VÝTVARNÍK ZDENĚK ROSÁK SLAVÍ 80, Choceň

An artist Z. Rosák is celebrating his 80th anniversary, Choceň, CZ
Ak.sochař Zdeněk ROSÁK
moval, toto vše mě ovlivnilo. Stejně se
(nar. 10. 2. 1938 v Prostěale stále víc a víc prosazovala láska
jově) z Chocně, sochař, výtk barvám, a tím i k malování, které
varník, designér a pedagog.
neopouštím ani v tomto věku
Kdybys měl vyjmenovat 3 nejdůležitější
Absolvent VŠ UMPRUM
Praha a Katedry designu ve
věci Tvého života, které by to byly?
To, že jsem se narodil, že jsem se
Zlíně. Získal několik ocenění především
věnoval profesi, která mě zcela naplňoza design. Učí na SŠUP v Ústí nad
vala, a že jsem našel životní partnerku,
Orlicí. Je členem Unie výtvarných
se kterou jsem už 53 let.
umělců (UVU) z. s. Hradec Králové.
Jak Ti ve Tvé tvůrčí práci pomáhá rodiČlen spolku Triangl ve Vysokém Mýtě.
na? Moje žena toleruje, že zabírám
Vystavuje převážně ve východních
kdejaké volné místečko a co nejvíc, je
Čechách.
mým prvním a to fundovaným kritikem.
Jak jsi v sobě našel vztah k výtvarné
Čím jsem starší, tím si jí víc vážím.
tvorbě? Pro budoucí celoživotní profesi
Co Ti přináší členství ve Sdružení výbylo štěstím, že v Ivanovicích na Hané,
tvarných umělců v Hradci Králové?
kde jsme bydleli, byla kousek od
Hrdý pocit, že patřím do kolektivu
našeho domu stolařská dílna, z druhé
předních výtvarníků kraje a mám tam
strany dílna soustružníka ze dřeva a
spoustu přátel. Dnes jsem již jeden
kousek dál kamenosochařství. Všichni
z nejstarších členů.
majitelé mě rádi zasvěcovali do tajů
Co přinutilo „staromilce a posledního
svých řemesel. Aniž jsem si to uvědomohykána“ používat PC? V 90. letech
jsem pomáhal synovi v reklamním studiu (Corel). Také příprava na vyučování
by se dnes bez PC neobešla.
Za redakci Ti přejeme hodně zdraví,
dobrou náladu a dlouhá léta uprostřed
rodiny s Tvou milou manželkou.
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malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala (JMB)
Lanškroun
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VÝSTAVA OBRAZŮ A. ŠALAMONOVÉ, Ústí nad Orlicí
An exhibition of paintings from Alena Šalamonová, Slovakia, Ústí nad Orlicí, CZ

Poslední vernisáž roku v Galerii pod
radnicí v Ústí nad Orlicí proběhla v pátek 15. prosince 2017. Výstava maleb,
kreseb a grafiky pod názvem Krajiny
mého srdce od autorky Ing. Aleny
ŠALAMONOVÉ (*1956) rodačky z Ústí

úvodní slovo

nyní žijící na Slovensku. Za přítomnosti
asi 60 návštěvníků pronesla úvodní slovo k výstavě pí Eva Hamplová, činovnice KPU Ústí n.O. V hudebním programu preludoval obdivuhodně na piano
po celou vernisáž p. Štefan Mokrý.

návštěvníci

p.J.Hartman, autorka výstavy

zahájení výstavy

manželé Mátlovi

pí M. Křečanová

malíř B. Jirgle

VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFIKY JIŘÍHO FIKEJZE, Choceň
An exhibition of paintings from Jiří Fikejz, Choceň, CZ

Vernisáž výstavy grafiky p. Jiřího FIKEJZE proběhla v sobotu 6. ledna
2018 v Orlickém muzeum v Chocni.

ředitel muzea

manželé Fikejzovi
z Ústí n. Orlicí

pohled do sálu

manželé Uhlířovi,
pí E.Kovářová, autor

Výstavu uvedl ředitel muzea Mgr. M.
Hofman. Přítomné návštěvníky (asi 40)
zpěvem potěšila skupina Generace.

prolínání

umělecký
dorost
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MĚSTSKÉ NOVINY 01 / 2018, Lanškroun
Town's Newspaper No. 01 / 2018, Lanškroun, CZ

●Kosmetika

je nákladný způsob
balzamování živých žen.
●Při vyslovení slova žitná si žena
představí mouku, muž destilát.
●Je schopen každé špatnosti. Dokonce
fandí Slavii!
●Když na vratech visí varování
POZOR, ZLÝ PES, nebydlí za nimi
dobrý člověk.
●Není malých cílů, ale musíte se smířit
s tím, že některé zůstanou nedosažitelnými.
●Nejhlouběji do kapsy má nahý.
●Neštěstí chodí po horách, na rovině
lyžaře lavina nezasype.
● Na umění dneska vydělávají jen ti,
jejichž práce má k umění daleko.
●Smolíček byl malý pacholíček. Přičinlivostí se vypracoval ve velkého
pacholka.
●Chodec je mobilní těleso, omezující
auta v rychlé jízdě.
●Na Silvestra nás těší pomyšlení, že
jsme zase v pohodě odflákli jeden rok.
●Našla o sobě zmínku v každém
kalendáři. Jmenovala se Marie.

Na základě četných dotazů čtenářů
Městských novin přikládáme k poslednímu dílu cyklu Aforismů na dnešní
den, pár základních informací o autorovi aforismů, které nás provázely celý
rok 2017. Mgr. František UHER
(*1936) z Havlíčkova Brodu vystudoval
Pedagogický institut v Brně. Je členem
OS v Praze, Unie českých spisovatelů,
české sekce autorů detektivní a dobrodružné literatury AIEP. Dále dlouholetý
vedoucí literární oblasti Vysočina SVčS
Pardubice, člen redakční rady bulletinu
Kruh. Publikovat začal roku 1976. Píše
poezii, poezii pro děti, satiru a humor,
přispívá do novin i do sborníků.
Nicméně tíha jeho díla je především v
próze, neboť napsal více jak osmdesát
knih. Získal řadu ocenění. Vícero cen
Havrana AEIP, cenu E. Fikera, cenu O
poklad Byzantského kupce a v roce
2007 za soubor aforismů dostal Cenu
Unie. Pan Uher vícekrát navštívil Lanškroun. Zpravidla v souvislosti s LD
Maratónem SVčS či výstavami Mezi
obrazy v čítárně MK.

návštěvníci

malíř
Z.Rosák

novinář
M.Richter

Přídavek aforismů pro čtenáře JMB-Newsletteru
● Veřejný zájem tvoří mnoho malých soukromých
zájmů, které vynášejí velké peníze.
● Média jsou spolehlivý pramen dezinformací.
● Kdo má peníze má vliv. Kdo je nemá, má smůlu.
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