VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S GRAFIKOU, Moravská Třebová
An assembly with graphics by the Christmas, Moravská Třebová, CZ

Ve vánočním čase setkání nad grafikou
v Třebovské restauraci. Členové spolku KPVU v Moravské Třebové
(při
SSPE Praha) připravili
na sobotu
12. prosince 2016 přátelské posezení
sběratelů grafiky. Hlavními organizátory
byli Ing. Marie Moravcová a p. Jaroslav

Lohynský. Kromě sběratelů exlibris a
příznivců grafiky, zavítali na setkání
výtvarníci, kteří se tak mohli pochlubit
novými pracemi, výstavami nebo svými
plány na příští rok 2017. Na setkání
přijel p. Günter Hujber z Losin, p. Karel
Musil z Poličky a JMB.
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malíře, grafika a ilustrátora Václava Smejkala (JMB)

byla skvělá nálada

pánové J.Lohynský,
G.Hujber, K.Musil

pí M. Moravcová

p. A. Krejčíř

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SE SPISOVATELI, Lanškroun
A Christmas meeting with the writers, Lanškroun, CZ

Tentokrát v adventním čase se uskutečnilo tradiční setkání členů pardubického Střediska východočeských spisovatelů (sekce literární i výtvarná) v Lanškrouně. Ze Šumperka přijel básník p.
Miroslav Kubíček a přivezl s sebou svou
novou sbírku „Srdeční krajina“, kterou
lanškrounští čtenáři Městských novin

již důvěrně znají. Ze Žamberka se dostavil prozaik p. Milan Dušek s novou
sbírkou povídek „Tuhá jako hašlerka“.
Dále na setkání také přišel lanškrounský básník p. Jiří Faltus s novinkami
letošního roku. Se sbírkou básní „S papouškem na bidýlku“ a souborem aforismů „V nechráněném území.“(12/2016)

Lampa II.

pánové J.Faltus,M.Kubíček,M.Dušek

Pozvání na výstavu s účastí JMB: DOTEKY MÚZ, 3.1.- 26.2.2017 Mázhaus Perštýnské náměstí v
Pardubicích, pořádá výtvarná sekce SVčS Pardubice, vernisáž v úterý 3.1.2017 od 17 hodin.
Ročník V., vyšlo 18. prosince 2016. Redakce a spolupracovníci: J. Soukupová, V.J.S., H. D., Z.R.,
Homepage: www.jmb-obrazy.cz, kontakt: SmejkalV.JMB@Email.cz
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Přejeme Vám štěstí a zdraví v novém roce 2017
We wish you a happy and healthy New Year 2017
109

VYŠLA KNIHA SRDEČNÍ KRAJINA, Ústí nad Orlicí

A newly released book "Srdeční krajina" by Miroslav Kubíček, Ústí nad Orlicí, CZ

V druhé polovině listopadu 2016 vyšla v nakladatelství Oftis Ústí n.
O. básnická sbírka Mgr.
Miroslava Kubíčka ze
Šumperka
s názvem
Srdeční krajina. Šesti
ilustracemi ji doprovodil
JMB z Lanškrouna.
Brožovaná kniha velikosti 210 x 105 mm
o 112 stranách má 4
oddíly a celkem 93
básní. Specifické pojetí
autora této sbírky je ve
spojení prózy a veršů
pro každou báseň.

13. SALÓN PRO KONTO BARIÉRY 77, Praha
13th Saloon for "Konto bariéry 77", Prague, CZ

obrazy, sochy, skleněné plastiky, kovové i dřevěné artefakty. Na vernisáž našlo cestu asi 180-200 uměnímilovných
návštěvníků.
Tato výstava, pro Konto Bariéry, byla
85. prezentací JMB. Město Lanškroun
také zastupovala výtvarnice skla pí A.
Stašková. Následně v neděli 4. prosince 2016 se uskutečnila dražba
darovaných děl v Karolinu UK na
Praze1 v Modré posluchárně. Řízení
aukce byla svěřeno renomované
aukční Galerii Kodl.

V předvečer státního svátku ČR dne
16. listopadu se uskutečnila vernisáž
Aukčního salónu výtvarníků pro nadaci
Konto Bariéry. Pražské Karolinum zpřístupnilo nádherné a rozsáhlé historické
prostory UK. Moderátor večera p. Karel Voříšek, společně s ředitelkou nadace pí Boženou Jirků, vyzdvihli prospěšnost salónu pro postižené studenty.
Četné návštěvníky potěšila svým vystoupením dívčí country skupina Holky
od plotny. K výstavě se přihlásilo 388
autorů a dárců. Bylo možné shlédnout

MĚSTSKÉ NOVINY NO. 11 a 12/2016, Lanškroun
Town's newspaper No.11 and 12 / 2016, Lanškroun, CZ

Další dvě pokračování představení básnické sbírky prof.
Miroslava Kubíčka, především
pro
lanškrounské
čtenáře.
Městské noviny č.11 vyšly v termínu 14.-20. října 2016 a Městské noviny č.12 vyšly v termínu 18.-24. listopadu 2016.
č.11/2016

ředitelka nadace pí Božena Jirků

úvodní slova moderátora TV p. Karla Voříška

č.12/2016
prohlídka exponátů

vstup na univerzitní půdu
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organizátorka
pí I. Bornová

přítomní návštěvníci v bočním sále

grafika JMB

malíř Michail Ščigol
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pohled do křížové chodby

