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Koncem loňského roku začal vycházet internetový občasník ONLINE ART.  

V prvním čísle (zima 2013/2014) najdete rozhovor s malířkou Zdenou Höhmovou, text k životnímu jubileu Aloise 
Mikulky, výtvarný svět Boženky a Karla Rossích, vzpomínku Miloše Štědroně na Ludvíka Kunderu, setkání s legendou 
českého grafického designu Janem Rajlichem, příspěvek o V. H. Machovi, sochaři, který vyzdobil meziválečné Brno a 
mnoho dalšího. Časopisem můžete listovat na www.onlineart.cz  

Vydavatelem občasníku s předpokládanou čtvrtletní periodicitou je publero.com (distributor i vydavatel množství 
periodik), kde se můžete zaregistrovat k odběru dalších čísel. ONLINE ART je distribuován zdarma. 

Redakce hodlá prezentovat nejen domácí uměleckou scénu, ale i zajímavosti z regionální kultury (literatura, hudba, 
divadlo) a historie. Nabízí spolupráci s akademickou obcí, s významnými představiteli umění a kultury. Zájem o 
spolupráci i náměty adresujte redaktorce Mgr. Janě Mlatečkové (jana.mlateckova@seznam.cz).  

 
Zdroj: Redakce ONLINE ART. Redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  
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Aktuální verzi Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů činných na území ČR (stav k 21. 1. 2014) naleznete na 
http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm.  
Prosíme naše členy a další zájemce o zápis v Národním registru, aby podle svých možností co nejdříve uhradili členský příspěvek na rok 2014. 
Údaje pro přímou platbu naleznete na vnitřní straně identifikační karty (účet 11034011/0100, specifický symbol = členské číslo), nebo Vám je 
na vyžádání zašleme e-mailem.  
Roční členský příspěvek činí od roku 2004 beze změny 750 Kč pro umělce do 60 let, 375 Kč pro umělce od 61 do 70 let, 230 Kč pro absolventy 
uměleckých škol první tři roky po absolutoriu; umělci od 71 let si výši členského příspěvku podle svých možnosti určují sami.  
Je možná i úhrada příspěvku na dva roky se slevou 10 % (2 x 750 = 1500-150, tj. celkem 1350 Kč; 2 x 375 = 750-75 , tj. celkem 675 Kč; 2 x 230 = 
460-46, tj. celkem 414 Kč)  
nebo na tři roky se slevou 20 % (3 x 750 = 2250-450, tj. celkem 1800 Kč; 3 x 375 = 1125-225, tj. celkem 900 Kč; 3 x 230 = 690-138, tj. celkem 
552 Kč). Případné dotazy směrujte, prosím, na registr@uvucr.cz nebo formou SMS na 602 473 074.   

Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, 
www.uvucr.cz, www.art-visual.cz  * Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“. 
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