do České Třebové. Byl
také znám jako veršotepec. Ve své
hravé poezii využíval limerik. Což je
poetický útvar o pěti verších pocházející
již z antiky. Výtvarně se vzdělával u
historika umění F. Kubišty (bratranec B.
Kubišty). Jeho tematický záběr byl široký. Od figury až po krajinu. Zobrazované výjevy jsou zpravidla ploché, bez objemů a hlubokých prostorů. Nejen děti
milují jeho pohádkové bytosti a strašidla. Výjimečné místo v jeho tvorbě
zaujímali klauni, kterým dával osobitý
smysl pro humor. Mezi jeho preferované
techniky patřil olej, tempera, kresba,
suchá jehla, linoryt a frotáž. Po celý
život si připadal jako Don Quijote.

2008

STOLNÍ KALENÁŘ MĚSTA 2016, Lanškroun
Lanškroun town - Table calendar 2016
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Kalendář města Lanškrouna na rok 2016 a úvodní slovo starosty města Mgr. Radima Vetchého.
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