VYŠEL SBORNÍK SVČS „KDO MI ŠLAPE NA PATY“, Pardubice
A new of magazine from the Writers of Eastern bohemia "Who is behind my heels", Pardubice, CZ
V rámci zahájení liJMB byly svěřeny k ilustraci čtyři povídky
terárního maratonu
x
z této knihy od těchto autorů: Kateřina HájSVčS se konal křest
ková = MLČENÍ (Syn sní zážitky svého otce
knihy „KDO MI ŠLAz deportace židů). Martina Mouseová = SEN
PE NA PATY“. Stalo
(Vnučka prožívá odsun své babičky do
se tak v pátek 1. října
koncentračního tábora). Milan Dušek =
2021 v hudebním sáDLOUHÁ NOC NA HŘBITOVĚ (Přestřelka
le pardubické radna krchově při emigraci z republiky). Libuše
nice. Přítomní autoři
Šindlerová = JE TO TAK (Osud mise při
byli postupně vyzkolonizaci nových planet). Knihu vydalo
váni, aby přečetli
Středisko východočeských spisovatelů, tisk
úryvek ze svého díla.
v Broumově 2021, 258 stran A5, ISBN 97880-907788-1-8. Sborník vychází pod záštiNa knize má podíl 24 autorů povídek a 6
tou náměstkyně hejtmana Pardubického
ilustrátorů z našeho střediska. Editorem
sborníku (jediným) byla Mgr. Věra Kopecká.
kraje Ing. Michaely Matouškové.
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malíře, grafika a ilustrátora Ing. Václava Smejkala (JMB), Lanškroun
Přejeme Vám hodně zdraví a ať naleznete svůj životní poklad!

literáti

defilé přítomných autorů

Mlčení

Sen

Dlouhá noc na hřbitově

Je to tak

* Ročník X., vyšlo 31. října 2021. Redakce a spolupracovníci,
Homepage: www.jmb-obrazy.cz, kontakt: smejkalv.jmb@email.cz

236

57

ORO (Osmizvučí)
Illustration ORO from a book Osmizvučí
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17. SJEZD SSPE, Moravská Třebová

VYŠLA BÁSNICKÁ SBÍRKA OSMIZVUČÍ, Ústí n. Orlicí
Book of poetry Osmizvučí by M. Kubíček, Ústí nad Orlicí, CZ

Na přelomu září a října 2021 vyšla ve
vydavatelství OFTIS Ústí nad Orlicí
básnická sbírka Miroslava KUBÍČKA
OSMIZVUČÍ. Pěti vnitřními ilustracemi
a titulním obrazem ji graficky doprovodil malíř JMB. „Sbírka je naší devátou
společnou knihou, bohužel také poslední“. Hrozně velká škoda, že básník M.

Kubíček se nedočkal jejího vydání. Je
velkou zásluhou rodiny, jmenovitě synů
Miroslava a Marcela, kteří již hotovou
sbírku dotáhli až k samé realizaci.
Mirek by měl v nebi jistě radost a patří
jim oběma za to velký dík. Vytiskl
OFTIS Ústí n. Orlicí, 102 stran, 210x
105mm, ISBN 978-80-7405-482-2.
x

17th congress of the Bohemia collectors of exlibris (SSPE) in Moravská Třebová, CZ
V sobotu 23. října 2021 Kulturní služby města Moravská Třebová – muzeum, ve spolupráci s SSPE Praha, připravily 17. Sjezd
sběratelů a přátel exlibris. Součástí setkání
byla i výstava prací grafika Güntera HUJBERA z Velkých Losin. Do Moravské Třebové
se sjeli sběratelé z celé republiky. Zpestřením programu byla tombola o grafické
listy z darů hostitelů. Místo tradičního účastnického listu ze sjezdu nabídli organizátoři
ke koupi Kalendář grafik ze sbírek rodiny
Hlinovských na roky 01/2022-04/2024. Ta
akce se moc povedla, Maruško.
sběratelé grafiky v akci

zahájení sjezdu

organizátorka

losování

Jaký GL vlastně chci?

SBĚRATEL FELIX ČERNOCH SLAVÍ 85 LET, Praha

A collector Felix Černoch is celebrating his 85th anniversary, Praha ,CZ
Sběratel grafiky a býv. předseda SSPE Doc. PhDr. Felix
ČERNOCH CSc. (*7. 10. 1936) z Prahy. Vzdělán a činný
v oblasti pedagogických a politických věd. Svou životní a
profesionální dráhu spojil s vysokým školstvím; zprvu státním a
veřejným, posléze rovněž soukromým. Zde působil jako vedoucí
kateder či prorektor a na dvou z nich i jako rektor. Jeho kariéra
vědecká kulminuje v současné době vydáním Lapidárního
cizoslovníčku o 50.000 jednopojmových heslech a předemisně
již připravenou Paxologií, jakožto teorii míru coby protiváhy nauky o válce.
S tímto tématem zvítězil i na Slovensku v soutěži o Zlatý biatec. Sem patří také
editorská role při vzniku Dějin sebevědomí, zahrnující přes 800 osobností a 200
institucí z historie našich národů, jež dosáhly světového věhlasu.
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*** ŠKVÍRKOVNÍK ***
Aforismy spisovatele Mgr. Františka UHRA z Havlíčkova Brodu, CZ
▪ Na kantořině je nejhorší práce s dětmi.
▪ Svědci se najdou vždycky. Zejména toho, co se nikdy nestalo.
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