VÝSTAVA OBRAZŮ V. SMEJKALA ( JMB), Jeseník
An art exhibition of JMB, Jeseník, CZ

Ve čtvrtek 3. května 2018 uspořádalo
MKZ Jeseník ve Výstavní síni Divadla
Petra Bezruče vernisáž výstavy Václava
Smejkala(JMB) s názvem Obrazy, grafika a ilustrace. Moderování výstavy se
ujala zástupkyně pořadatelské organizace Městská kulturní zařízení Jeseník pí
Radka Hrtanová. Hlavní slovo měl
básník Mgr. Miroslav Kubíček ze Šumperka. Vyjádřil svůj osobní vztah k Jeseníku, kde studoval na gymnáziu. Víte
člověk, který je zapálený pro věc, malíř
či básník, musí být tak trochu šílenec.
Ale je to krásné a povznášející šílenství. Příjemnou atmosféru umocnili hrou
na klarinet a hoboj žáci, se svou učitelkou, ze ZUŠ v Jeseníku. Vystavující
autor zdůraznil nejen dlouholetou spolupráci se spisovatelem M. Kubíčkem,
ale společně připravovanou knihu básní
Pnutí, která v těchto dnech vychází
v nakl. Oftis Ústí nad Orlicí. Pak nás-

ledovala autogramiáda JMB, který připravil pro tuto příležitost pro každého
návštěvníka vernisáže grafický list i
s věnováním. Výstava obrazů Václava
Smejkala(JMB) v Jeseníku trvá do 31.
května 2018.
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VZPOMÍNKA NA MALÍŘE BORISE WOLFA, Ústí n. O.

SPISOVATELKA VĚRA LUDÍKOVÁ SLAVÍ 75, Praha
A writer Věra Ludíková is celebrating her 75th anniversary, Praha, CZ

A recollection to a painter Boris Wolf from Ústí nad Orlicí, CZ

pan Boris WOLF

* 21.9.1923 Dvůr králové n. L.

† 19.5.2018 Ústí n. O.

Pan Wolf se také věnoval fotografování
a od roku 1999 byl členem Klubu přátel
umění Ústí nad Orlicí.
Na tradiční výstavě v Ústí nad Orlicí
nám pan profesor bude moc chybět.

Pedagog, krajinář-realista. Po druhé světové
válce vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze, dějepis
a anglický jazyk. Jako
středodoškolský profesor působil na
gymnáziích v České Třebové a v Ústí
nad Orlicí. V kreslení, především zátiší,
ho podporoval otec a do olejů jej
zasvětil učitel Bohumír Suchomel. Jeho
dominantním tématem byla krajina:
Českomoravská vysočina, jižní Čechy
a vše kolem řek. Jeho obrazy s typickými chaloupkami byly vždy na
ústeckých výstavách nepřehlédnutelné
a vykazovaly svou trvalou kvalitu.
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MĚSTSKÉ NOVINY 05 / 2018, Lanškroun
Town's Newspaper No. 05 / 2018, Lanškroun, CZ

Básnířka a spisovatelka
paní Věra LUDÍKOVÁ
(*16.6.1943 v Ústí nad
Orlicí) žije v Praze. V r.
1964 se provdala za svého spolužáka z jedenáctiletky Františka Ludíka. Mají spolu dvě
dcery. Pracovala v několika nakladatelstvích a jako poradkyně v Parlamentu
ČR. Je autorkou 25 sbírek poezie a
textů vydávaných také vícejazyčně. Své
vzpomínky na pana kardinála Tomáše
Špidlíka, s nímž se blíže seznámila,
kterého si velmi vážila, zachytila v knize
Vlna nad vlnu stoupá. Donedávna vedla
nakladatelství
Chronos. Pravidelně
organizuje literární večery své poezie a
textů, kde účinkovaly významné osobnosti, například Radovan Lukavský,
Rudolf Pellar, Otakar Brousek, Milan
Friedl, Alfréd Strejček a další. Paní
Ludíková je uváděna v encyklopediích
osobností Kdo je kdo v ČR 2002 a 2005
jako literátka a je členkou Obce
spisovatelů.
Kdy jste poprvé objevila v sobě touhu
psát? Snad od dětství jsem měla básně
ráda a přednášela jsem je, těšilo mě
psát dopisy. "Pište víc", byla jsem nabádána, když si přečetli mé rané básně ti,
kteří poezii rozuměli.
Je nějaký literát Vaším vzorem? V mládí
jsem byla uhranuta aforismy Franze
Kafky, velmi mě oslovila tvorba R. Thá-
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kura, sonety W. Shakespeara, anebo
zachycení okamžiku v básních Li-Poa…
Vydáváte své básně a promluvy
v mnoha jazycích. Bez nadšenců a
spolupracovníků by to asi nešlo, že?
Potkala jsem se s básníky bohemisty,
kteří rádi pro své přátele přeložili báseň
Uslyšet duši, později vydanou knižně
v šestnácti jazycích. Próza Je jaro vyšla
ve 37 jazycích a je vystavena v muzeu
českých rekordů v Pelhřimově. Přátelé
esperantisté přeložili řadu mých básní a
textů, moc si toho vážím.
Kde se cítíte více doma? Cítila jsem se
doma právě tak v rodném Ústí n. O,
jako v Praze. Odchodem maminky
v jejích nedožitých devadesátinách se
všechno změnilo.
Kdybyste měla možnost změnit něco ve
svém životě, co by to bylo? Kdybych
říkala, že všechno v životě dopadlo
dobře, nebyla by to pravda, existuje i
naše třináctá komnata. Přání, které
mám, není tak úplně nereálné. Přála
bych si, aby si naše společnost už
nevybírala falešné vůdce, křiklouny a
lháře, aby prozřela, nedala se jimi
klamat a obrodila se. Snažím se o to ze
všech sil i tím málem, co píšu a
přednáším.
Jménem redakce Vám, paní Ludíková,
přejeme hodně zdraví, elánu a neutuchající inspirace.

2007

2008

2007

2006

163

2008

2018

2008

2009

