BÁSNÍK MIROSLAV KUBÍČEK SLAVÍ 85, Šumperk
A poet Miroslav Kubíček is celebration his 85th anniversary, Šumperk, CZ

Mgr.Miroslav KUBÍČEK se narodil 1.
října 1934 v Dolním Městě u Světlé nad
Sázavou na Českomoravské vrchovině. Ve 12 letech se přestěhoval do
Nové Vsi u Jeseníka. Absolvoval
jesenické gymnázium a pak Palackého
univerzitu v Olomouci, obor český jazyk
a literatura. Od roku 1960 učil
v Olomouci na Střední zemědělské
technické škole. V roce 1963 mu vychází první sbírka básní. Nesouhlas se
vstupem vojsk Varšavské smlouvy do
Československa mu přivodil vyhazov ze
všech škol a zákaz publikovat. Po roce
1989 se vrátil k pedagogické činnosti,
stal se ředitelem Střední zdravotnické
školy. Žije v Šumperku, je členem SVčS
v Pardubicích. Na svém kontě má 20
knih, převážně poezii. Získal cenu za
celoživotní literární práci v kategorii
Přínos městu Šumperku za rok 2013.

Kdybys měl vyjmenovat 3 nejdůležitější
věci Tvého života, které by to byly?
Důležité hodnoty mého života byly a
jsou rodný kraj, rodina, láska. A z toho
větvičkují a rozkvétají hodnoty nemalé.
Pro spoustu dětí ve škole je čeština přízrakem. Jak ty jsi našel cestu k rodnému jazyku? Také čeština, mateřský
jazyk, je trvalou a inspirující hodnotou.
Na počátku byly babiččiny pohádky a
pak knihy, hodně knih, celé prázdniny
pod hlavou a u srdíčka.
Máš nějaký vzor, který byl vždy Tvým
ideálem? Vzory nevyhledávám. Mám
rád slušné a chytré lidi.
Traduje se, že básníci jsou zamilovaní
celý život. Jak Ty to vnímáš? Milovat je
krásně nebezpečné, je to životní míza,
je to nebe a peklo.
Jsi gurmán? Jaké jídlo je Tvůj největší
favorit? O jídle moc nepřemýšlím, nejsem gurmán. Bramboračka s houbami
vyhrává.
Máš nějaký recept na dlouhověkost?
S dlouhověkostí se potkávám. Moc o
tom nevím.
Za přátele i příznivce Ti přejeme pevné
zdraví a hlavně hodně elánu.
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VYCHÁZÍ SBÍRKA BÁSNÍ M.KUBÍČKA, Ústí nad Orlicí

VÝSTAVA SOUČASNÉHO Č-S. EXLIBRIS, Kyjev, UKR
Jubilejní 100. výstava JMB

A new book of poetry by Miroslav Kubíček, Ústí nad Orlicí, CZ

V srpnu 2019 vyšla již dvacátá sbírka
vystudovaného básníka Mgr. Miroslava
KUBÍČKA ze Šumperka, která nese
název „V jiskřivých chvílích“. Kniha je
velikosti 210x105 mm. Nevím, zda to byl

úmysl autora, ale má přesně 100 stran.
Vydalo jí nakladatelství Oftis Ústí n.
Orlicí a ilustracemi jí doprovodil JMB
z Lanškrouna. Sbírka nese pečeť jejich
osmé společné práce.

An exhibition of contemporary Czech and Slovak exliblis, Kyjev, Ukajine

Ve čtvrtek 11. července byla zahájena
výstava Současného československého
exlibris v galerii Bilyj svit v Kyjevě na
Ukrajině. Jednalo se o reciproční
expozici s názvem TANDEM. Tato akce
je výsledkem 37. Světového kongresu
FISAE v Praze, jehož organizací byl
pověřen SSPE ke svému stému výročí
nepřerušené existence. Lví podíl na
úspěšné výstavě měli Mgr. P. Nestěrenko, prezident ukrajinského klubu
exlibris a za českou stranu pak Doc. F.
Černoch, předseda SSPE Praha.

Výstava skončila dernisáží 23. července 2019. JMB obsadil výstavu 14 svými
pracemi a byla to jeho 100. prezentace
v pořadí (skutečně to tak prostě vyšlo).

PŘIPRAVOVANÁ VÝSTAVA JMB100 plus, Lanškroun
A highlight of an art exhibition from Vaclav Smejkal JMB in Lanškroun, CZ

Hlavním záměrem 101. výstavy JMB
jsou ilustrace knih. Především jde o
ilustrace ke knihám, které jsem dělal
s básníkem M. Kubíčkem, ale nejenom
s ním. Například také s prozaikem M.
Duškem, či J. Hrabincem, aj. Vernisáž
bude netradičně v průběhu výstavy (v
listopadu), při které pokřtíme novou
knihu z vydavatelství Oftis.

seznam autorů

VZPOMÍNKA NA GRAFIKA VÍŤAZOSLAVA CHRENKA, Hlohovec
A recollection of a graphic artist Vítězoslav Chrenko, Hlohovec, SK
Mgr.

Víťazoslav CHRENKO

Foto A. Sassmann

* 2. 2. 1952 xTrnava

† 8. 8. 2019 Hlohovec

Slovenský sběratel, grafik a publicista, vystudoval Pedagogickou univerzitu v Nitře,
nejčastěji vytvářel exlibris technikou X3, člen
SSPE v Praze, člen Sdružení výtvarných
umělců
moravsko-slovenského
pomezí
v Uherském Brodě, vedl mezinárodní tvořivou dílnu v Hlohovci. Přijít o grafika je
obzvlášť velká škoda, vždy nám bude chybět.
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galerie Bilyj svit Kyjev

galerie Bilyj svit Kyjev
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