HISTORIK JOSEF HAVEL SLAVÍ 80, Ústí nad Orlicí
A historian Josef Havel is celebrating his 80th anniversary, Ústí nad Orlicí, CZ

Historik, filmař a spisovatel Josef
HAVEL z Ústí nad Orlicí (*13. 10. 1937
v Litomyšli). Fotograf a dokumentarista v Amatérském filmovém studiu JZK
ROH Perla, literatura faktu od 1989.
Kde se u Tebe vzal zájem a láska
k létání? Je pravdou, že jako malý chlapec jsem sledoval bílé čáry, které za
sebou zanechávaly americké bombardovací svazy. V duchu jsem si představoval, jak v tom na slunci se lesknoucím stroji sedím. Můj sen však skončil
na vojně zařazením k protiletadlovému
dělostřelectvu.
Pamatuji si, jak prezident Novotný přijel
v roce 1967 do VÚB otevřít první bezvřetenovou přádelnu na světě. Dopřádací stroj BDA 200 byl světový pojem,
že? Ano. Práce ve firmě Kovostav v Ústí
n. O. mě bohatě odměnila zařazením do
skupiny podílející se na konstrukci skutečné senzace textilního průmyslu. Tou
byl první bezvřetenový dopřádací stroj
na světě. Ekonomický přínos národnímu
hospodářství byl jedinečný, navíc jsme
získali nebývalý respekt.
Období 2. světové války je pro Tebe
klíčové historické období? Nástupem videa pro mě skončila éra filmu a filmový
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dokument nahradila literatura faktu. Nelitoval jsem času a osobně navštěvoval
mizející pamětníky událostí, jejichž průběh se stal námětem vydaných knih.
Co pro Tebe znamenají ocenění za péči
o válečné hroby? Obdivuji lhostejnost,
nezájem odpovědných institucí o místa
posledního odpočinku těch, kteří pro
naši republiku skutečně něco udělali.
Docela potěší, když mi často i cizí lidé
děkují, že ten či onen hrob je pravidelně
udržován. Takže ta plaketa Ministerstva
obrany "Za péči o válečné hroby" patří
nejen mně, ale i zahradnictví P. Šťastného a starostovi města Ústí P. Hájkovi.
Jak Ti v této namáhavé práci pomáhá
rodina? Vše, co je ukryto za desítkami
filmů, desítkou vydaných knih, za tím
vším stojí má skvělá manželka, která po
celá léta plnila roli nejen vládkyně domácnosti, ale i nepostradatelné pomocnice, první kritické čtenářky a utěšovatelky ve chvílích, kdy bylo neveselo, aby
zase vytáhla na oblohu sluníčko dobré
pohody. Více na: www.josefhavel.cz
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malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala

Za redakci gratulujeme ke Tvým kulatinám. Přejeme Ti hodně štěstí i zdraví a
mnoho příjemných let nad dokumenty.
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Ročník VI., vyšlo 1. září 2017. Redakce a spolupracovníci: J.Soukupová, H.Dulkajová,
V.J.S., M.Dobiášová, Z.R. Homepage: www.jmb-obrazy.cz, kontakt: smejkalv.jmb@email.cz
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Kompozice 115 (komb.,80x60 cm)
Composition 115
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VÝTVARNICE MARIE ANNA HORSKÁ SLAVÍ 70, Ostrava
An artist Marie Anna Horská is celebrating her 70th anniversary, Ostrava, CZ

Malířka,
grafička,
básnířka a pedagožka
Mgr.
Marie
Anna
HORSKÁ
(*27. 8. 1947 v Ústí
nad L.) z Ostravy Orlové.

V současnosti učí v Ostravě výtvarné
obory na střední škole. Také skládá
milostné a satirické básně, které sama
ilustruje (5 sbírek). Život ji zavál na
severní Moravu a vychovala dvě děti.
Vystudovala konzervatoř v Ostravě a
Vysokou školu pedagogickou. Je členkou výtvarné skupiny při galerii Mlejn.
Její hlavní autorský zájem se
soustřeďuje na malbu obrazů olejem.
V grafické oblasti se věnuje především
linorytu, linořezu, suché jehle, ale také
kolážím na PC. Na svém kontě eviduje
55 výstav po celé ČR, SR, či v Polsku.
Při výstavě zpravidla pořádá autorská
čtení pro děti i dospělé.
(08/2017)

V neděli, při cestě z její výstavy v Praze,
navštívila Lanškroun Mariana Há (jak se
ráda označuje). Je opravdu zdatným řidičem, neboť za poslední čtyři roky má
najeto ve své Dacii téměř 150 tisíc km.
Je to hodně aktivní a zvídavá žena.
K jubileu jsme jí přichystali dortík a květinu. Mariano, přejeme Ti vše nejlepší!

21. ÚSTECKÝ SALÓN KPU 2017, Ústí nad Orlicí
An art Saloon of KPU, Ústí nad Orlicí, CZ

Na pátek 11. srpna Klub přátel umění
Ústí nad Orlicí připravil vernisáž výstavy
Ústeckého salónu 2017. V Galerii pod
radnicí se sešlo 52 vystavujících výtvarníků, kteří jsou členy KPU, nebo se
v Ústí narodili, či zde žijí a pracují. Podvečer moderovala pí Ludmila Hrodková
a v hudebním programu vystoupily na

čtyřruční klavír M.Divišová a Lenka
Špajsová. Nastalo představování vystavujících autorů. Tentokrát byli jednotlivě
zváni na „červený koberec“, aby si prý
zažili tzv. svoji minutku slávy. Výstava
potrvá do středy 6. září 2017. Otevřeno
je každý den, kromě pondělka. Pro JMB
to je výstava s pořadovým číslem 89.

Kulturní vložka

Odpoledne i večer s Marianou plynul příjemně, ale bohužel rychle

Prohlídka ateliéru

MĚSTSKÉ NOVINY 09 / 2017, Lanškroun
Town's Newspaper No. 9 / 2017, Lanškroun, CZ

Návštěvníci

Řezbář Z.Jenčovský,
malířka J.Mandíková

Grafik Josef Ripka

Grafik G.Hujber s manželkou

Sběratelka Z.Čenská

Manželé Fikejzovi,
golfista P.Průcha

Malířka M.Havránková Rytečka skla I.Majvaldová

SBĚRATEL J. LOHYNSKÝ SLAVÍ 80, Moravská Třebová

A collector Jaroslav Lohynský is celebrating his 80th anniversary, Moravská Třebová, CZ

Sběratel p. Jaroslav LOHYNSKÝ (*4.9.1937) z M.Třebové je velkým znalcem grafiky a exlibris. Pedagog, propagátor, organizátor výstav, nejčastěji
v muzeu v M. Třebové. Od roku 1973 je členem SSPE Praha a spolku
KPVU. Předlouhý je seznam grafických souborů, které patronoval. Např.
Rusek, Kalašnikov, Brunovský, Smetanová, Brázda, Richterová, Demel, atd.
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