SPISOVATEL MILAN DUŠEK SLAVÍ 80, Žamberk
A writer Milan Dušek is celebrating his 80th anniversary, Žamberk, CZ

jsem dlouho ťukal na stroji, na ty přepisované stránky, nutné kopie, protože
se rukopisy odevzdávaly papírově.
Nechce se mi uvěřit, že jsem tím skutečně prošel. Počítač mi poskytl daleko
větší manévrovací možnosti. Zvláště
pak syn mi pomáhá technicky s PC.
V st. detektivkách je hlavní hrdina drsný
chlap, kouří dýmku a pije bourbon. Čemu dáváš přednost? Nepamatuji si, že
bych někdy takového detektiva stvořil.
Jsem v tomhle ohledu realista, vše o
čem v této oblasti píši, se snažím
přizpůsobit možné skutečnosti. Nejspíš
je to tím, že tíhnu spíše ke krimi.
Jaký je Tvůj recept na dlouhověkost?
Všeho s mírou, čímž říkám, že se téměř
ničeho neodříkám a tohle platí zvláště
v posledních desetiletích.
Kdyby ses znovu narodil, šel bys
stejnou cestou? Asi ano. Ale zřejmě by
záleželo na době a hlavně rodině,
protože rodiče mají vliv na první kroky
potomka. Ten tím směrem pokračuje,
dokud si neuvědomí, že jde špatně. Ale
doba se někdy stává překážkou. Pak
záleží na odhodlání.
Přejeme Ti hodně štěstí i zdraví a mnoho příjemných let nad psacím stolem.

Spisovatel a prozaik
Milan DUŠEK (* 1. 5.
1938 v Rosicích n. L.)
ze Žamberka. Ze služeb VB byl propuštěn
v roce 1968 pro neschvalování okupace Československa. Vystřídal
vícero měst i zaměstnání. Začíná psát
ve svých 30 letech. Jeho črty a povídky
začínají uveřejňovat noviny i časopisy.
Klíčovou úlohu v jeho kariéře měl
šéfredaktor Dr. Jan Dvořák a nakladatelství Kruh v Hradci Králové (1973).
Vydal více jak 50 knih a převážně s detektivním zaměřením. Je členem Obce
spisovatelů Praha, Unie spisovatelů,
AIEP a SVčS Pardubice. Získal řadu
ocenění v literárních soutěžích.
Všichni jsme byli jednou zamilovaní, co
Ty a poezie? Poezii mám rád, i když ji
sám nepíšu. Zamilovaný jsem byl mockrát. Nejspíš bych to ani nespočetl. A to
nemám na mysli pouze ženy.
Je někdo, kdo podědil Tvé nadání?
Náznaky projevil v poezii vnuk od mladší dcery, ale po vysoké škole má zatím
jiné starosti.
Co Ty a počítač? Když si vzpomenu, jak
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malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala (JMB)
Lanškroun

2006

2017

Pozvání na autorskou výstavu JMB - OBRAZY, GRAFIKA A ILUSTRACE 3.5.- 31.5.2018 výstavní síň divadla Petra Bezruče, pořádá MKZ Jeseník. Vernisáž je ve čtvrtek 3.5.2018 od 17 hodin.

Sladké hořkosti I. (komb., 80x60 cm )
A fragrant bitters
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VZPOMÍNKA NA SPISOVATELE PETRA CHVOJKU, Nasavrky
Obiit a writer and artist Petr Chvojka from Nasavrky, CZ

DOC. Ing. Petr Chvojka, CSc

* 28.5.1937 Nasavrky

Spisovatel, básník, výtvarník, ekonom
a pedagog. Napsal asi 200 odborných
publikací. Je otcem večerníčků pro děti

† 24.2.2018 Nasavrky

Jája a Pája, Strašidla na Kulíkově,
Šavlojedy, Olda a Polda atp. Také přispíval do dětského komixu Čtyřlístek.

Ocúny, ocúny, kam
teče vítr a kam měsíc zmizel, kdo z
oblohy
ho
stáh?
Kam léto chodí spát?
Čeho je mi tak líto? Proč všechno
nakonec odnesou na marách?
Petr Chvojka

VÝSTAVA ABSTRAKCÍ ŠÁRKY HROUZKOVÉ, Ústí n.O.
An exhibition of abstraction of art from Šárka Hrouzková, Ústí nad Orlicí, CZ

Na pátek 23. března 2018 KPU Ústí nad
Orlicí připravil vernisáž výstavy výtvarnice Mgr. Šárky Hrouzkové (*1954)
s názvem Struktury a povrchy. Touto
akcí v Galerii pod radnicí projevili organizátoři opravdu mladého ducha. Těžiště výstavy bylo v abstrakci a v netradiční technice otisků rzi na papír či plátno.

Moderování se za KPU ujala Mgr. Marie
Švecová. Jako hudební vložka vystoupili
studenti privátní ZUŠ-Š.H. Autorka vystudovala FF v Olomouci. Založila soukromé Výtvarné studio a ZUŠ, o.p.s.
v Dolním Újezdě u Litomyšle, kde také
žije. Členka Unie VU Pardubice a KK3.

VZPOMÍNKA NA MALÍŘE KARLA KOMÍNKA, Lanškroun

expozice

autorka, p. J. Hartman

Obiit a painter Karel Komínek from Lanškroun, CZ

pan Karel Komínek

* 18.6.1926 Čáslav

Krajinář-realista. Kniha jeho děl čítá více jak 800 prací, převážně z okolí či
přímo z města Lanškrouna. Jeden z

† 16.2.2018 Žamberk

členů skupiny malířů kolem profesora
V. Nováka. Žil zde od r. 1954. S ním
odchází i kus historie našeho města.
vernisáž

přítomní návštěvníci

pí E. Hamplová

VÝSTAVA OBRAZŮ HANY HORSKÉ, Moravská Třebová
An exhibition of paintings from Hana Horská, Moravská Třebová, CZ

MĚSTSKÉ NOVINY 04 / 2018, Lanškroun
Town's Newspaper No. 04 / 2018, Lanškroun, CZ

V pátek 6. dubna 2018, k polokulatému jubileu výtvarnice PaedDr. Hany
Horské (*1963), připravilo město Moravská Třebová, jako poděkování své
rodačce, v Městském muzeu vernisáží
výstavy
s názvem
Retrospektivní
vzpomínání. Za přítomnosti asi 150
návštěvníků proběhlo ve vstupní hale
muzea hodinové zpovídání autorky o

zážitcích na její výtvarné cestě. V publiku nechyběli představitelé města a
pardubického kraje. Na pořad se také
dostali gratulanti a kytice. Autorka
všem svým nejbližším příznivcům a
váženým hostům připravila dárky.
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sběratelé EXL, autorka

