
Okresní kolo Wolkrova Prostějova  

proběhlo v sobotu 14.března 2014 v místeckém kině Vlast a literáti byli při tom. Organizovala 

naše členka Nela Chamrádová s o.s. Kalimera. 

Přihlášeno bylo sedm recitátorů, kteří se zhostili přednesu na výbornou, porota ve složení 

R.Šatánková, D.Molinová a N. Chamrádová byla nadšená a s radostí poslala do krajského 

kola 6 soutěžících. 

Členky Literárního klubu P. Bezruče P. Kollárová, T. Prokešová, J. Kalinová a D. Zápalková 

byly rády u toho, přednesly verše ze své tvorby a potěšilo je nadšené mládí s přednesem 

i entuziasmus  

všech. Děkujeme za pozvání! 

                          Dajana Zápalková 

Velevážené porotkyně WP 2015 

 

  

členky LKPB se zůčastnily se svými verši 



 

  

Literární večer s názvem Mille modi veneris - (Tisíce podob lásky) naplnil 6.3.2015 

v salónku v restauraci Podpuklí v Místku srdce i duše přítomných osob láskou a jejími 

podobami, kdy se sami účastníci stali aktéry literárního večera a vlastními příspěvky na věčné 

téma lásky přispěli k nejedné slzičce štěstí i dojetí stékající po tváři přítomných...Příběhy 

střídaly verše a dění prokládaly tóny harmoniky a kytary. Těšíme se opět na další setkání 

literátů i všech lidí milujících ať už prózu či poezii nebo hudbu naší milé harmonikářky Nadi 

Mrázkové, která celý večer podbarvovala.  

Dagmar Molinová 

Foto z literárního večera, restaurace Pod puklí, Místek  



 

   

Cesty Ladislava Dryáka 

Tak se nazývá výstava výtvarníka, malíře Ladislava Dryáka, který žije od 60. let minulého 

století v německém Düsseldorfu. Za svá díla, do kterých vkládá svoji duši, vizi, je nositelem 

řady prestižních ocenění v celém světě, jeho obrazy bývají velmi často nadčasové. 

Výstavu Ladislava Dryákave frýdecké galerii Pod sovou připravil odbor školství, kultury, 

mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku k Mistrovým 85. narozeninám. 

Vernisáží dne 9.března 2015 byla výstava slavnostně otevřena, a to vedoucí zmíněného 

odboru Ilonou Nowakovou. Ta mj. v krátkosti nastínila malířův životopis: 

„Ladislav Dryák vzešel ze skromných rodinných poměrů, které poznamenala válka. 

S výtvarnými technikami se seznamoval v letech 1945-1949 v umělecko-průmyslové dílně 

Aloise Drobného v Místku. Uplatnil je později v praxi, kdy pracoval jako scénický výtvarník 

v Těšínském divadle nebo firemní návrhář a grafik. Formovala jej i literatura o umění, ale 

i setkávání s řadou osobností výtvarného světa (Jan Václav Sládek, Jaroslav Olšák, Vilém 

Wünsche, Ferdiš Duša a další). Zásluhou Rudolfa Žebroka se stal Dryák členem Svazu 

československých výtvarných umělců. 

Avšak poválečné ideály spojené se svobodou a demokracií se malíři rozplynuly. Následné 

odmítnutí politické angažovanosti mu přineslo problémy v osobním i uměleckém životě. Bylo 

mu zrušeno členství ve svazu, nesměl prodávat své práce, což vyústilo v jeho rozhodnutí – 

opustit republiku. V Německu se Dryák stává uznávanou osobností, angažuje se v politické 



oblasti, což se odráží i v jeho výtvarné tvorbě, jejímž prostřednictvím bojuje se zlem tohoto 

světa. Udržuje korespondenci s četnými blízkými, ale i vzdálenými přáteli, svoji neutuchající 

aktivitu vždy směřuje ke prospěchu a zviditelnění našeho města a kraje,“ řekla Nowaková. 

A pak už dostali slovo další přítomní hosté – Dajana Zápalková, předsedkyně Literárního 

klubu Petra Bezruče, která ve svém příspěvku nastínila čilou spolupráci mezi literáty 

v Pobeskydí, především pak s jeho čestným předsedou Miloslavem Olivou. 

„Těší mne, že naše nejstarší členka Olga Tlučková (93) se v jedné své básni dokázala velice 

vtipně, v nářečí vyjádřit k peripetiím Mistrovy sochy „Evropa“ vystavené v blízkosti bývalého 

místeckého kina P. Bezruče.,“ poznamenala předsedkyně literátů. 

Svoji knihu „Jak voní vzpomínky“ představila přítomným další literátka Jaroslava Konečná. 

Obrázky Ladislava Dryáka moc pěkně doplnila svými verši, některé z nich přednesla. 

Nemalý podíl na uspořádání výstavy měli i Břetislav Pělucha a Martin Konečný, kteří 

mistrovy obrazy nainstalovali, vše dotáhli do zdárného konce, abyste se mohli i vy, všichni 

další milovníci umění, přijít podívat na díla Jaroslava Dryáka. Výstava bude otevřena v galerii 

Pod sovou do 17. dubna 2015. Proto neváhejte a zavítejte, je co obdivovat! 

Dajana Zápalková 

  

Jaroslava Konečná, autorka knihy "Jak voní vzpomínky" s ilustracemi L. Dryáka 

 



  

Literáti D. Zápalková a Fr. Gistinger s heligonkou na vernisáži výstavy L. Dryáka 

 

  

Literární večer Pavlíny Kollárové 

Frýdecká knihovna hostila ve čtvrtek 19. února 2015 básnířku Pavlínu Kollárovou, která je 

členku Literárního klubu Petra Bezruče - a jak sama říká - poprvé vyšla s kůží na trh.  

Její premiéra autorského čtení nesla název Moje první rendez-vous s poezii, aneb O čem ta 

ženská přemýšlí.  

Básně Pavlíny Kollárové jsou o životě, o ženách a našem soukromém vesmíru. O lásce 

i o nádobí, o snech a představách. Snaží se v nich vypovědět nějaký příběh. Často skrývají 

i její zpověď. A jak uvedla: verše jsou jako zrcadlo, odrážíme se v něm, ať chceme či nikoli.  

Tento literární večer byl obohacen také o hosty z Literárního klubu Petra Bezruče - Dajanu 

Zápalkovou, Bohumíra Viduru, Taťánu Prokešovou a Simonu Slavíkovou, kteří na pozvání 

protagonistky večera přečetli svoji autorskou tvorbu. A soudě podle potlesku téměř padesátky 

hostů měli úspěch všichni. 



Prostředí i atmosféra celé akce byla více než příjemná a ohlasy na tvorbu Pavlíny Kollárové 

více jak příznivé.To jsou asi ty největší devize, které snad přesvědčí autorku o nutnosti vydat 

knihu svých básní. Tak přejeme hodně štěstí! 

Nela Chamrádová 

  

P. Kollárové blahopřeje její maminka 



 



  

Večer moderovala Nela Chamrádová 

 

  

Literáti na Večeru Pavlíny Kollárové 



 

  

  

PF 2015 

 

  

Plamen naděje 

28. 12. 2014 se konalo v salonku restaurace Podpuklí milé setkání příznivců Literárního klubu 

Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. 



Neslo název Plamen naděje a v kruhu dvanácti účastnic a jednoho účastníka se rozzářily 

plamínky vánočních svíček a znovu se připomněla vánoční nálada. 

Recitace nejnovějších básní Dagmar Molinové se prolínala s četbou literární tvorby 

jednotlivých účastnic, zpívaly se koledy, zazněly oblíbené citáty známých autorů vedoucí 

k zamyšlení. Na stole se objevily nové knihy, inspirace k četbě. Pásmem provázela svými 

slovy Pavla Hankeová a přinášela mezi nás jiskřičky laskavého humoru a tiché moudrosti. 

Zazněly verše a úvahy o přátelství, lásce, partnerství, o naději, kterou nám přinášejí naše děti, 

o tom, co je potřeba v každém okamžiku probudit v každém z nás, aby se nám na naší Zemi 

žilo lépe, aby se v každém z nás probudila radost, láska, abychom se dokázali zastavit 

a naslouchat tichu uvnitř nás. 

Vánoce nám přinášejí poselství o naději každý rok, každý rok se noříme do atmosféry lásky 

a souznění. Kéž si každý z nás uchová v srdci místo, kde hoří stále plamínek naděje a radosti 

v tichu a lásce. 

Literární večer proběhl ve velmi milém a harmonickém ovzduší a byl pohlazením na duši pro 

každého z účastníků setkání.  

Lenka Hradilová 

Fotografie ze setkání 

 



 

Vánoční schůzka literátů 11.12.2014 

Literáti na vánoční schůzce 11.12.2014 

 



Předsedkyně LKPB D. Zápalková (vpravo) s ředitelkou frýdlantské knihovny P. Ručkovou 

 

Manželé Kozubíkovi a J. Konečná  



 

  

Den poezie i ve Frýdlantě n./O. 

Na schůzce Literárního klubu Petra Bezruče oslavili Den poezie v pátek 14.11.2014, a to 

básněmi svých členů, které byly jimi předneseny z právě vydaného almanachu Den poezie 

2013, 2014 v Pobeskydí. Dvanáct literátů představilo téma „Řezané poezie“ ve dvaceti dvou 

básních a devíti aforizmech. Každý „řezané“ téma pojal po svém, originálně, sešla se zde 

směsice veršů, jež jistě oslovila mnohé z přítomných. 

Setkání bylo doplněno informacemi o Bohumilu Hrabalovi i Jiřím Kolářovi, literáti měli 

radost i ze zaslaných propagačních materiálů od společnosti Den Poezie. Děkujeme 

organizátorům za pořádání této jistě smysluplné celostátní akce. Už nyní se těšíme na téma 

pro příští rok. 

Dajana Zápalková, předsedkyně LKPB 

  



 

  

 

  

Literáti vydali své almanachy za rok 2014 



Blíží se konec roku, všude se hodnotí, abychom si vytvořili obrázek, co dobrého nám přinesl, 

či co nám vzal. Literární klub Petra Bezruče si takové hodnocení dělá každým rokem. Na 

listopadové schůzce, která proběhla ve frýdlantské restauraci Park, si členové rozdali své 

almanachy, které jsou jakousi vizitkou jejich práce. Je to vlastně dvacet jedna brožur 

o čtyřstech osmdesáti čtyřech stranách. Je to málo nebo moc? Těžko soudit.  

„Jsme rádi, že se členové klubu snaží psát, být stále lepší a lepší. Některým se třeba psaní 

nedaří tak, jak by chtěli, ale vše se člověk musí učit. Chce to trpělivost a hlavně se nenechat 

odradit,“ řekl čestný předseda literátů Miloslav Oliva. 

A co je v almanaších psáno? Verše i próza. Jaká témata? Básně o lásce, z běžného života, se 

zamyšlením se nad obyčejnými věcmi, těšínský dialekt ve verších. V próze pak najde zápisky 

z cest po Austrálii, střípky z Indie, ale i příběhy z pracovního života psané nářečím; o životě 

obyčejného člověka i nevšední historky, detektivní příběh. 

Literární klub ještě během roku vydal dvě čísla interního časopisu Zrcadlení, který je tvořen 

z příspěvků členů klubu. Dále pak sborník k mezinárodnímu setkání literátů při akci 

Beskydská lavečka, k listopadovému Dni poezie vyšel almanach Den poezie 2013, 2014 

v Pobeskydí. A ještě jeden dárek si literáti nadělí na prosincové vánoční schůzce – Beskydský 

nástěnný kalendář s kresbami Bedřicha Šimoňáka doplněný verši členy klubu vždy pro 

příslušný měsíc. 

Zdá se, že se literátům rok 2014 vydařil, že se mohou pochválit, to ano, ale nelze usnout na 

vavřínech. Musí jít dál ve své tvorbě, vejít do povědomí občanů Pobeskydí jako spolek živý, 

který se snaží tvořit ne do „šuplíku“, ale pro své přátele, pro veřejnost, pro své potěšení. Snad 

se jim to i díky štědrým sponzorům podaří. Vždyť vydávání knih, brožur, pořádání setkání lidí 

se stejným zaměřením na literaturu, jsou jistě finančně nákladnou záležitostí. 

Tak hodně síly a tvůrčího elánu do příštího roku, vážení literáti! 

Dajana Zápalková 

  

Členové LKPB se svými almanachy 



 

I  

Olga Tlučková (93) - třetí zleva, zavítala na prosincovou schůzku 

 

  



  

Na říjnové schůzce literátů jsme zároveň oslavili 70. narozeniny Václava Cichoně. Popřáli 

jsme mu pevné zdraví, hodně sil k psaní v literatuře faktu, kde se nedá nic přimyslet, je to 

prostě dáno... Tak hodně zdraví, pane Václave!!! Přejí literáti. 

Předsedkyně literátů D. Zápalková blahopřeje Václavu Cichoňovi k 70. narozeninám 

 

Na zdraví panu Cichoňovi připíjí S. Slavíková a J. Kalinová 



 

  

Dva pohledy z jedné vlny  

Tak se nazývá výstava, která byla otevřená poslední neděli v září v Galerii Lara Beskydského 

rehabilitačního centra v Čeladné. 

„Vystavují dva autoři Dagmar Molinová a Michal Chýlek. A ač jsou jejich dílka rozdílná, 

souznění nebrání rozdílnosti tvorby,“ řekla při zahájení výstavy Andrea Adamová hned poté, 

co se rozezněly rozličné nástroje alikvotní skupiny Za hranicemi ticha, kterou tvoří hudebníci 

Michal Chýlek, René Gavlas a Vít Oram. 

Malířka Věra Šťastná pak pokračovala s představením autorky vystavovaných smaltů, 

enkaustiky, těmito slovy: 

„Dagmar Molinová je malířka, která tvoří své obrazy srdcem. Z jejích dílek vyzařuje víra 

v žití, utíká se v nich schovat od každodenní reality. Jsou to skutečně energetické kresby, 

které tady prostory Lary rozzářily jako slunce dnešního nádherného podzimního dne. 

Většinou své obrazy doplňuje verši, které přesně vystihují jejich atmosféru. Od roku 2011, 

kdy paní Dagmar začala vystavovat, je to již její devatenáctá výstava, což je jistě 

neuvěřitelné,“ podotkla Šťastná. 

A Michal Chýlek? 

„Ten tady v Galerii Lara vystavuje především tempery a dřevořezby. Z jeho obrazů mluví 

ticho i hudba. Když se před kterýmkoliv zastavíte, uvidíte jakési mystické symboly, které vás 

mají nasměrovat do určité oblasti vidění. A v jeho dřevořezbách je ukryta spousta hledání a 

práce, vyzařují energii, která prozáří váš domov,“ představil díla svého kolegy Vít Oram. 

Meditační hudba v podání hudebníků Za hranicemi ticha doprovodila přítomné hosty 

k obrazům, aby si je prohlédli, či si nechali od jejich autorky vysvětlit její pocity při malování.  

Tyto meditační obrazy budou zdobit prostory Galerie Lara Rehabilitačního centra v Čeladné 



do konce října, proto se neváhejte přijít podívat a nechat se vtáhnout do jiných, vzdálených 

a přece blízkých dimenzí vidění a krásy. 

Dajana Zápalková 

Alikvotní skupina Za hranicemi ticha  

 



  

Dřevořezba M. Chýlka  



 

  



M. Chýlek (vlevo), D. Molinová (vpravo) autoři výstavy 

 

  

Smalt D. Molinové 



 

  



Literáti besedovali v šenovské knihovně 

Nově zrekonstruovaná budova šenovské Staré školy, kde se nachází místní knihovna 

a muzeum, byla dějištěm besedy členů Literárního klubu Petra Bezruče s místními občany 

a čtenáři. Poslední středu v měsíci září se zde hovořilo na téma života a díla tohoto velkého 

slezského barda, jež je autorem nejznámější básnické sbírky sociální poezie Slezské písně. 

Povídání o jeho životě začala předsedkyně literátů Dajana Zápalková, básněmi z uvedené 

sbírky doplnila ředitelka šenovské knihovny Simona Slavíková. Jednalo se především 

o Bezručovy lyrické básně. Vyprávění doplnil další člen literárního klubu Bohumír Vidura, 

a sice informacemi o pochybnostech o pravosti autorství uvedeného Slezských písní, o besedě 

zpěváka J.Nohavice se studenty Olomoucké university, o níž informoval literáty Pobeskydí  

J. Slavotínek, literární vědec z Olomouce. 

Zajímavými informacemi přispěl do besedy i Václav Cichoň, literát zabývající se 

historickými fakty. Ten do besedy vložil skutečnosti o spolupráci a dění okolo spolku 

Sedlišťané, J.Vochaly a P. Bezruče. Verši opět doplňovala S. Slavíková.  

A pak už se se svými verši představilo sedm přítomných literátů. Veršovalo se na různá 

témata. Připomeňme jen, že zazněly i verše, které jsou připraveny na listopadový Den poezie 

s tématem Řezaná poezie. V básních jsme se na chvíli dostali do divadla, staré Ostravy, ale 

i do Indie. Literátka Dagmar Molinová svá fota, ale i smalty a enkaustiku vystavuje 

v šenovské restauraci Horakůvka, kam jste srdečně zváni. Výstava zde potrvá do března 

příštího roku. 

„Jsem ráda, že členové literárního klubu zavítali do naší nové knihovny, že jsme si mohli 

pohovořit o Petru Bezruči, ale i seznámit se s jejich tvorbou. A zároveň děkuji za knihy, 

almanachy, které nám tady literáti nechali v knihovně pro naše oddělení věnované regionální 

literatuře,“ řekla v závěru besedy ředitelka šenovské knihovny a literátka v jedné osobě 

Simona Slavíková. 

Tak proběhla beseda o Petru Bezruči, kde se představili i literáti Pobeskydí. A o čem bude ta 

příští. Uvidíme, sledujte webové stránky šenovské knihovny. 

Dajana Zápalková 

  

Literáti v šenosvské knihovně 



 

  

Ředitelka knihovny S. Slavíková 

 

  



  

HORAKŮVKA V INDII ?? 

Zvenku obyčejný dům v Šenově, upoutá vás snad jen zajímavým názvem HORAKŮVKA. Po 

schůdcích ke dveřím si říkáte řádová hospůdka, snad se tam alespoň dobře vaří. K návštěvě 

mne zlákala pozvánka Dagmar Molinové na výstavu fotografií a obrazů INDIE NA DOSAH, 

se zajímavým hostem indickým mnichem sanjásinem Sanjayem . 

Vejdete a STOJÍTE. Chvilku tajíte dech, přivíráte oči, jste překvapeni, zíráte. Nejen, že jste se 

ocitli ve velmi vkusně upraveném interiéru, který vybízí, pojď, odpočiň si, rozhlédni se. To 

vábení je příliš silné. Všude okolo vás, na stěnách, na oknech je neuvěřitelně přepestrá škála 

fotografií a smaltů. Prociťujete zvýšený puls života v Indii, který se stal výzvou pro umění 

zachytit objektivem pravdivost a hloubku okamžiku. STOJÍTE, štípnete se, zdání, nebo 

skutečnost? Přímo proti vám fotografie posvátného stromu banyánu a meditujícího mnicha. 

Ten obraz je natolik silný, vyjadřuje vnitřní náboj a rozměr duše, která ve svém proudění 

nabízí nejcennější statek – svobodu. A hned o kousek dál sedí tento boží člověk – mnich 

Sanjay. A vy tušíte, že za jeho spontánností a přirozeností je vždy ukryta úvaha a idea. Je 

skrytá a mocná, tak jako se uvnitř běžného životního dění a míjení skrývá sám osud.  

Ve  fotografiích jsou zachyceny další významové vztahy. Valná část života i práce se 

odehrává na ulici a to přináší s sebou nové a nové zážitky. Rozesmátá umývačka nádobí, balič 

cigaret, pokojný řemeslník, který se stává výtvarným umělcem při skládání intarzií, hluboké, 

uhrančivé oči indických žen s jasmínovými květy ve vlasech, roztomilé dětské tváře, barevná 

tržnice, všudypřítomné nedotknutelné indické krávy… To vše dohromady tvoří rytmus, takže 

se divák domnívá, že vidí nejen fotografie, ale život sám. Své zážitky umocnila Dája i ve 

vystavovaných smaltech. Je v nich mnoho síly a energie. Najdeme to i v  Almanachu Střípky 

z Indie. Je to poetické počteníčko pro chvilku klidu a pohody. 

Děj výstavy se skládá ze samých sebraných pozorování a prožívání. Jeho originalita je 

spojením obrazotvorností s cítěním a uvažováním. A to vše se odráží i ve výtvarné a literární 

tvorbě Dagmar Molinové. Maluje a fotí poezii. Je to básnířka štětce. Dája je človíček, který se 

směje „ celým tělem „, vyzařuje radost, proudí z ní energie, empatie a její entuziasmus. To 

všechno na této výstavě najdete. Zastavte se, uvidíte. 

Pavla Hankeová 



 

Vernisáž Dagmar Molinová Horakůvka 

http://dagmarmolinova.rajce.idnes.cz/Vernisaz_Dagmar_Molinova_Horakuvka_Senov_18.9.2

014/ 

  

Literáti v Martině 

„Martinská poetická jeseň 2014“ – tak se nazývalo mezinárodní setkání literátů a literárních 

klubů, jehož 11. ročník se uskutečnil ve dnech 19. - 21. 9. 2014 ve slovenském Martině. Mezi 

třiceti pěti literáty z Jičína, Mělníka, Frýdku-Místku, Žiliny, Vrútok, Popradu, Bratislavy, ale 

i z Polska, Maďarska a Itálie, nechyběli ani členové Literárního klubu Petra Bezruče Dajana 

Zápalková a Bohumír Vidura. Nutno podotknout, že tento kulturní podnik pořádal Žilinský 

samosprávný kraj, Turčianská knihovna v Martině, literární klub Duria, Místní odbor Matice 

Slovenské v Martině a obec Klášter pod Znievom za finanční podpory Ministerstva kultury 

Slovenské republiky. 

V pátek se všichni účastníci sešli v Turčianské knihovně v Martině. Zde po slavnostním 

zahájení předsedkyní klubu Duria Taťánou Sivovou proběhla prezentace tvorby všech hostů 

v podání recitátorů Milady Záthurecké a Martina Kleina, jejichž slovo podbarvovaly převážně 

lidové písně v podání členů martinského pěveckého sboru Priekopčanka. 

Další dění „Martinské poetické jeseně“ probíhalo v penzionu Pohoda v malebné slovenské 

vesničce Vrícko, kde jako by se zastavil čas. Travnatá roklina mezi horami osázená starými 

http://dagmarmolinova.rajce.idnes.cz/Vernisaz_Dagmar_Molinova_Horakuvka_Senov_18.9.2014/
http://dagmarmolinova.rajce.idnes.cz/Vernisaz_Dagmar_Molinova_Horakuvka_Senov_18.9.2014/
http://dagmarmolinova.rajce.idnes.cz/Vernisaz_Dagmar_Molinova_Horakuvka_Senov_18.9.2014/


chalupami, i když dnes jsou již mnohé zrestaurované, kde se stále na polích pěstují brambory, 

řepa a obilí, připomínala neskutečnou pohádkovou krajinu, kterou byste už ani v dnešní době 

nehledali. Ale ona je tady, žije si svůj život. A teď se tu dostali díky organizátorům akce 

literáti. Ti, okouzleni touto přírodní scenérií, příjemným prostředím penzionu Pohoda, začali 

svůj páteční večer v lidovém tónu. Hudebníci Daniel Zemančík a Marián Blažej, kteří mistrně 

ovládali nejen svůj hudební nástroj – harmoniku a ozembuch, ale znali kdejakou slovenskou i 

českou lidovou písničku, zde hráli a zpívali, literáti tancovali, povídali si. Hovory se točily 

převážně na poezii či prózu, navazovala se nová literární přátelství. 

Neméně zajímavý byl program sobotního dne. Brzy ráno proběhla prohlídka památek v obci 

Klášter pod Znievom.  

„Vyšlápli jsme si též prohlédnout Kalvárii, která je na kopci nad obcí, ochutnali vodu 

z Lurdské studničky, jež nás nesmírně občerstvila. A krajina pod Znievom je opravdu 

malebná,“ - řekla Libuše Matysíková, básnířka z Mělníka. 

Odpoledne pak literáti vyslechli jistě zajímavé povídání spisovatele Petera Mišáka o 

slovenské spisovatelce Anně Zelinové a básníkovi, politikovi, novináři, jazykovědci Ľudovítu 

Štúrovi. Proběhla autorská čtení, svoji činnost představily zúčastněné literární kluby české, 

slovenské   zahraniční. Každý zúčastněný si v jejich práci našel určité podněty pro to své další 

konání. 

Ani letošní ročník „Martinské poetické jeseně“ se neobešel bez petangového turnaje, kde 

zvítězil tým „literátů z Beskyd“. Náročný den se zakončil zpěvem při kytaře Oldřicha 

Svobody a pozvednutím číše na přátelský a tvůrčí 11. ročník setkání literátů. 

Co dodat k těmto jistě zajímavým dnům, které „Martinská poetická jeseň“ přinesla? 

„Byly to dny naplněné poezií i prózou různých žánrů zúčastněných autorů. Každý do toho 

svého psaní dává kus svého já, kus svého pohledu na svět, okolí, kde žije a co na něj působí. 

Přejme si proto, aby to byly jen pozitivní události, které se budou odrážet v psaní literátů 

různých národností. A když se sejdou v Martině na dalším ročníku, aby si zase řekli: měli 

jsme o čem psát, vždyť okolo nás je tolik krás….“, dodal na závěr setkání Bohumír Vidura, 

člen Literárního klubu Petra Bezruče. 

Dajana Zápalková 

Fotogaléria-oSlovMa.hu: Martinská poetická jeseň 2014 

   

Autorská čtení v penzionu Pohoda ve Vrícku 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.650713788360934.1073741917.147596498672668&type=1


 

  

D. Zápalková (stojící vlevo) a B. Vidura (sedící) na Martinské poetické jeseni 2014 



 

  

T. Sivová, předsedkyně lit. klubu Duria s hudebníky 



 

  

11. září 2014 byl zahájen FM SALON 2014, kde své tři díla vystavuje i naše členka Eliška 

Resková. Na frýdecký zámek, na vernisáž akce, ji přišli podpořit i literáti – Vidura, 

Zápalková, Kollárová, Prokešová, Tělecká, Dvořáková. 

Pozvánku k vystavování svých děl do místností galerie Frýdeckého zámku obdrželo přes 80 

výtvarníků, takže je zde vystaveno přes 200 prací a skutečně je co obdivovat. Výstava zde 

bude ke shlédnutí do 30.9. 2014. jste všichni srdečně zváni. 

Eliško, ceníme si toho, že máme mezi sebou takovou umělkyni! 

Dajana Zápalková 

  

Kresby E. Reskové na FM SALONU 2014 



 

  

E. Resková (vpravo) na FM SALONU 2014 



 

  

Vybledlý samet 

Tak se jmenuje právě vydaná kniha Věry Petrové, členky Literárního klubu Petra Bezruče, 

která ji pokřtila ve čtvrtek na schůzce literátů. 



Autorka je rodačka z Frýdlantu nad Ostravicí, pracovala jako učitelka mateřské školky 

v Metylovicích, kde si ji obyvatelé pro léta 2002-2006 zvolili za starostku. Je totiž 

nenapravitelnou optimistkou a věří, že v každém člověku je kus dobra, je jen třeba zahrát na 

správnou strunu. 

Verše začala psát pro děti, členkou literárního klubu Petra Bezruče se stala v roce 2007, 

vydává každým rokem almanach básní ze své tvorby. Píše kdykoliv ji navštíví múza, a to 

básně i prózu. Je kmenovou autorkou nakladatelství Alisa, kde byla několikrát za své verše 

oceněna. I její nová kniha Vybledlý samet aneb v čekárně zvané život vyšla v tomto 

nakladatelství. Kmotrami se staly kolegyně z literárního klubu Ludmila Tělecká a Dajana 

Zápalková, ke slavnostnímu křtu se psaným slovem připojil i čestný předseda literátů 

Miloslav Oliva. 

„Věra Petrová ve svých verších hledá ztracenou lásku a věří v její sílu, duhově sní, vrací se do 

minulých životů.Váží si darů přátelství, vyslovuje naději v lepší rána, má ráda pravdu. Dokáže 

mistrně popsat život obyčejné ženy, vyznat lásku matce, vykreslit přírodu se všemi úkazy. 

Věří v kousek místa na planetě Zemi, kde štěstí ještě žije. Nejen ji, ale všechny nás omezuje 

ta „prokletá realita“ a nepřítel čas. Jen ti z nás, kdo tuto skutečnost přijmou, dokáží jít životem 

dál a přijímat jeho radosti i starosti,“ řekla o verších Věry Petrové Dajana Zápalková.  

A co popřát nové knížce? Ať si vnímavý čtenář najde v autorčiných verších krásné lehké 

pohlazení na duši, které nám mnohdy chybí. 

Dajana Zápalková 

  

Věra Petrová se svoji knihou 



 



  

Kmotry knihy Věry Petrové D. Zápalková (uprostřed) a L. Tělecká (zprava) 

 

  

Literáti připíjí na novou knihu 



 

  

Frýdlantští senioři oslavovali 

A víte co? Narozeniny svých členů – Jitky Olivové (92) a Miloslava Olivy (91). Takový 

úctyhodný věk je jistě třeba oslavit. Na schůzku 8.září se dostavili i členové Literárního klubu 

Petra Bezruče Bohumír Vidura, Dajana Zápalková a František Gistinger, aby seniorům 

přiblížili život obou oslavenců. Nejdříve paní Jitky Olivové, která nastínila svůj životní příběh 

v almanachu Jak jsme žili, a příběhy ze svého života pak zachytila ve dvou útlých brožurkách, 

takže literáti měli z čeho čerpat.  

Dále se hovořilo o životě Miloslava Olivy, o jeho práci pro město Frýdlant nad Ostravicí, 

publikační činnosti, o spoustě jeho vydaných odborných knihách, materiálech, textech, 

o starostování ve Frýdlantě a předsednictví v Literárním klubu Petra Bezruče. Byly čteny 

i básně z jeho posledních tří almanachů Míjení, Návraty, Bezcestí, ve kterých se vrací do své 

rodné Mladé Vožice u Tábora, zamýšlí se nad životními osudy i cestami, které někam vedou, 

či nevedou? 

„Přejeme oslavencům manželům Olivovým hlavně hodně zdravíčka a budeme rádi, když 

i příští rok tady v našem seniorklubu budeme moci připít na jejich zdraví,“ řekla Ludmila 

Wojnarová, předsedkyně frýdlantských seniorů. 

Dajana Zápalková 

  

Frýdlantští senioři slavili 



 

  

B. Vidura a Fr. Gistinger na oslavách u frýdlantských seniorů 

 

   



František Gistinger – náš vynálezce 

Sobota 30. srpna 2014 byla ve znamení spousty akcí, dobré zábavy v obcích našeho regionu. 

Dětem školou povinným už tolik do hraní nebylo, neměly moc úsměv na tváři, protože se 

prázdniny již staly minulostí. A s příchodem školy a posléze podzimu, přichází povinnosti. 

Laši se proto rozhodli „uzavřít léto“ svým způsobem v zahradě čeladenského hotelu Prosper 

za účasti cimbálové muziky IRŠAVA, při dobrém jídle v rámci beskydského 

Gastrofestiválku, nechyběly soutěže pro dospělé i děti. 

Slavnost zahájil správce Markrabství lašského Benedikt XV. alias Benedikt Król, který 

pozdravil všechny přítomné, nastínil program odpoledne a pozval na scénu lašského krále 

Zdeňu Viluše I. Ten poděkoval božstvu za dary léta, kterého jsme si my všichni mohli užít dle 

svého výběru. Nechyběla lašská hymna, ani představení nového likéru – Metylovická 

padesátka. 

Jakousi ozdobou programu bylo jmenování občana Františka Gistingra – člena Literárního 

klubu Petra Bezruče „Nejužitečnějším lašským vynálezcem“, za jeho vynález „Beskydské 

poklice“, která nabízí plynulé vaření s minimální spotřebou energie nebo plynu. Jedná se 

o jakýsi „papiňák“, který umožňuje vaření pouze do bodu varu. 

„Celý svůj život se věnuji ekologii, přírodě a její ochraně. Snažím se jí pomáhat ze všech sil, 

svýma rukama, umem a osvětou mezi lidmi, že příroda je vlastně to nejdůležitější, co na 

planetě Zemi máme, co nás obklopuje. Proto ji je třeba chránit a zachovat pro příští 

generace,“ objasnil své celoživotní snažení František Gistinger. Po pasování lašským králem 

přidal i dvě básně o Beskydách ze své bohaté tvorby. Zda byla z jeho knihy Maratón 

starohamerské tvořivosti? Nevím, je třeba v ní listovat a pomalu číst…. 

Zahradní slavnosti byl přítomen i ředitel CK Atis Petr Krč a pan Šaman z Českému systému 

kvality služeb, kteří předali řediteli hotelu Jakubovi Mokryšovi certifikát za dobré kvalitní 

služby, který hotel Prosper hostům poskytuje. Je jistě potěšující, že právě zmíněný hotel v tak 

velké konkurenci v nabízených službách beskydskými hotely tak dobře obstál. 

Oficiality tímto byly skončeny, a tak mohla hrát a zpívat cimbálovka IRŠAVA, proběhla 

soutěž dospělých v pití půllitru piva Radegast na čas, děti měly svůj koutek, kde bylo stále 

rušno. Na svoji heligónu zahrál i František Gistinger, přidali se i členové družiny lašského 

krále. Snad nic nechybělo k dobré zábavě a spokojenosti hostů. Kdo přišel jistě nelitoval.  

Tak sbohem léto! Snad přijde krásně teplé to „babí léto“! Těšíme se! 

Dajana Zápalková 

Fr. Gistinger a D. Zápalková na zavírání lašského léta 



 

  

Fr. Gistinger veršuje 



 

  

Ke konci prázdnin 

 

Členové literárního klubu se obyčejně o prázdninách scházeli, ale letošní červenec byl 

výjimkou – prázdniny byly. Ale blíží se podzim, s ním spousta akcí, proto se literáti sešli 15. 

srpna ve frýdlantské restauraci Park, aby si řekli, co je čeká. Byli překvapení, když se 

dozvěděli, že schůzce budou přítomni Zdeňka Tomášková a Jan Slavotínek, který má 

referovat o svém „souboji“ s Jaromírem Nohavicou ve sporu o Bezručovy Slezské písně. 

Na schůzce přivítala předsedkyně klubu kromě třiceti jednoho člena i Viléma Vlka 

(dlouholetého předsedu občanského sdružení Bezručův kraj) a manželé Pffefrovy z Opavy. 

Nejdříve řešila interní záležitosti klubu – příspěvky do klubového časopisu Zrcadlení, napsání 

básní pro almanach ke Dni poezie a připravit svůj almanach pro rok 2014. 

Po tomto úvodním připomenutí členům klubu, přišel na řadu další program, v němž měl 

hlavní slovo Jan Slavotínek z Olomoucké univerzity. Ten se zúčastnil přednášky Jaromíra 

Nohavice, který olomouckým studentům prezentoval své názory na vznik Bezručových 

Slezských písní. ….. Jan Slavotínek se mu je pokusil vyvrátit. Zdůraznil, v jakém prostředí 

Vladimír Vašek vyrůstal, jak silně byl ovlivněn otcem – známým vlastencem, jaké měl 



sociální cítění. Snad nejlépe je to vidět na příběhu Maryčky Magdonové. Vypráví se, že 

Bezruč se velmi divil, když jacísi literární vědci (asi v r. 1952) šli hledat místo, kde Maryčka 

skočila do Ostravice. Můžeme dále pátrat, kdo byl Kantor Halfar, kdo Papírový Mojšl atd. 

Soudíme dílo, ne jednotlivosti. Dílo žije svým vlastním životem. Když by jej nenapsal 

Bezruč, a Nohavica si myslí, že autorem je Boleslav Petr, tak je to třeba nějak dokázat. 

„Nelze se spokojit, že to někdo tak cítí, myslí si to, že měl k tomu předpoklady. Třebaže měl, 

ale důkazy tu žádné nejsou. Mnozí se domnívají, že vydáním Slezských písní, přijímáním 

různých darů se Bezruč obohatil, ale málokdo ví, že peníze vždy rozdal a pomohl i lidem 

souzeným v padesátých letech,“ podotkl Slavotínek. 

Tok přednášky přerušila Zdeňka Tomášková, když se zmínila o tom, že chtěla na pomlouvače 

Bezruče podat udání. Ale to nebylo přijato, protože toto může prý učinit jen osoba 

v příbuzenském stavu. 

Nohavica mluvil v Olomouci na fóru studentů přesvědčivě a mnoho z nich jistě zaujal. 

Přinejmenším přemýšleli o jeho slovech nebo se nechali zviklat. Slavotínek Nohavicu ale 

nepřesvědčil. Ten trvá na svém, že Slezské písně napsal Boleslav Petr, cítí to tak. Důkazy? 

Nejsou a je to! 

Petr Bezruč chtěl být jen tím neznámým bardem, který bojuje za správnou věc a nejde mu 

o slávu. Skončí už konečně tyto spory nebo se povedou dál? Nevíme. Dílo tu je a existuje. 

Můžeme jej číst dál, jak si to Bezruč přál. 

Bylo správné, že konec literární schůzky patřil Zdeňce Tomáškové a přípitku předsedkyně 

literátů Dajany Zápalkové, který pronesla k blížícím se kulatinám spisovatelky.  

„Přejeme hlavně zdraví, dobrou mysl bez zbytečných svárů, krásné dny na Javořince 

i v Kostelci na Hané. Věříme, že se nejpozději za rok zase setkáme,“ řekla Zápalková 

a manželé Pffefrovi i Vilém Vlk se ke gratulaci přidali. 

Miloslav Oliva 

Literáti na srpnové schůzce v rest. park ve Frýdlantě n.O. 



 

  

J. Slavotínek a Z. Tomášková na schůzce literátů  

 

  

Z. Tomášková (sedící) se členy LKPB 



 

  

J. Slavotínek (zleva) Z. Tomášková, M. Oliva 



 

  

  

Literáti na Nadačním dni 

Třeba to je trochu odvážné rozhodnutí, veršovat na venkovní akci, ale literáti Pobeskydí 

pozvání střediska pro postižené KARMEL z Tiché nemohli odmítnout. Cítili, že je třeba 

podpořit dobrou věc. 

Proto se už v poledne 28.června 2014 vydali směr obec Tichá, kde se v mysliveckém areálu 

vše chystalo k akci, začala hrát country skupina Šlaktotref. Ani potíže s elektrickými 

klávesami neodradily literáty od přesvědčení, předstoupit se svými verši před přítomné hosty. 

Veršovat začala Dagmar Molinová, navazovaly contryskladby, pak své verše představil 

Bohumír Vidura a Dajana Zápalková. A jestli přítomní hosté poslouchali? Jistě alespoň 

zaregistrovali, že se areálem line vlídné slovo, hovořící o lásce, létě, umění, štěstí. Všechny 

tyto atributy jsou přece pro naše handicapované spoluobčany tolik potřebné. Určitě verše byly 

zcela neobvyklé mezi nabízeným programem během celého odpoledne – ukázka tance se psy, 

předvedení výcviku psů, možnost projížďky na koních, představení techniky hasičů, policie, 

lesáků, k vidění tu byly i čtyřkolky. 

I středisko KARMEL zde nabídlo výrobky svých klientů, ale i dobroty ke kávičce. Mnozí 

hosté tak koupí nějaké ručně vyrobené drobnosti jistě potěšili své děti či obdarovali známé. 

Prezentovala se zde i agentura Podané ruce se svoji canisterapií, děti soutěžily v různých 

disciplínách pod vedením středoškolských dobrovolníků z ADRY. 



Příjemné odpoledne zpestřil svým zpěvem i místní pěvecký soubor Šátek. 

Je vidět, že program zábavy byl pestrý, přítomní hosté využili i nabízených specialit z grilu či 

výborný guláš k občerstvení, takže snad nic nechybělo k příjemnému posezení s přáteli, dětem 

tak začaly prázdniny skutečně zajímavě. 

„Jsem ráda, že i letos přišli lidé podpořit již 5. ročních našeho Nadačního dne. Těší nás, že 

přicházejí rodiny s dětmi, aby se pobavili občerstvili a tím našemu středisku pomohli v naší 

další činnosti. Děkuji všem, kteří přišli,“ – řekla Lenka Klepáčová, vedoucí střediska 

KARMEL Tichá. 

Dajana Zápalková 

  

Veršuje B. Vidura 



 

D. Molinová přednáší své verše  



 

B. Vidura, D. Molinová, D. Zápalková na Nadačním dni v Tiché  



 

  

  

Zakázané léto je pokřtěné 

Antonín Szkandera, absolvent pražské fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy, který pracoval 

jako redaktor, editor a korektor v mnoha novinách, časopisech, vydavatelstvích, pokřtil 

poslední školní den v místeckém Café Koloseum svoji šestou knihu rybářských povídek 

Zakázané léto. 

„Proč právě tento název?“ – zeptala se autora moderátorka setkání Nela Chamrádová 

Szkanderových přátel, hostů, známých, kteří přišli na avizovaný křest knihy. 

„V životě jsou nejen krásné chvíle, ale i ty nepříjemné, smutné, trpké. Člověku občas 

znemožní se realizovat někdo jiný, nezřídka se však o své štěstí, lásku apod. připraví sám. 

Důvody se vždy najdou, ať už v cizí či jiné hlavě. Tomu říkám – zakázané léto. Buď si něco 

zakážeme sami, nebo zákaz přijde odjinud, od někoho jiného. A teprve po letech zjistíme, že 

jsme udělali chybu, že jsme nešli svoji cestou,“ – vysvětlil přítomným Antonín Szkandera 

titul své nové knihy. 

Tentokrát autor nepřichází pouze s úsměvným pohledem na svět, ale i s bolestnou konfrontací 

snů a reálné skutečnosti. Dívá se na život člověka celistvěji. V šestnácti povídkách tu čtenář 

najde bezpočet osudových příběhů, které on sám či jeho kamarádi rybáři skutečně prožili. 

Čtená ukázka byla toho důkazem. 



Nová kniha povídek Antonína Szkandery, doplněná obrázky, které si sám autor počítačově 

zpracoval, byla jím a moderátorkou Nelou Chamrádovou v uvedený podvečer pokřtěna vodou 

z Olešné. Hosté si ji od autora mohli nechat podepsat a knížečka jistě bude dobrým 

společníkem při letním cestování k vodě, k moři. Snad zpříjemní mnohým čtenářům dlouhé 

chvíle a při jejím čtení se zasmějí a dobře pobaví. 

Dajana Zápalková 

Autor knihy s moderátorkou 

 

Antonín Szkandera při autogramiádě 



 

Křtilo se vodou z Olešné 



 

D. Zápalková (zleva), N. Chamrádová, E. Kotarbová 



 

  

Vzpomínkové odpoledne 

Rytířský sál Frýdeckého zámku se stal ve skutečně tropickou neděli 8. června 2014 místem 

setkání literátů Pobeskydí, žáků ZUŠ duchovní hudby a samozřejmě hostů, aby bylo 

vzpomenuto nedožitého stého výročí narození malíře, grafika a uměleckého knihvazače 

Jaroslava Olšáka. 

Po přivítání všech přítomných v sále literární historičkou Kateřinou Janásovou zazněly dvě 

skladby na kytaru v podání Adama Ference a pak už začali literáti přednášet své básně. 

Celkem devět členů literárního klubu Petra Bezruče vytvořili verše pro tuto příležitost, aby se 

nyní s nimi prezentovali. A byly to opravdu úžasné zážitky – prolínání uměleckého slova 

s nádhernou hudbou či zpěvem v podání mladých hudebníků, zpěváků. Vznikla tak jakási 

nenásilná symbióza, která k sobě patří nebo alespoň má k sobě velice blízko. 

Setkání se zúčastnila i manželka vzpomínaného grafika Dana Olšáková, která pozorně 

poslouchala verše a chválila i hudebníky: 



„Je nesmírně potěšující, když se zde vzpomíná manželova práce i po tolika letech. Byl to 

opravdu vzácný člověk, měl pochopení a cit pro umění. Děkuji všem, kteří dnes na Frýdecký 

zámek přišli,“ podotkla Olšáková. 

Muzeu Beskyd verše poetů Pobeskydí s ilustracemi Jaroslava Olšáka vydalo v brožurce 

a budou jakýmsi připomenutím těchto slavnostních chvil. 

Sonatina od Jurije Michajloviče Čičky v podání klavíristky Anny Kačmaříkové udělala 

jakousi pomyslnou tečku za příjemným odpolednem plné veršů a hudby. Budeme věřit, že 

podobných setkání se na Frýdeckém zámku ještě dočkáme. 

Dajana Zápalková 

  

Hudebníci a zpěváci duchovní ZUŠ podbarvolali odpoledne  

 

Veršuje Taťána Prokešová 



 

Představili se i hudebníci a zpěváci duchovní ZUŠ z Místku  

 

Své verše uvedla i Dagmar Molinová 



 

   

Beskydská lavečka s hosty 

Literární klub Petra Bezruče i letos pokračoval v tradici setkávání poetů na akci zvané 

Beskydská lavečka, tento rok s podtitulem „Jsme si blízcí“. Pozvali si totiž kolegy 

z literárního klubu Duria ze slovenského Martina, aby jim alespoň trochu oplatili pozvání 

a milá setkání na „Martinské poetické jeseni“, kterého se literáti Pobeskydí zúčastňují již od 

roku 2007.  

Nevšední zážitky na vlně poezie se tedy nesly v krásném, téměř letním dni Beskydami na 

rekreačním středisku Budoucnost v Nové Vsi od pátku 23. května 2014. Ten den se našly 

chvíle, kdy bylo možné navštívit i srub Petra Bezruče v Ostravici. Zde slovenští hosté 

obdivovali nejen prostory letního bytu umělce, kde tvořil, přijímal návštěvy – ač velice 

zřídka, ale také byli okouzleni beskydskou krajinu, zdejší přírodou. 

„Jsme doslova uneseni ze spousty zeleně kolem nás, upravených zahrad, výhledů do okolí. 

Naše krajina okolo Martina je sice hornatá, ale Beskydy nás skutečně svojí členitostí, 

zaoblenými kopci svažujícími se do malebných údolí okouzlila,“ řekla slovenská poetka Eva 

Kuciaková. Jakousi třešničkou na dortu sobotního večera byla večeře v hotelu Golf 

v Ostravici, jehož okolí je skutečně inspirující a překrásné. 

Sobotní dopoledne pak bylo vyhrazeno přednášce spisovatele Lukáše Průši o básníkovi, 

prozaikovi, knězi Josefu Veselém. Literáti se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací 

o tomto neobyčejném člověkovi, o jehož díle se čtyřicet let nemohlo mluvit, nemohly být 

vydávány jeho knihy. Ve Veselého básních zaznívají motivy bližního člověka, motivy 

rodného kraje, vrcholem tvorby je poezie duchovní. 



Předsedkyně literátů Dajana Zápalková pak dala slovo spisovatelce, předsedkyni ostravské 

pobočky Obce spisovatelů Lydii Romanské. Ta účastníky akce pozdravila a mj. řekla:  

„Vážím si členů Literárního klubu Petra Bezruče pro jejich zapálení tvořit, psát a navíc ještě 

organizovat tato nevšední setkání. V dnešní uspěchané době potýkající se s nedostatkem 

prostředků na kulturní akce je to jistě počin chvályhodný. Přeji si, aby takových setkání bylo 

více, aby byly pro obě strany inspirativní a přínosem,“ podotkla Romanská. 

Slovo dostala i místopředsedkyně Bezručova kraje, literární historička Kateřina Janásová, 

která vyslovila přání spolupráce uvedeného sdružení se členy Literárního klubu Petra 

Bezruče, vždyť společně pořádaných akcí již bylo několik a vždy se těšily zájmu veřejnosti. 

Čestný předseda LKPB Miloslav Oliva připomněl přítomným, že literární klub v Pobeskydí 

byl založen proto, aby pomáhal jeho členům vydávat knížky, aby mohli tvořit své básně, 

prózu tak, jak to cítí. 

Odpolední program byl vyhrazen veršování, přítomní literáti představili svoje verše kolegům. 

Literární klub Duria prezentoval Martinskou poetickou jeseň na promítaných fotografiích 

s komentářem předsedkyně klubu Taťany Sivové. Ta zároveň pozvala členy LKPB do 

Martina na letošní „poetickou jeseň“. Postupně se představili se svoji tvorbou slovenští hosté, 

poté i členové našeho klubu. A to už byly verše prokládány zpěvem lašského krále Zdeni 

Viluše I., který přišel pozdravit poety se svým „Odualajne bandem“. 

Mix moravských i slovenských písní tak udělal důstojnou tečku nevšednímu setkání, které 

snad bude mít své pokračování. Budeme věřit, že poezie pod Beskydami bude znít nadále, že 

se zde najdou lidé, kteří ve svých verších dokáží zachytit jejich krásu, ale najdou se i čtenáři, 

kterým tyto verše přinesou potěšení, pohlazení na duši. 

Dajana Zápalková 

  

Společné foto účastníků setkání 



 

  

Členové LKPB si setkání užívali 

 

  



Lašský král zazpíval na Beskydské lavečce 

 

  

M. Oliva (zleva), L. Průša, Lydie Romanská byli hosty Lavečky  

 



  

Literáti z Martina 

 

  

  

FILIPOJAKUBSKÁ NOC 

Pod tímto názvem vystoupili členové Literárního klubu Petra Bezruče s divadelní scénkou 

„O divé Haně“ – čarodějnici z Odřejníku, kterou podle zpracované pověsti manželů 

Poláškových zdramatizoval Miloslav Oliva. 

Účinkovaly členky LKPB Ludmila Tělecká a Věra Petrová, hosté Svatopluk Masopust, 

Vladimíra Petrová a Nela Kožuchová. Slovem doprovázel Jiří Figura. 

Čarodějnice „Divá Hana“ podle pověsti darovala zbojníku Ondrášovi kouzelný obušek, který 

ho chránil, pokud ho měl u sebe. 

Inspirován tímto faktem pak pod názvem „Ondrášův chodník“ vystoupil folklorní soubor 

Beseda z Metylovic pod vedením Melánie Ševčíkové. 

„ Z Janovic ež na Lysu měl Ondráš svůj chodník. 

Pánům obuškem hrozil, byl to dobrý zbojník…..“ 



„Jsme rádi, že jsme přece jen do hostince Na nábřeží přišli. Viděli jsme tak opravdu pečlivě 

připravenou a předvedenou scénku „Divá Hana“, neméně zajímavé bylo i folklorní 

vystoupení metylovické Besedy. Děkujeme všem aktérům za pěkný kulturní zážitek,“ – 

podotkli manželé Pěluchovi 

Členové souboru Beseda připravili toto pásmo k 300. výročí zabití zbojníka Ondráše, které 

završí v roce 2015. Zbojnické tance i tance, které v té době tančívala chasa zpod Ondřejníka, 

zpěvem doprovázeli Karel Mrkva, Vladimíra Petrová a Nela Kožuchová. 

Hezké počasí i dostatečná účast diváků přispěla k spokojenosti účinkujících i těch, kteří se 

rozhodli předmájový večer strávit v hospůdce Na Nábřeží na Nové Vsi u Frýdlantu nad 

Ostravicí. 

Mezi vzácnými hosty byla i starostka Frýdlantu Helena Pešatová, předsedkyně školské 

a kulturní komise Iva Lichnová, které patří dík za pomoc při organizaci této akce, 

předsedkyně LKPB Dajana Zápalková a svou účastí potěšil všechny přítomné i lašský král 

Zdeňa Viluš I. 

O zábavu se poté postarali harmonikáři František Gistinger, Svatopluk Masopust a milý host 

ze Slovenska. Zpívalo se až do pozdních nočních hodin. Poslední odcházející hosté tak měli 

možnost rovnou políbit svou partnerku na 1. máje pod rozkvetlým stromem. 

Věra Petrová  

Aktéři hryDivá Hana 

 

  

Lašské jaro v Praze 



Poslední dubnovou sobotu zasvětil lašský král Zdena Viluš I. Krulikovský Lašskému hudebně 

literárnímu jaru v Praze v restauraci U Kotvy ve Spálené ulici, kde je zároveň i „lašská 

ambasáda“. 

Jak jinak by mohlo toto setkání lašského krále a jeho družiny s pražskými příznivci Lašska 

začít nežli lašskou hymnou. Poté se ujal Zdeňa Viluš slova a představil hosty večera: 

„Dnešní večer bychom chtěli vzdát poctu Leoši Janáčkovi, představit několik Ukvalskych 

písní, a to v podání Tomáše Kury, Hany Vyvialové, která nás rovněž doprovodí na housle,“ 

začal úvodní slova lašský král. A pak už se rozezněly krásné písně v podání mladých 

interpretů i lašského krále: Ty ukvalsky kosteličku, Fojtova Hanka, Pan Bůh vám zaplať aj. 

A Janáčkovou skladbou Panimámo tato první část večera skončila. 

Ve druhé části setkání se vzpomínalo na spisovatele, redaktora, pedagoga Jana Drozda, od 

jehož narození (*27.1.2014) uplynulo sto let. Členka Těšínského divadla Adéla Krulikovská 

představila publikaci zmíněného autora „Autoři Slezských písní“, kde Drozd předkládá 

argumenty podporující myšlenku, že Vladimír Vašek není jejich jediným autorem. Tzv. jádro 

Slezských písní tvoří podle Drozda verše Vaškova přítele Ondřeje Boleslava Petra. Publikace 

vyprovokovala v Ostravě hojně navštěvované diskuse a J. Drozd se chystal přinést další 

důkazy pro svá tvrzení. Nedostal však už příležitost, zemřel 15. srpna 2005.  

Setkání v restauraci U Kotvy se zúčastnila i dcera Jana Drozda Šárka Kosková: 

„Jsem ráda, že zde je vzpomenuto toto významné dílo mého otce, jistě si to zaslouží, protože 

Bezručovské tématice se věnoval poslední roky svého života.“  

A pak už si hosté Lašského jara měli možnost zazpívat nejen lašské písně v podání hudebníků 

a zpěváků Odualajne bandu a hodoňovického Čendaspolku, ale také se zaposlouchat do veršů 

zde přítomných básnířek Dajany Zápalkové a Radany Šatánkové.  

Večer tímto ale ještě nekončil. Besedovalo se, vzpomínalo na rodné Beskydy. A snad se toto 

setkání alespoň trochu podobalo večeru, který zde pro Lachy žijící v Praze organizoval 

Jaroslav Slavický. Tato pražská Lašská hudební jara se konala na různých místech v Praze od 

roku 1964 – 1968. A pak až od roku 1978 – 1985 pod záštitou Bezručova kraje, který v letech 

1976 – 1977 přivedl Slavický k životu. Snad i nyní pod vedením Zdeni Viluše I. 

Krulikovského budou mít svá pokračování. 

Dajana Zápalková 

Lašské jaro v Praze 



 

  

Dcera J. Drozda Šárka Kosková (vlevo) 

 

  

Své verše o Beskydách přednesla Dajana Zápalková 



 

  

Radana Šatánková se ve svých básních vrátila na Lašsko  



 

   

  

Velikonoce u frýdlantských seniorů 

Dobrá spolupráce Literárního klubu Petra Bezruče a frýdlantského Seniorklubu se potvrdila 

i týden před velikonočním pondělím, kdy se literáti představili na schůzce seniorů 

s velikonočním pásmem. 

„Jsme zde vždy přijati velice vřele, senioři jsou nesmírně vnímavé publikum a rádi je proto 

navštěvujeme. Ne jinak tomu bylo i tentokrát,“ podotkl Bohumír Vidura, jednatel LKPB. 

Stoly kulturní místnosti frýdlantského kláštera, kde se senioři scházejí, byly krásně nazdobeny 

vajíčky, pletenými kuřátky, narcisy, ozývalo se veselé vyprávění přítomných. Vždyť si je 

třeba sdělit dojmy – co se za ten týden událo, co nás trápí či bolí, jaké akce nás čekají. 



Předsedkyně literátů Dajana Zápalková začala kulturní pásmo představením Velikonoc a pak 

už jednotliví poetové přednášeli své básně. S verši se vystřídali: Bohumír Vidura, Pavel 

Gryga, Václav Valášek, Jarmila Kalinová přednesla verše o jaru od Věry Petrové a František 

Gistinger přidal ke svým básním i písničky doprovázené tóny své heligóny. 

„Děkuji členům Literárního klubu Petra Bezruče, že nám zpříjemnili naši členskou schůzku 

a ráda bych všem popřála krásné Velikonoce, mokrou pomlázku. A věřím, že nás literáti zase 

brzy navštíví,“ řekla na závěr setkání Ludmila Wojnarová, předsedkyně frýdlantského 

Seniorklubu. 

Dajana Zápalková 

  

Předvelikonoční setkání frýdlantských seniorů 

 

  

Literáti veršovali nejen o jaru  



 

  

Nechyběl Fr. Gistinger s heligonkou 

 



  

Smutná zpráva 

S hlubokým zármutkem oznamujeme všem literátům a příznivcům, že ve věku nedožitých 

69. narozenin zemřel 6. dubna 2014 Jan Kukuczka st. – divadelník, novinář, publicista, 

nakladatel, spisovatel, přítel literátů Pobeskydí. Mnohým z nás pomáhal při zrodu našich 

knih, publikací, brožur. Odešel člověk s vroucím srdcem otevřeným pro vše krásné 

a spravedlivé, bude nám moc chybět….. Čest jeho památce. 

Výbor LKPB 

Jan Kukuczka St. 

  

Wolkrův Prostějov 2014 

- okresní kolo této prestižní recitační přehlídky proběhlo v sobotu 29.3. 2014 v místeckém 

kině Vlast. 

19 mladých lidí – studentů z Ostravy, Třince, Frýdlantu soutěžili o nejlepší přednes básně či 

prózy, které si sami vybrali. Byly vytvořeny 3 kategorie, 15-17 let, 17-20 let a nad 20 let. 

Výkony hodnotila tříčlenná porota, ve které byli: malíř a básník Vít Adamu a členové 

Literárního klubu Petra Bezruče Dajana Zápalková a Bohumír Vidura.  

Hodnocení přednesu a výkonů mladých recitátorů jistě nebylo jednoduché, protože letošní 

ročník WP měl skutečně dobrou kvalitu. Oceněno bylo 7 účastníků a do krajského kola, které 

se koná první dubnovou sobotu v Karviné, postoupilo 6 mladých recitátorů. 

Doprovodný program této recitační přehlídky zajistily členky LKPB – Simona Slavíková,  

Pavlína Kollárová, Marie Pěluchová a Melanie Nováková. Jejich vlastní tvorba – verše 

různého zaměření, skutečně nadchly mladé lidi a to je jistě potěšující. 

Program Wolkrova Prostějova tímto ale nekončil, pokračoval workshopem rétoriky a tvůrčího 

psaní, který vedla spisovatelka Lydie Romanská. Ve večerním divadelním workshopu se 

představili herci pražské konzervatoře, kteří vystoupili se hrou Zatímco jsme v pokoji. 

Akci pořádalo o.s. Kalimera, jehož předsedkyní je naše členka Nela Chamrádová, která se 

k recitační přehlídce vyjádřila slovy: „Zájem o přednes roste. Je vidět, že to lidi zajímá a to je 

dobře“. 

Tak hodně zdaru v krajském kole, milí mladí přátelé! 

Dajana Zápalková 



  

Účastníci Wolkrova Prostějova 2014 

 

D. Zápalková na WP2014 



 



I B.Vidura představil své verše 

 

D. Zápalková, B. Vidura, N. Chamrádová, WP2014 

 

Na WP2014 LKPB prezentovali -Simona Slavíková 



 



Pavlína Kollárová  

 

Marie Pěluchová 

 

Melanie Nováková 



 

  

  

V soutěži „MŮJ SVĚT“ literáti Pobeskydí čestně obstáli  

Literární soutěž „Můj svět“, pořádána již po jednadvacáté Městskou knihovnou ve Frýdku-

Místku na Jiráskově ulici, vstoupila do své třetí dekády. Slavnostní vyhlášení tohoto ročníku 

se konalo v pátek 21.března v prostorách této knihovny se zdařilým doprovodným 

programem, vyplněným přednesem básní vyhodnocených autorů. Všem zúčastněným zahrál a 

zazpíval frýdlantský písničkář Pavel Býma. 

Ředitel knihovny Tomáš Benedikt Zbranek uvedl: „Jsem velmi potěšen početnou účastí 

autorů z rozličných koutů naší republiky. Mám radost i z toho, že soutěž původně zaměřená 

na tvorbu frýdecko-místeckých studentů se rozrostla a zapojili se do ní i starší autoři z celé 

České republiky“. I Jiřinu Dvořákovou, která stála u zrodu soutěže, těší, že soutěž láká autory 

všech generací. 

Práce přihlášené do soutěže „Můj svět“ hodnotila porota v čele s básnířkou a prozaičkou 

Lydií Romanskou Lidmilovou a podle názoru této poroty se letos vyznamenali hlavně básníci 

nad třicet let, neboť v této kategorii se podle Romanské – „sešlo několik hodně dobrých 

příspěvků.“ 

Uvedené soutěže se také zúčastnili členové Literárního klubu Petra Bezruče, především 

v kategoriích do třiceti a hlavně nad třicet let, a to jak v poezii tak próze. Jejich účast nebyla 

toliko symbolická, ale skutečně důstojná, což se projevilo v umístění literátů.  

V již zmíněné nejpočetnější kategorii v poezii se na prvním místě umístil Bohumír Vidura 

spolu s Kateřinou Svobodovou z Prahy a na druhém místě nová členka Pavlína Kollárová 

spolu s bývalou členkou Radanou Šatánkovou. V kategorii do třiceti let byl vyhodnocen na 

třetím místě Martin Zařický. Čestné uznání bylo uděleno Melanii Novákové.  



Nejlepší prózu podle poroty napsala Hana Smolanová a v této kategorii znovu obstál loňský 

vítěz, rovněž člen LKPB Václav Valášek, kterému porota přidělila třetím místo.  

Beze sporu pravdivá jsou slova ředitele pořádající knihovny: „Nejcennější hodnotou soutěže 

je, že v dnešní hektické době mnozí lidé nejen čtou, ale také píši prózu a poezii“.  

Pochvalu si jistě ale zaslouží všichni, šli přece s kůží na trh. 

Bohumír Vidura 

  

Václav Valášek přebírá ocenění 

 

  

Manželé Valáškovi na vyhodnocení soutěže Můj svět 



 

  

Bohumír Vidura -1. místo v poezii nad 30let 



 

  

  

  

Předsedkyně klubu Dajana Zápalková byla pozvána čeladenskými seniory na schůzku, kde 

spolu s dalšími hosty - rovněž ženami, oslavili den žen. Slavnostní přípitek přednesl předseda 

SK Petr Bernady, Jaromír Kozel podbarvoval setkání hrou na harmoniku, nechyběly verše, 

prohlížení fotografií hodoňovického masopustu a velký dík všem ženám za to, že jsou vyjádřil 

p. Bernady kytičkou všem zúčastněným dámám. Krásné, pohodové setkání, které zahřálo na 

duši.... 



 

 

  

Miloslav Oliva se loučil s předsednictvím literátů 

Za tímto účelem pozval Miloslav Oliva do frýdlantské restaurace Roka zakládající členy 

literárního klubu a některé sponzory. Všem zmiňovaným chtěl poděkovat za kus práce, kterou 

za uplynulých více jak patnáct let od založení LKPB vykonali, a tak se jim podařilo dostat 

literáty do povědomí lidí v regionu pod Beskydami.  



Setkání si nenechali ujít manželé Grygarovi, Jana Vašinková, Emilie Kozubíková ani Olga 

Tlučková, kteří se ve svých začátcích zrodu klubu scházeli na různých místech, ale ani to je 

neodradilo od myšlenky psát verše či prózu a být tak nápomocni rozvoji regionální literatuře. 

Velice rád přivítal mezi hosty i ředitele pivovaru Radegast Ivo Kaňáka, který již po několik 

let činnost literárního klubu finančně podpořil, a ani tento rok na ně nezapomněl. Za to mu 

patří jistě právem dík nejen od Miloslava Olivy, ale od vše literátů. 

Ocenění se dostalo Miloslavu Olivovi od členů LKPB. Nová předsedkyně klubu Dajana 

Zápalková mu předala dekret „Čestného předsedy LKPB“ a mj. uvedla: 

„Věřím, že se nám všem společně podaří jít ve šlépějích započaté práce Miloslava Olivy, že 

i nadále budeme přispívat svoji tvorbou a akcemi dobrému jménu Literárního klubu Petra 

Bezruče.“ 

Hostem setkání byl i lašský král Zdeňa Viluš I., který povýšil Miloslava Olivu za celoživotní 

zásluhy o rozvoj literatury na Lašsku do stavu „Lachuv Honoris“. Oceněný z tohoto počinu 

měl nesmírnou radost a poděkoval lašskému králi za spolupráci s klubem a za to, že 

prezentuje tvorbu literátů v periodiku Lašský dostavník. 

Po dobrém obědě a nezbytných oficialitách došlo i na hudbu a zpěv při harmonice Františka 

Gistingra, takt držel ozembuch Radima Pobudy, který se svojí manželkou pozval literáty do 

Hodoňovic na „Beskydskou lavečku“, jež se stala tradicí setkávání pobeskydských poetů. 

Dajana Zápalková 

  

Zleva Ing. Ivo Kaňák, Dajana Zápalková a Miloslav Oliva na setkání ve Frýdlantě n.O. 

 



  

Dajana Zápalková předává M. Olivovi dekret Čestného předsedy LKPB 

 

  

Zakládající člen LKPB Jaromír Grygar děkuje M. Olivovi za práci pro literáty 



 

  

Hostem byl lašský král Zdeňa Viluš I. 

 

  



Hudba a zpěv na setkání nechyběly 

 

  

  

Trocha poezie nikoho nezabije 

- tak se jmenoval pořad, který připravili hned zkraje nového roku pro návštěvníky 

Seniorclubu Čeladná členové Literárního klubu Petra Bezruče Dajana Zápalková, Bohumír 

Vidura a František Gistinger.  

Literáti už zde vystupovali před několika lety i se scénkou o Petru Bezruči na místecké poště 

(napsal Miloslav Oliva), ale nyní se prezentovali svoji básnickou tvorbou. 

„Chtěla bych vám představit svoje básně, které jsou jednak z prostředí Beskyd a to v knížce 

Proměny lašského roku ve verších, ale též knihu básní, která vyšla v uplynulém roce Živote, 

slyšíš,“ uvedla lehce poetické odpoledne Dajana Zápalková. 

Několik jich vnímavým seniorům přečetla a pak dostal slovo František Gistinger se svoji 

heligónkou. On též nejen verše píše, ale i zhudebňuje, takže je mohl zde prezentovat. 

A pak už přišla řada na Bohumíra Viduru, který mimo jiné řekl: 



„Literární klub Petra Bezruče se prezentuje na veřejnosti nejen knihami, které členové 

vydávají většinou na své náklady, ale též v různých periodicích, tisku např. Deník frýdecko-

místecký, Mikroregion, Lašský dostavník aj. Těší nás, že nepíšeme pouze „do šuplíku“, dodal 

Vidura a přednesl několik svých básní ze svých sbírek Svádění a Pokušení. 

Čeladenští senioři poslouchali opravdu se zaujetím své hosty a za verše i písničky je 

odměňovali potleskem a na závěr setkání si i společně zazpívali. A samozřejmě nemohl 

chybět památeční snímek do klubové kroniky.  

„Budeme doufat, že se zase někdy s našimi hosty – literáty setkáme, třeba zase pro změnu při 

uvedení divadelní scénky“, rozloučil se a poděkoval všem třem poetům předseda Seniorclubu 

Čeladná Petr Bernardy. 

Dajana Zápalková 

Z lehce poetického odpoledne v SC Čeladná - foto Petr Bernardy 

 



 

 



 

  

  


