Univerzita v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, České farmaceutické muzeum (člen SSPE),
Galerie na mostě, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové, Spolek sběratelů a přátel exlibris Praha

Vážení přátelé, výtvarní umělci, umělecké školy,
Farmaceutická fakulta – České farmaceutické muzeum (člen SSPE) v Hradci Králové
budou již po 33. pořádat výstavu exlibris tentokrát nazvanou

„33. ŽEŇ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO EXLIBRIS (z tvorby roku 2013)“
S ohledem na stavební práce celé rekonstrukce koridoru spojujícího dvě budovy Farmaceutické
fakulty, sloužícího i pro výstavy Galerie na mostě, je nutno posunout obvyklý termín Žně na podzimní
dobu. Pro rozsáhlé stavební práce i v Českém farmaceutickém muzeu Kuks v témže roce 2014 se
nemůže ředitelka muzea Mgr. L. Valášková, PhD. plně věnovat přípravě Žně jako přehlídky tvorby
exlibris. Organizování se tedy ujala paní Marie Rumlarová. Realizace výstavy bude v některých
směrech zúžena i pro finanční potíže. Výstava se tentokrát bude konat ve výstavních prostorách UK
Lékařské fakulty v Hradci Králové. I dřívější katalogy nahradí letos stručný seznam vystavujících bez
reprodukcí exlibris. Po skončení stavebních prací se opět výstava Žně exlibris navrátí na
Farmaceutickou fakultu UK.
Předpokládá se, že vernisáž výstavy bude v pondělí 13. 10. 2014 v 16h. ve výstavních prostorách
v prvním patře UK Lékařské fakulty v Hradci Králové, Šimkova ul. 870.
Žádáme Vás proto o zapůjčení 1 – 3 exlibris, která jste v roce 2013 vytvořili a která sami pro tuto
výstavu vyberete. Budeme Vám vděčni, vyberete-li navíc všechna exlibris, jež jste v roce 2013
vytvořili pro naše či zahraniční farmaceuty.
Prosíme Vás, abyste věnovali pozornost nutným údajům a na zadní strany exlibris nebo v příloze
udali název a popis listu (příp. jméno vlastníka, jsou-li uvedeny jen iniciály) a rozměry (v
milimetrech). Velmi nám to usnadní uvádění. Autory, kteří se zúčastní výstavy poprvé, prosíme o
sdělení dat narození a přehled jejich výtvarného školení (škola, učitelé).
POZOR ZMĚNA! Exlibris zasílejte na adresu:
Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Žeň českého a slovenského exlibris
Heyrovského 1203
500 05 Hradec Králové
Zásilky pošlete do 31. srpna 2014. Případné informace Vám podá Marie Rumlarová,
RMarie@seznam.cz nebo sledujte webové stránky SSPE.
I když se sníží některé výdaje, zůstávají nutné úhrady režie, zejména poštovného. Proto musíme
požadovat od vystavovatelů Žně finanční příspěvek ve výši nejméně 100 Kč. Příspěvek můžete
laskavě zaslat poštovní poukázkou nebo poukázat na účet Farmaceutické fakulty.
Číslo účtu: 153149607/0300, variabilní symbol 344. Nezapomeňte, prosím, uvést variabilní
symbol, aby se Vaše částka nezatoulala a dostala se bez problému přímo k nám.
Děkujeme za laskavé a chápající přijetí našeho pozvání k účasti na výstavě, za Váš finanční příspěvek
a upřímně Vás všechny zdravíme s přáním dobrého díla.
Doc. Dr. Václav Rusek, CSc.
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