
Smutné chvíle pro literáty 

Je to jako blesk z čistého nebe, když vám telefonuje kamarád, že společný přítel Jiří Otípka už 

nežije, že náhle zemřel, jako by padl pod horou…  

Operace se podařila, vše v pořádku – to byla zpráva dva dny před Štědrým dnem a teď taková 

strašná zvěst. Přišly i jeho básně jako vánoční dárek, co se asi stalo? Jen srdcí pár se zachvěje 

– říká Wolker. Ale těch srdcí není pár, je mnoho těch, kteří jeho srdce znali. 

Jiří Otípka se narodil 18.3.1933 ve Starém Městě, dětství i první školní léta prožíval v 

Malenovicích, pak studoval gymnázium v Místku, kde roku 1952 maturoval. Jako příznivec 

technických oborů se dal na Vysokou školu báňskou v Ostravě, po vystudování už v Ostravě 

zůstal pracovat v Hutních montážích jako projektant. Od roku 1991 užíval starobního 

důchodu. 

Zajímal se vždy o počítače, brzy zjistil, že se dají využít nejen ke psaní, ale též k tvorbě 

obrazů. Počítačová grafika mu poslední léta učarovala. Pořádal přednášky k tomuto tématu, 

podařilo se mu uspořádat i výstavu těchto „magických kreseb“. 

Druhá jeho touha byla – vyjádřit své pocity slovy, proto vstupuje v roce 2006 do Literárního 

klubu Petra Bezruče. Vydává básnické sbírky, jsou to: Ze sbírek (výběr ze sbírek básní, které 

napsal), dále Souznění, Zvedl jsem oči, a v roce 2010 Otisky. Ve svých verších, většinou 

reflexivních, se obrací k horám a Bohu. Hory byly jeho velká láska, proto jezdil poslední tři 

roky na podzim do Vysokých Tater na literární soutěž Horalfest, kde byly oceněny nejen jeho 

básně, ale i fotografie. Měl zvláštní smysl pro grafiku, proto i pro počítačové kresby.  

„Byl to poctivý a pracovitý člověk. Udělal by vše pro rodinu i pro náš literární klub. Vedl jeho 

webové stránky, staral se o vydávání knih klubu i jeho členů. Řešil jejich grafickou stránku, 

postaral se o tisk i vazbu. Snažil se všem literátům pomáhat svými znalostmi, byl člověkem 

upřímného srdce i mysli,“ říká o svém kolegovi člen Literárního klubu P. Bezruče Jiří Figura.  

Říká se, že existují cesty zapomnění. Nevím, nejsem si jistý, zda se dá na takového dobrého 

člověka zapomenout. Vím jen, že není návratu, že jsou noci beze hvězd. Ale ta jasná hvězda 

Jiřího Otípky bude osvětlovat okna literárního klubu, která budou pro něj stále otevřená. 

leden 2011, Miloslav Oliva 



 

  

 

Zemřel dlouholetý člen klubu, kamarád pan Ing. Jiří Otípka. 



 

  

Vánoční schůzka literátů 

          17. prosince 2010 proběhla v cukrárně U Langrů vánoční schůzka literátů - poslední 

v tomto roce. Byla tak trochu sváteční, rozdávaly se almanachy členů, kteří si je letos nechali 

natisknout. Emilie Kozubíková se radovala s námi z její nově vydané knihy Náš Romeo, 

kterou k tisku připravil Jiří Otípka, tisklo se v Copellii ve Starém Městě, vázalo v Ostravě. 



Dajana Zápalková četla dvě ukázky z této publikace. 

          Popřáli jsme si hodně štěstí a zdraví do nového roku, ať nás neopouštějí múzy, ba 

naopak, ať jjsou nám i v roce 2011 příznivě nakloněny. 

          Vybíraly se a vybírají členské příspěvky na rok 2011 - 150,- Kč. 

  

Literární klub bodoval v Tatrách 

 

Tatranská Lomnice  se stala dějištěm 6. ročníku HORALFESTU, dvoudenního 

mezinárodního festivalu amatérské tvorby o horách. Frýdecko-místecký Literární klub Petra 

Bezruče stejně jako loni reprezentovali jeho členové Marta Dvořáková, Marie Kolouchová a 

Jiří Otípka. 

 

               Festival byl rozčleněn do několika zájmových kategorií: fotografie, film a video, 

literární tvorba /próza a poezie/, blog. Slavnostní zahájení se odehrálo za účasti primátora 

města Vysoké Tatry v přímém internetovém přenosu v kinosále Tatry. Festival zahrnoval řadu 

doprovodných akcí, jako uvedení do života nejnovější knihy tatranského spisovatele Antonína 

Mareca, večer hosta festivalu horolezce, spisovatele a karikaturisty Ivana Bajo. 

                 Pro nás, členy literárního klubu, se těžiště zájmů přesunulo na takzvané ,,Lierárne 

raňajky“, na kterých byla citována literární díla, zaslaná účastníky do soutěžní kategorie próza 

a poezie. Formou diskuse s autory jednotlivých děl byla předsedou poroty - básníkem a 

publicistou Pavlem Hudákem a Martou Rybkovou hodnocena obeslaná literární díla. 

Hodnocení jsme i my, členové našeho klubu, prožívali s velikým napětím. Básně Jiřího 

Otípky byly ústy pana Hudáka označeny puncem kvalitní poezie. Rovněž paní Marta 

Rybková, předsedkyně poroty pro prózu, příznivě zhodnotila povídku Marie Kolouchové a 

kladně ocenila dílo Marty Dvořákové, která pak za povídku ,,Dotkni se hory“ na slavnostním 

Večeru vítězů obdržela  cenu a diplom za třetí místo. Celý festival tradičně ukončila 

Afterpárty. 

              ,, HORALFEST není jen soutěží, ale setkáním přátel, kteří mají rádi hory a přírodu, 

proto je úplně jedno, jste-li Slovák nebo Čech. Navíc se od poroty něco dovíme o své tvorbě a 

můžeme ji srovnávat s prací jiných. Abych to shrnula-byli jsme pod Tatrami dvakrát a těšíme 

se do Tatranské Lomnice zase příští rok“ řekla za všechny Marie Kolouchová.  

 

                                                                                        Dajana Zápalková         

          

  



 
                                          Marta Dvořáková /zleva/ a Marie Kolouchová 

                                                            naslouchají hodnocení poroty 

 

Světili obecní prapor, křtili knihu 

Obec Pazderna s 270 obyvateli, kterou najdete 2km od Žermanické přehrady, si v podzimních 

a převážně zimních měsících žije poklidným životem. Ale uplynulý pátek se přece jen 

probudila ze své letargie. Starostka obce Ilona Plasgurová se rozhodla, že zakončí své čtyřleté 

volební období svěcením obecního praporu a zároveň křtem knihy Dajany Zápalkové 

(rodačky obce) - Bezstarostný život v Pazderně (též o Jaroslavu Klegovi). 

Proto se asi padesátka místních občanů vypravila do kulturní místnosti obecního úřadu, 

protože si nechtěla ujít tuto vzácnou příležitost. Vždyť kolikrát v historii obce se světí prapor? 

Všechny přítomné přivítala místostarostka Eva Novosadová a předala slovo starostce, která 

blíže objasnila vznik obce a popsala heraldiku praporu. 

 



                                           

 

Akci zahajuje místostarostka Pazderny                                                

Eva Novosadová, vedle n ní starostka                                                      

Ilona Plasgurová 

 

 
 

Obecní prapor světil 

farář P.Motyka 

 

„První zmínka o obci Pazderna pochází z roku 1573, kdy byla součástí frýdeckého panství. 

Tehdy měla obec 14 usedlostí. Vznikla nepříliš dlouho před sepsáním urbáře,“ řekla 

Plasgurová a pokračovala, „Ve znaku obce vidíme tři kvítky lnu, v obecním praporu je pak 

vsazen jeden do barvy žluté, spodní půlka praporu je modrá. Pazdernami se nazývaly domky, 



kde se zpracovával len, odsud také dostala obec název,“ objasnila starostka. 

Obřadu svěcení praporu se ujal farář sedlišťské farnosti Pavel Motyka, kam obec Pazderna 

spadá. 

A pak už dostala slovo autorka právě vydané knihy Dajana Zápalková, která si na křest 

pozvala lašského krále Zdeňu Viluše I., zvaného Chrabrý, který přišel se svým heroldem 

Liborem Pastorkem. Pozdravil zdejší lašský lid a zazpíval lašskou hymnu. Poté dostal slovo 

předseda Literárního klubu Petra Bezruče Miloslav Oliva, který hostům představil tvorbu 

Dajany Zápalkové a přiblížil její počátky psaní veršů. 

„Za uplynulých pět let napsala deset knížek, básně i prózu, moderuje kulturní pořady, píše 

kroniku obce Baška. Ve svých básních se často vrací do rodné obce, vzpomíná na mládi,“ řekl 

Oliva. 

 

        

 

 D.Zápalková a M.Oliva představují knihu                

Bezstarostný život v Pazderně                         

 

 
 

Obecní slavnost pozdravil 

i lašský král Zdeňa Viluš 

 

Dajana Zápalková zavzpomínala i na svého dědečka, který byl učitelem na zdejší malotřídce. 



Zasvětil svůj život nejen kantořině, ale práci pro obec, různé místní spolky, byl i předsedou 

obce. Právě jemu věnovala autorka několik stránek vydané knihy Bezstarostný život 

v Pazderně. 

    

 

 Ilustrátor B.Šimoňák při křtu knihy 

 

A po oficialitách se mohlo přistoupit k jejímu křtu. Kmotry knihy byli nejen ilustrátor Bedřich 

Šimoňák, tiskař Jiří Otipka, předseda literátů Miloslav Oliva  a starostka Pazderny Ilona 

Plasgurová, ale i sponzoři knihy, místní rodáci Zdeněk Kroček a Jan Kovář. Všichni popřáli 

knize hodně spokojených čtenářů a aby se stala pokladem obce. 

„Děkuji všem, kteří se na vydání mé knihy podíleli, jsem ráda, že jste přišli se mnou sdílet 

mou radost z jejího vydání, že jsme si mohli společně zavzpomínat na bezstarostné dětství, 

které jsme v Pazderně prožívali. Přeji obci, aby i nadále měla spokojené občany, aby si žila 

svým poklidným životem,“ zakončila slavnostní křest Dajana Zápalková. Pak už proběhla 

autogramiáda, občané si mohli popovídat, občerstvit se. Vše podbarvoval na klávesy Radim 

Pobuda, který zde přijel s dalšími občany Hodoňovic, kde nyní autorka téměř třicet let žije. 

 



                                                                                                             

 

                             Přípitek knize Bezstarostný život v Pazderně 

 

                                                                                                     Miloslav Oliva 

 

Lysek dokázal zaujmout literáty 

Členové literárního klubu Petra Bezruče, kteří přišli na svoji říjnovou schůzku do cukrárny  

U Langrů, kde na ně tentokrát kromě předsedy Miloslava Olivy čekal i host, a sice fotograf a 

ekonom v jedné osobě -  Miroslav Lysek, jistě nelitovali. Ba naopak, zúčastnění s nadšením 

poslouchali velice zajímavé vyprávění autora o své knížce Beskydy – 24 hodin, doplňované 

 vzpomínkami na naplnění jeho velkého předsevzetí, a to – dosáhnout během čtyřiadvaceti 

hodin maximálního možného převýšení formou klasického pěšího přechodu  

v Moravskoslezských Beskydách. Autor přednesl i své verše, ukázal několik svých fotografií, 

které byly zařazeny do kalendářů,zodpověděl literátům dotazy. 

 

 

První takový přechod Beskyd uskutečnil Lysek v létě roku 1992, ale byl pro něj a další čtyři 

kamarády  neúspěšný. Tato prohra v nich však vzbudila zarputilou potřebu návratu, potřebu 

zkusit si to ještě jednou. Už v září téhož roku, sice v jiném složení, bylo rozhodnuto, zkusit to 

znovu. Všechny peripetie, sebepřekonávání, úskalí, která nakonec vedla k vítěznému konci, a 

to zdolat za dvacet čtyři hodin převýšení  pět tisíc metrů, stálo nakonec za to a  klukovský sen 

se Miroslavu Lyskovi naplnil. Spolu s ním si své vítězství vychutnali další jeho souputníci 

Petr Kaláb, Jarda Mílek a Jarda Jurčík.Celý tento přechod si úspěšně zopakovali tito horští 

nadšenci ještě o pět let později – v září 1997, a to po stejné trase. Po pěti letech – v roce 2002 

se opět nabízelo opakování, možná založení tradice, ale s přibývajícím věkem by už to byl asi 

jen test, kam se člověk výkonnostně posunul. Autor říká: „…já sám jsem už nenašel k tomu 

dostatečnou motivaci a sílu…“ 

Nyní se Miroslav Lysek vydává do Beskyd se stativem a fotoaparátem v ruce a zachycuje 

krásy zdejší přírody – divoká koryta řek, malebná údolí i majestátnost okolních hor. Všechna 

tato poznání vedou k vytváření jiné etapy vztahu autora k přírodě, k výtvarnu a nakonec i 

životnímu stylu. Jeho životní profesí je ekonomika a finance, v poslední době se spolupodílel 

na tvorbě a realizaci několika projektů v rámci marketingu a cestovního ruchu v Beskydech a 

Pobeskydí. 

Jeho kniha Beskydy – 24 hodin je uvedena předmluvou Jaromíra Šlosara, který jí byl zároveň 

kmotrem, a doprovází ji perokresby Vladimíra Kocurka. Krátkými vzpomínkami text doplnili 

téměř všichni účastníci přechodu. Kniha byla napsána nadšením a srdcem. A upřímnost, 

kterou v sobě nese, je tou nejdůležitější stopou pro všechny, kteří v ní účinkovali. Stopou, 

kterou si nesou dál, ze které mohou čerpat a o kterou se mohou dělit s ostatními….. 

Literáti s nadšením poslouchali Miroslava Lyska, vždyť literatura a fotografie mají k sobě 

velice blízko. 

„Dokážu se vžít do pocitů našeho hosta, též se ráda toulám s fotoaparátech po horách. Tady 

v Beskydách jsem se narodila, znám různá horská zákoutí, kouzelná údolí, která mne dokáží 

inspirovat k napsání povídky či nějaké prózy. Nemusí to být vždy verše, kterými my, literáti, 

dáváme najevo své pocity,“ řekla jedna z členek LKPB Marta Dvořáková. 

 

  Dajana Zápalková 



 

 

M.Lysek vysvětluje literátům 

 

 
 

M.Oliva gratuluje M.Dvořákové 

                                                 OZVĚNA MÍSTECKÉ VIOLY 

Je zřejmě dobrou tradici Městské knihovny ve Frýdku - Místku, že v rámci svých akcí, 

kterými oslovuje své čtenáře a příznivce literatury, pořádá „Autorská čtení“ a prezentaci 

především regionálních autorů.  Pestrá paleta básní a prózy je podávána posluchačům 

samotnými tvůrci, ale také v interpretaci zkušených recitátorů se slovním i hudebním 

doprovodem. 



 

 

 

 

D.Zápalková, na autorském čtení 

 

Uplynulý pátek se ve večerních hodinách v prostorách Modrého salónku místecké knihovny 

vystřídali autoři básní Dajana Zápalková, Bohuslav Kobliha, David Bátor a prózy Antonín 

Szkandera. Jejich tvorba byla prezentována jednak jimi samotnými, ale také působivým 

přednesem v podání  recitátorů - členů Místecké Violy, po zajímavém představení v průřezu 

jejich životopisů i charakteristik a zaměření jejich tvorby. 

Organizátorkou a hlavní tvůrkyní tohoto pořadu Vlastou Blizňákovou byl obsah večera velmi 

pestrý a zajímavý, jak výběrem samotných autorů tak rozmanitostí žánrů a forem jejich 

tvorby, od něžných, laskavých, osobních a citově zaměřených veršů přes výraznou poezii 

hlubokých životních zážitků a trpkých zkušeností vybroušeného verše po svéráznou, 

výbojnou a moderní tvorbu mladého autora navrženého na „Cenu Jiřího Ortena“, spolu 

s působivými povídkami o životě na pozadí rybářské vášně autora. 

Z celkového pojetí programu byl patrný záměr zapůsobit na návštěvníky večera a odhalit 

 možností působení živého slova, bezprostředním podáním jejich tvůrců, což se neminulo 

účinkem.Z atmosféry večera vyzařovala spoluúčast přítomných a jejich spokojenost jednak 

s úrovní přednesených prací, tak s celkově poutavě komponovaným programem oživeným  

reprodukovaným i živým hudebním doprovodem.  

Uvedený pořad nesporně přispěl k nevšední náladě barevného podzimního večera, s chutí 

oslovit vnímavé posluchače a poodhalit soukromí, zázemí a inspiraci autorů, kteří v našem 

regionu tvoří. 

„Autorským čtením chceme zároveň působit na veřejnost se záměrem oživit vztah k literatuře 



i zájem o věci nejen materiální.Takové akce by si jistě zasluhovaly ještě větší pozornosti, 

neboť v obklopenosti komerce „ta trocha poezie, nikoho nezabije“, podotkla na závěr Vlasta 

Blizňáková. 

 

Bohumír Vidura 

 

 
 

Autoři čtení v místecké knihovně 

 

 

Setkání ve srubu Petra Bezruče 

 

Jak se již stalo tradicí, scházejí se po mnoho let literáti a příznivci Petra Bezruče v polovině 

září, kdy tento poeta slavil své narozeniny, v jeho srubu v Ostravici.  

Ani letos tomu nebylo jinak. Asi třicítku lidí přilákalo v sobotu zubaté podzimní sluníčko do 

míst, kde Petr Bezruč pobýval na svém letním sídle, v domku schovaném mezi břízami, který 

pomalu zarůstá divokým vínem. Odsud básník pořádal vycházky do okolí, své známé výplazy 

na Lysou horu, přijímal přátelé. 

 

 

 

. 



 

 

Z.Tomášková hostem ve srubu P.Bezruče v Ostravici.  

 

Setkání letos připravili členové Literárního klubu Petra Bezruče, občanské sdružení Bezručův 

kraj a Slezské muzeum v Opavě, kam tento srub jako kulturní památka spadá. 

Začínalo se, jak jinak, než verši, ale ne Bezručovými, nýbrž o Petru Bezruči, které napsala 

členka literárního klubu Martina Šomanová. O slovo se přihlásila předsedkyně Bezručova 

kraje Kateřina Janásová, která si připravila referát o korespondenci Petra Bezruče se slezským 

básníkem Ondrou  

Lysohorským. Z dopisů je vidět, že si tito dva básníci dopisovali, nikdy se však nesetkali. 

 

 



 

 

 

Do srubu přichází M.Oliva s K. Janásovou. 

 

 



 

 

M.Oliva vítá Z.Tomáškovou. 

 

Dále promluvil i Vilém Vlk, který se zajímá již po mnoho let o Bezruče, jeho dílo, život. Na 

tomto setkání uvedl statistiku, náměstí, ulic, škol v republice, které nese básníkovo 

pojmenování. 

A konečně do srubu dorazil avizovaný host, a sice sekretářka Petra Bezruče Zdenka 

Tomášková, která přes léto přebývá na své chalupě na Javořince. Předseda literátů Miloslav 

Oliva ji srdečně přivítal s kytičkou a předal jí slovo. Tato skromná žena se ve svých 

vzpomínkách opět vrátila do doby, kdy ve srubu v Ostravici trávila s Bezručem několik 

měsíců v roce. Vyřizovala korespondenci, kterou jí básník přenechal, dělala mu tichou 

společnicí ve dnech, kdy beskydská krajina byla zahalená mlhou či častým deštěm a Bezruč 

tak nemohl konat své oblíbené vycházky do okolní krajiny.  

 

  

 



 
 

Vilém Vlk při svém rozhovoru o P. Bezruči 

 

 

“Dnes už jsou to nostalgické vzpomínky  na dobu, kdy jsem byla mladá. „Staříčka“ jsem 

znala už od svých jedenácti let. A když mu zemřel jeho sekretář pan Pírek, bylo rozhodnuto 

mými rodiči, že „starému pánovi“ budu při ruce já. A rodičům se nemohlo odporovat. V jeho 

přítomnosti jsem dospěla, vystudovala vysokou školu, poznala dobře život, lidi, jejich 

mentalitu zde v Beskydách. Ta je jistě jiná než u lidí ve městě. Krajina pod Lysou horou se 

nikdy s nikým nemazlila. Zamilovala jsem si tento kraj a jak víte, každý rok se zde 

s příchodem jara vracím, abych zde našla klid, inspiraci pro mé psaní a neustálé utváření si 

obrazu na dnešní svět,“ řekla tichým hlasem dnes jednaosmdesátiletá Zdenka Tomášková. 

Návštěvníci srubu měli dotazy na Bezručovou sekretářku, musela sáhnout do své paměti jistě 

hodně hluboko, vrátit se do doby  dávno minulé. Některé situace byly ujasňovány 

s přítomnými pracovnicemi Slezského muzea v Opavě, kde je básníkova pozůstalost. 

Literáti doplňovali svými verši toto zajímavé setkání, takže atmosféra, která se ve srubu 

vytvořila, byla ryze bezručovská, vzpomínková. Velký dík patří jistě Zdence Tomáškové, že 

se mezi nás opět po roce vrátila a odpověděla i na některé naše všetečné dotazy, děkujeme.  



 

 

                                                                                                                Dajana Zápalková 

 

 

Beskydská lavečka 

 

-tak se nazývá 2. ročník setkání členů Literárního klubu Petra Bezruče u hodoňovického 

podnikatele Radima Pobudy, který je s chotí pozval k poetickému rozjímání do párty stanu na 

své zahradě. 

I letos počasí přálo, takže literáti se scházeli v brzkých odpoledních hodinách dobře naladěni, 

krásný pohled na panoráma Beskyd tyto pocity jen umocňovaly. A co více, hostitel avizoval 

hosta, který má vyprávět o velikánu v oblasti hudby, rodákovi z Hukvald – Leoši Janáčkovi. 

No řekněte, kdo by se na takové setkání netěšil. 

 

 
 

„Letos se nás tady sešlo devatenáct, více než vloni. A je to jistě tím, pane Pobudo, že se 

literátům u vás v Hodoňovicích líbí, vládne zde příjemný básnický i prozaický duch, jsme 

naladěni všichni na stejnou strunu a to nám všem přináší jistě pocit uspokojení. Děkujeme 

Vám za toto setkání,“ pronesl ve své úvodní řeči předseda literátů Miloslav Oliva a předal 

hostitelům drobné dárky, též publikaci vydanou klubem minulá rok u příležitosti literární 

konference Literatura bez hranic. 

Pak dostal slovo host – dlouholetý hukvaldský učitel Zdeněk Hlubek, který velice zasvěceně 

hovořil o životě Leoše Janáčka. A protože i on je veliký milovník hudby, došlo i na zpěvy, a 

tak se pártystanem rozezvučely tóny Janáčkovy písně Ondráš, Ondráš. 

Beseda pokračovala, byla nadnesena témata jako třeba: Léto budiž pochváleno, rozebíral se 

více Karel Hynek Mácha, od jehož narození letos uplyne dvě stě let. Řešila se otázka 

almanachů, které si členové literárního klubu každoročně vydávají, organizační záležitosti 



setkání ve srubu Petra Bezruče na Ostravici. A samozřejmě nemohla chybět harmonika 

Františka Gistingera, která mnohé z členů nabádala ke zpěvu. 

Dobré jídlo a ostatní občerstvení hostitelů jen podtrhlo toto příjemné setkání, kdy jsme si 

uvědomili, že v dnešní době je stále méně takových dobrých lidí, kteří hoví literatuře, poezii 

zvláště. O to více si hodoňovického setkání literátů pod názvem Beskydská lavečka ceníme a 

věříme, že se zase za rok setkáme v tomto příjemném prostředí znovu. Potvrzují to slova 

jednoho ze členů klubu Bohumíra Vidury: 

„Minulý rok jsem se Beskydské lavečky nemohl zúčastnit a teď už mi je jasné, proč se tady 

do Hodňovic všichni literární přátelé těšili. I já si odnáším z tohoto nevšedního setkání 

milovníků poezie, dobré prózy ty nejlepší pocity, jsem obohacen o spoustu nových zážitků a 

příběhů lidí, kteří se snaží v sobě více rozvíjet literární múzu stejně jako já.“ 

 

 

                                                                                                                         Dajana Zápalková 

Návštěva na Javořince 

Je ještě srpen, blíží se září, a Literární klub Petra Bezruče už uvažuje, jak a zda vůbec se sejde 

ve srubu Petra Bezruče na Ostravice. Taková setkání s příznivci tohoto poety se pořádala 

(snad poprvé) v roce 1967, pak v roce 1982, dále v letech 1987-1990. Od roku 1996 se tato 

setkání už pořádají každoročně. Ráda vždy zde přicházela i PhDr. Zdenka Tomášková, 

sekretářka Petra Bezruče. Byla zvána hlavně proto, že ona sama se nejvíc mohla vyjádřit 

k životu a dílu svého „šéfa“. A to také na těchto besedách dělala. 

Abychom upřesnili program nadcházejícího setkání, rozhodli jsme se jí zavolat a poprosit o 

návštěvu u ní na Javořince. Její samotu jsme narušili 17.srpna. 

Ten den dopoledne bylo velice krásně, těšili jsme se na pěkný výlet, ale odpoledne se zatáhlo 

a vypadalo to na déšť. Budeme sedět na zápraží jako vloni a dívat se na krásnou zahrádku 

nebo tomu bude jinak? Ano, bylo poměrně chladno, proto se nás naše hostitelka pozvala do 

útulné kuchyně s kamny jako za starodávna. Na stole voněla káva a právě upečený koláč 

s borůvkami – vždyť jich kolem roste! Obdivovali jsme také houby, které paní Tomášková 

našla, kroutili hlavou nad spoustou houbařů, kteří mnohdy pronikají do soukromí hostitelky. 

Se ZdenkouTomáškovou si vypravujeme o dávných časech, o jedenáctiletém děvčeti, které 

bude osudem nebo náhodou ovlivněno starším pánem – básníkem, jemuž se snažilo 

porozumět, jak to ukazuje kniha Ortel samoty. 

 



 
 

Obdivovali jsme interiér obývacího pokoje 

 

A jak jste se vy dostala do této chaloupky? – zněla otázka pro naší hostitelku: 

„Toto dřevěné stavění, které bylo postaveno v 19.století, se mi moc líbilo. Je ukryto pod 

lesnatou strání a v případě nouze se mělo stát i Bezručovým úkrytem – před německými 

okupanty, ale také před lidmi, celým světem, který nebýval vždy ku „staříčkovi“ laskavý. Tak 

už to někdy v životě bývá,“ vzpomíná Zdenka Tomášková. 

 



 

 

Zdenka Tomášková /zleva/, Miloslav Oliva a Ludmila Karousová 

  

Nyní je tato chaloupka i jejím útočištěm, místem úvah a inspirací, jejím životem od května do 

září. Takový klid nedaleko odsud hledal i Jan Kubelík. 

Kniha Zdenky Tomáškové Ortel samoty nevysvětluje vše o Petru Bezručovi, ani to 

neobjasňují besedy ve srubu na Ostravici. Stále tu zůstává mnoho nejasného, zamlčeného, co 

by osvětlilo život člověka, který žil sám, bez rodiny, s hrstkou přátel, odkázán na pomoc 

jiných. Ti nebyli vlastní, ale cizí, i když mnohdy chápající a ochotni pomoci. Bezruč sám o 

tom nemluvil, skrýval to, tvářil se hrdinně, ale bylo mu úzko. 

Venku se během našeho vyprávění rozpršelo, musíme ještě chvíli počkat. Nemůžeme si 

prohlédnou pečlivě udržovanou skalku hostitelky či si skočit pro hříbky do lesa. Rozprávíme 

dál a dostáváme se k přípravě besedy na Ostravici ve srubu 18. září. Zdenka Tomášková nám 

slíbila, že přijde i letos a pozve své známé, aby nám pověděli něco zajímavého ze svého 

bádání o Bezručovi. 

 



 

 

Náročný sestup Miloslava Olivy k chaloupce Zdenky Tomáškové 

 

Přestalo pršet okolo sedmnácté hodiny, pomalu se zvedáme, přejeme hostitelce zdraví a 

dobrou mysl, kterou jí chaloupka a zdejší klid jistě přináší. 

Tak nashledanou zveme všechny přátele Petra Bezruče do jeho srubu na Ostravici v sobotu  

18. září 2010. Od 14 hodin budeme besedovat o tomto slezském bardovi, vzpomínat na jeho 

život, besedovat o jeho díle. 

Miloslav Oliva 

 

Nová knížka: Po stopách Národopisného sdružení Sedlišťané 

- tak se nazývá nová kniha Václava Cichoně, člena Literárního klubu Petra Bezruče, která 

byla při Letních slavnostech a u příležitosti místní poutě pokřtěna v kulturním domě 

v Sedlištích starostou obce Jaromírem Krejčíkem a autorem knihy. Vydal INFO PRESS s.r.o. 

Havířov, fincovala obec Sedliště. 

Václav Cichoň na stránkách knihy oživuje zašlou či pozapomenutou slávu Národopisného 

sdružení Sedlišťané. To vzniklo v srpnu 1908, kdy byla v obci pořádána oslava k 60. výročí 



ukončení roboty. U jejího zrodu stál Joža Vochala, který poté s mladými sedlišťskými 

nadšenci pro národopis sbíral lidové písně, tance, zvyky, ale i hmotné památky, připomínající 

dobu roboty. „Sedlišťané“ tak začali vykonávat činnost, kterou možno charakterizovat jako 

národopisné sběry. Ty postupně přerůstaly ve sběr veškerého národopisného materiálu 

z českého Těšínska.  

Autor uvádí další významné osobnosti kulturního života té doby, např. Jaroslava Ludvíka 

Mikoláše, Josefa Mojžíška aj., s kterými se během své národně buditelské práce seznamoval. 

Všichni to byli lidoví badatelé bez zkušeností a vzdělání v oboru, ale s nadšením pro lidové 

tradice. Až na druhé místo odsouvali archivní výzkum. Do tohoto období spadá i navázání 

kontaktů Sedlišťanů s Vladimírem Vaškem – Petrem Bezručem, který několikrát zasáhl do 

jejich činnosti. 

Joža Vochala byl i iniciátorem vytvoření souboru Slezská beseda, do níž převzal především 

tance ze Sedlišť. Ta spolupracovala i s hudebním skladatelem Eduardem Bartoníčkem a 

tančila na různých místech v okolních vesnicích. 

Před 1. světovou válkou vydává Vochala sesbíraných osmdesát lidových písní a tanců 

v útlých brožurkách s názvem „Slezská svatba“ a „Slezské dožínky“, ostatní památky byly 

umístěny ve třech jizbách v Sedlištích a staly se základem pozdějšího prvního muzea ve 

Frýdku v Rytířském sálu tamního zámku (otevřeno pak v r. 1924). 

Během 1. světové války byly aktivity Sedlišťanů přerušeny, po ní jsou řešeny problémy 

Těšínského Slezska, do popředí se dostává popularizace života na vesnici ve smyslu lidových 

písní, tanců, zvyků. Národopisné sdružení úspěšně vystupuje v Praze, Brně a jiných místech 

naší  vlasti až do roku 1933, kdy jeho činnost překazila hospodářská krize i přestěhování 

Vochaly do Prahy. Tím skončilo nejlepší období Sedlišťanů, národopisného souboru, jehož 

členové konali veškerou svoji činnost většinou zdarma. 

Válečná léta byla tragická především pro Vochalu. Byl zatčen gestapem, vězněn 

v koncentračním táboře v Dachau, v Buchenwaldu, na Špicberku a jeho zdravotní stav byl 

špatný. Na svobodu se dostal v roce 1940, ale jako „úplně jiný člověk“ – jak  sám říkával. 

V poválečném období se v republice hodně změnilo a to se dotklo i „Sedlišťanů“. Vochala se 

pokouší o obnovu tohoto sdružení. Při nácviku se objevují starší činovníci, ale i noví, mladí 

lidé sdružení ve Svazu české mládeže.Velkým úspěchem souboru je vystoupení na 

1.světovém festivalu mládeže a studentstva v Praze v roce 1947. Kroje se šily pro tanečníky 

souboru v roce 1950, kdy látku na ně kupoval sám Joža Vochala, šily se pak doma u místních 

švadlen zdarma. 

Od roku 1951byli „Sedlišťané“ začleněni jako zájmová složka do Osvětové besedy při MNV 

v Sedlištích. Vystupují u příležitostí různých slavností na Morávce, na Janáčkových 

slavnostech hudebního Lašska na Hukvaldech, v Janovicích, Fryčovicích a jinde v sousedních 

obcích. 

Se smrtí Joži Vochaly (1965) jakoby odešla celá generace písmáků, činnost národopisného 

souboru, zejména vlivem generačních problémů, upadala. Poslední vystoupení „Sedlišťanů“ 

bylo 4.7. 1967 v Kostelci na Hané, v místě dřívějšího pobytu básníka Petra Bezruče. 

Autor knihy Václav Cichoň se zamýšlí, proč asi sdružení zaniklo: 

„Byly to především generační problémy, svůj vliv měly jistě společenské změny a změny 

života na vesnici, jiný životní styl, ústup z tradic, ztráta doprovodné kapely a další.  

Nelze však pominout, že národopisné sdružení „Sedlišťané“ v čele s Jožou Vochalou se 

přičinilo o zachování pokladu nevyčíslitelné ceny. Tím jsou slezské lidové písně, tance, 

obyčeje, to, čemu dnes říkáme národní kulturní dědictví,“ podotkl Cichoň při křtu své knihy.  

                                                                                                                               Dajana 

Zápalková 



 

Literáti  v charitním středisku Gabriel v Ostravě 

Členové Literárního klubu Petra Betruče z Frýdlantu nad Ostravicí, kteří se věnují kromě 

veršování a psaní prózy i méně náročnějším divadelním vystoupením, přijali pozvání předvést 

své umění do ostravského charitního střediska Gabriel. 

„Naše komunitní centrum charitního střediska Gabriel, které je zaměřeno nejen na zdravé 

seniory, ale i zdravotně postižené, připravuje pro tyto skupiny lidí celou řadu aktivit a 

zajímavých kulturních programů. Jsou to např. kroužek angličtiny, konverzace v německém 

jazyce, základy práce s PC, máme keramickou dílnu, pořádáme vycházky do okolí i celodenní 

výlety do Beskyd,“ rozpovídala se Danuše Hanáková, pracovnice komunitního centra. 

„Naši klienti jsou rádi, když ty jejich dny jsou zpestřeny písničkami, i oni si rádi zazpívají, 

když mají možnost shlédnou krásné snímky o cizích zemích či se dozví jiné zajímavosti. Dnes 

s potěšením přijali zprávu, že tady přímo u nás budeme mít divadelní představení,“ podotkla 

Jaroslava Augustínková, neřeknou jí tady jinak, než paní Ajka. Ta pracuje v denním centru 

charitního střediska Gabriel, kam jsou každý den ráno dovážení lidé se stařeckou či jinou 

demencí, nebo jsou už ve vyšším věku nesamostatní a potřebují, aby se stále někdo o ně 

staral. 

 

 
 

M.Oliva /předseda LKPB/ seznamuje hosty s obsahem divadelní hry 

 

Když se v krásně zařízené a vkusně vybavené místnosti začalo pět aktérů divadelní hry 

připravovat, stavět své nenáročné kulisy, přišlo se pohodlně posadit a pozorně poslouchat  asi 

patnáct seniorů. A ve žhavém červnovém dni se konečně mohlo přistoupilo ke hraní.  

Literáti, kteří se pro tyto chvíle stali herci, uvedli divadelní jednoaktovku „Jeden den 

poštovního úředníka Vladimíra Vaška na Místecké poště“. Všichni přítomní se tak mohli 

přenést o mnoho let zpátky, kdy Vladimír Vašek – Petr Bezruč (ztvárnil jej Jiří Figura) na 

poště v Místku skutečně pracoval a přicházeli zde za ním zajímavé osobnosti, významní lidé, 

spisovatelé té doby. Přišla Maryčka Saganová (hrála Dajana Zápalková) zaplatit pivo, které 

jim dovezli z pivovaru do místního hostince, přítel kantora Halfara (Albín Fojtík) ze Starých 

Hamer, Doda (Petra Sysalová), mladé děvče ze Sviadnova, s níž se Bezruč scházel a nechyběl 

učitel Kalus (Miloslav Oliva) z Čeladné. Všichni si s Vaškem rádi popovídali, přečetli básně a 

postěžovali na tehdejší režim. 



„Podle potlesku vidím, že se vám, vážení hosté, představení líbilo, byli jste pozorní posluchači 

a to nás jistě těší,“ řekl s uspokojením po závěrečné úkloně divadelníků Miloslav Oliva. 

Poté došlo i na veršování, své epigramy představil literát Jiří Figura, básně ze své sbírky 

Korálky žití recitovala Dajana Zápalková. 

Příjemně proběhlo jedno nevšední odpoledne s hosty Literárního klubu Petra Bezruče 

z Frýdlantu nad. Ostravicí v charitním středisku Gabriel v Ostravě – Zábřehu. Jistě neméně 

zajímavě zde poběží dny další, jejichž smysluplné naplnění připravují s láskou a patřičnou 

zodpovědností všichni obětaví pracovníci zmiňovaného centra. 

 

Dajana Zápalková 

 

    

 

Aktéři divadelní hry                                                                                                       

Dajana Zápalková mezi žáky 

Členka Literárního klubu Petra Bezruče Dajana Zápalková zavítala mezi žáky třinecké 

základní školy s polským vyučovacím jazykem, aby jim představila nejen své verše, ale 

povyprávěla o rýmu, veršování a psaní celkově. 

„Ráda jsem přijala pozvání učitelky Haliny Cymorkové, abych povyprávěla žákům její třídy  

o tom, jak jsem se k psaní dostala, jak vznikají mé verše a co mne k psaní vlastně inspiruje,“ 

prozradila Zápalková. 

 



 
 

Když básnířka vcházela do osmé třídy ZŠ s polským vyučovacím jazykem, byla patrná 

zvědavost přítomných dvaceti dvou žáků, ještě neměli možnost se s žádným poetou setkat. 

Ale když paní Dajana začala vyprávět o verších a doplňovat své povídání čtením svých básní, 

žáky to opravdu zaujalo.Vtahovala je otázkami do hovoru, uváděla příklady veršů s různou 

tématikou, takové, ve kterých se zamýšlela nad životem, mládím, láskami, uvedla i básně 

inspirované Beskydami, také městem Třincem a nakonec zazněly verše věnované přímo 

učitelce, kamarádce básnířky, Halině Cymorkové. 

„Myslím si, že to byla velice zajímavá hodinka pro obě zúčastněné strany. Žáci tak mohli 

získat větší přehled o poezii a literatuře vůbec a já jsem si sama vyzkoušela úděl učitelského 

řemesla – stát za katedrou a snažit se, aby si mladí lidé z mého vyprávění alespoň něco 

zapamatovali, aby jim má slova zůstala na chvíli v paměti.  Chtěla jsem možná malinko víc, 

aby se náš přátelský rozhovor uložil v jejich srdcích pro jejich další studia. Snad se mi to 

alespoň trošku podařilo,“ řekla na závěr besedy Dajana Zápalková. 

Žáci poděkovali básnířce kytičkou a malou brožurkou vytvořenou z informací, které získali o 

Dajaně Zápalkové z internetu nebo od své třídní učitelky.  

I tak netradičně a neobvyklým způsobem může probíhat jedna vyučovací hodina, která dokáže 

žáky zaujmout. 

 

Halina Cymorková 

 

 

21.května na schůzce LKPB s námi oslavila své 50.narozeniny naše členka Ivana 

Návratová.Přichystala nám občerstvení, ťukli jsme si vínem, zazpívali Ivaně Živijo...! 

 

 

Tak? Ivano, hodně zdraví a tvůrčího elánu Ti přejeme! Literáti 

 



 
M.Oliva gratuluje Ivaně návratové k jejím padesátinám  

 

Gryga křtil Lásky z Beskyd 

Už sedmou knihu veršů pokřtil mezi frýdlantskými seniory člen Literárního klubu Petra 

Bezruče Pavel Gryga. 

„Senioři ve Frýdlantě nad Ostravicí jsou velice vnímavými  a věrnými čtenáři nejen mých 

veršů, ale většiny členů literárního klubu, proto jsem chtěl svoji novou knížku představit 

nejdříve právě jim,“ svěřil se autor  právě vydané knihy. 

Pavel Gryga se celý život pohybuje v regionu pod Beskydami, nikdy ho neopustil a nyní ve 

svých verších zachycuje vše to, co zde prožil – v Pržně, ve Frýdlantě, okolo řeky Ostravice, 

ožívají vzpomínky z mládí. Do těchto sfér nás zavádějí především básně druhého oddílu 

knihy nazvané Krajina mého srdce. 

První část knihy Básníkovy lásky je naplněn myšlenkami na lásky minulé i dnešní, mnohé 

jevy se nám míhají před očima jako ze snu. Někdy bychom váhali, zda byly či ne, jestli se 

vůbec udály. 

A v závěrečném díle knihy Rodná znamení, kde autor v devatenácti básních vykresluje to, co 

si možná ani mnozí z nás neuvědomujeme, a sice, že je dobré vědět, kde má člověk domov, 

kam je dobré se vracet a pokusit se mnohé změnit v životě, v krajině. Pochopit a vědět, že 

tady pod Lysou horou je náš domov s láskami minulými i budoucími, které už nemusejí být 

našimi. 

Knihy Pavla Grygy byly vždy ilustrovány, doprovázeny kresbami různých malířů. Tentokrát 

zvolil autor černobílé fotografie známého fotografa Jaroslava Čecha, na jehož archivních 

obrázcích je zachycena stejně mistrně pomíjivá dívčí krása jako i měnící se kouzlo beskydské 

krajiny. Fotografie tvoří s verši jakousi vnitřní jednotu.  

I tentokrát sbírku tisklo a vydalo ostravské nakladatelství Montanex. 

U křtu knihy stanuli její autor Pavel Gryga, fotograf Jaroslav Čech a předseda Literárního 



klubu Petra Bezruče Miloslav Oliva. Popřáli jí vnímavé a vděčné čtenáře, poté autor zasedl ke 

své knize, aby je seniorům podepsal. 

„Jsem rád, že se mezi čtenáře dostávají další verše z dílny člena Literárního klubu Petra 

Bezruče, že práce literátů z Pobeskydí nespí v šuplíku, ale vcházejí v život. Dnes tedy ve 

verších Pavla Grygy,“ řekl s uspokojením předseda LKPB. 

 

Dajana Zápalková 

 

Nová kniha Miloslava Olivy 

Příznivci regionální literatury a kultury vůbec, jistě s potěšením přijmou nové informace o 

profesoru Jaroslavu Slavickém, Kulturním sdružení Bezručův kraj  a mnoha osobnostech 

kulturního života v Pobeskydí, které jsou uvedeny v právě vydané  knize Miloslava Olivy 

s názvem Jaroslav Slavický a Kulturní sdružení Bezručův kraj. 

 

 

 
 

 

Autor v knize uvádí historii vzniku Kulturního sdružení Bezručův kraj, jehož činnost byla 

posledních třicet let 20. století ovlivněna osobností Jaroslava Slavického, kterého zajímala 

činnost poetů, měl zájem i o obec Chlebovice, kde se v roce1909 narodil. A právě tady se pod 

jeho vedením konala na chlebovické Myslivně velká řada kulturních dní a akcí. 

V knize čtenář najde i podrobný životopis profesora Jaroslava Slavického, dále i vzpomínky 

syna Jaroslava na svého otce. Uvedeny jsou zde i záznamy z archivu Václava Halata, 

někdejšího předsedy Bezručova kraje, který vzpomíná na tohoto velkého vlastence, umělce a 

příznivce Lašska – kraje Leoše Janáčka. Jsou zde uspořádány novinové články i pozvánky na 



akce, které byly připravovány KS Bezručův kraj v Praze, ale i v Chlebovicích a na různých 

místech v regionu. Mezi umělci, kteří zde jezdili vystupovat, se objevují taková jména jako P. 

Bezruč, Fr. Lazecký, Fran Smeja, E. Haken, Havlák, Messany, pěvecké sbory z Bašky, 

Stěbořic a řada jiných umělců. 

„Touto knihou jsem chtěl připomenout velkou osobnost nejen našeho regionu, ale celého 

kulturního života v naší zemi. Tou jistě profesor Jaroslav Slavický byl. Vnímám ho jako 

neobyčejně činorodého člověka, který se až do posledních chvil svého života zajímal o vše, co 

se odehrávalo v hudebním i literárním životě. Zanechal velké kulturní dědictví, na které nelze 

zapomenou a je třeba dál pokračovat v jeho šlechetných myšlenkách,“ řekl Miloslav Oliva 

k právě vydané knize. 

 

Dajana Zápalková 

 

Jaromír Šlosar hostem v Literárním klubu P. Bezruče    

Členové Literárního klubu Petra Bezruče se pravidelně scházejí na svých schůzkách 

v cukrárně U Langrů ve Frýdlantě nad Ostravicí. Jejich setkání jsou pestrá, hovoří o verších, 

připravují svůj časopis Zrcadlení, jednou za rok Almanach, Beskydský nástěnný kalendář. 

Zavítají i mezi seniory s připravenou divadelní jednoaktovkou o Petru Bezručovi či Divé 

Haně, letos s pásmem informací o K.H. Máchovi. Jsou to samozřejmě i jiné aktivity, které 

vyvíjejí. 

Na svoji květnovou schůzku si pozvali rozhlasového a televizního reportéra, básníka, prozaika 

Jaromíra Šlosara, který je velkým milovníkem Beskyd. 

 

 

 
 

J. Šlosar (zprava), K.Janásová z Muzea Beskyd, B.Vidura člen LKPB  

 

Nejdříve hosta představil blíže předseda literátů Miloslav Oliva, který mimo jiné řekl: 

„Jaromír Šlosar, rodák z nedalekých Václavovic, ve své knihách  Setonův průvodce 

Beskydami, pojednává o tom, jak se hledá divočina v Beskydách, je zde patrné jisté splynutí 

s přírodou. V další sbírce Cesta jako marijánka, což jsou jakési lyrické črty z cest, se snaží 

zachytit své pocity. Autorův reálný a fantazijní svět se krásně prostupují a člověk se pak cítí 



dobře. Je vidět, že je psal citlivý člověk, básník,“ podotkl Oliva. 

 

 
 

Předseda LKPB (zprava) děkuje J.Šlosarovi 

 

 

Šlosar se pak přiznal, že začínal v 70.letech s poezií, tou vstoupil do literatury. Rozvyprávěl 

se nejen o svých literárních začátcích, ale i o své práci učitele, rozhlasového redaktora a 

současné práci v ostravské televizi. Jaké pořady připravuje, co vše je nutno k tomu 

nastudovat.  

„Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsem natáčel dokument o Petru Bezručovi. Musel jsem o 

tomto slezském bardovi prostudovat spoustu materiálů. Všechny své poznatky o něm jsem 

shrnul do  knížečky Petr Bezruč bez záruky,“ řekl Šlosar. 

Bylo to pro přítomné literáty jistě zajímavé vyprávění, se zvědavostí si jej přišla poslechnout i 

Kateřina Janásová z Muzea Beskyd. Jaromír Šlosar tak zaujal všechny nejen svým psaním, ale 

i znalostmi o Beskydách, ale i různých slovenských horách. Členové LKPB mu poděkovali, 

že své zážitky přišel povyprávět právě jim. 

 

 

 



 
 

J.Šlosar při podepisování svých knih  

 

Dajana Zápalková 

Činný Senior club Čeladná 

 Možná ještě ani všichni občané Čeladné nezaznamenali, že od ledna v Domě s pečovatelskou 

službou je nově zrekonstruovaná místnost Senior clubu. Nahlédneme-li do jeho programové 

nabídky, zjistíme, že nabízené akce pro seniory jsou velice pestré. Posuďte sami: odpoledne 

s písničkou, putování po Tibetu, společné procházky po okolí, ale i autobusový výlet, ve 

středy jsou zde promítány filmy, a mnoho jiných zajímavých kulturních podniků. Jistě si je 

z čeho vybrat. 

O výběr a sestavování pořadů pro místní seniory se stará Petr Bernady, který blíže přiblížil 

činnost Senior clubu: 

„Snažím se, aby pořady pro seniory byly pestré, z každého „soudku“, aby si každý mohl 

vybrat, co mu sedí. Tak třeba na povelikonoční čtvrteční odpoledne jsme si k nám pozvali 

členy Literárního klubu Petra Bezruče, aby předvedli seniorům divadelní jednoaktovkou 

„Jeden den poštovního úředníka Vladimíra Vaška na místecké poště“ a pak, aby ještě 

prezentoval alespoň jeden z nich svoji tvorbu,“ řekl Bernady. 

Zmíněná divadelní scénka měla u přítomných úspěch, záběry  a rozhovory přímo na setkání 

čeladenských seniorů si pořizovala i regionální televize Polar. 

Poté krátce pohovořil o své básnické tvorbě člen Literárního klubu Petra Bezruče Pavel Gryga 

a blíže se představila básnířka Dajana Zápalková. Miloslav Oliva, předseda literátů, nejdříve 

povyprávěl o jejím životě, zaměstnání, sedmi vydaných básnických sbírkách i dvou prózách.  

Autorka pak sama četla vybrané verše, více pak představila poslední knihu básní Korálky žití, 

která vyšla v závěru minulého roku a rozhovořila se o ní: 

„V knížce Korálky žití najdete básně, které přináší život, básně smutné i veselé, milostné i ty, 

ve kterých se zamýšlím nad lidskými vztahy, životem okolo nás, vzpomínám na zážitky z cest 

i na své mládí. Myslím si, že tyto verše dokáží pohladit na duši nejen vás seniory, ale i mladé 

čtenáře,“ podotkla Dajana Zápalková. 

Besedou nad tvorbou zmíněné autorky  končilo jedno příjemně prožité odpoledne 

čeladenských seniorů, tentokrát za přítomnosti literátů. A když ostré jarní sluníčko zacházelo 

za Ondřejník, rozcházeli se mnozí s knihou veršů či alespoň v srdci do svých domovů. 



Tak zase někdy nashledanou v Senior clubu Čeladná na dalším kulturním pořadu. 

Miloslav Oliva 

Frýdlantští senioři slavili Velikonoce s LKPB 

Frýdlantští senioři, kteří se scházejí pravidelně každý týden na svých schůzkách v klubovně 

Domova pro seniory, si na pondělí před Velikonocemi pozvali Literární klub Petra Bezruče, 

aby jim členové klubu schůzku udělali trochu slavnostnější. 

„Už když jsem vcházela do klubovny mezi frýdlantské seniory, viděla jsem, že konečně přišlo 

jaro. Všude na stolech ve vázách zlatý déšť, vyrobená kuřátka, zajíčci a veselo. Asi šedesátka 

starších lidí si přišla připomenout jaro a s ním i Velikonoční svátky. Jsem ráda, že můžeme 

být u toho,“ s uspokojením řekla Olga Tlučková, literátka a lidová vyprávěčka, která přišla se 

svými verši obveselit přítomné. 

Přivítáním všech otevřela toto nevšední odpoledne nová předsedkyně klubu senioru ve 

Frýdlantě nad Ostravicí Ludmila Wojnarová, která předala slovo předsedovi Literárního klubu 

Petra Bezruče Miloslavu Olivovi. Ten přenesl posluchače do jara ve středověku, jak se bavili 

studenti, sváděli dívenky, prožívali své lásky, které k jaru jistě patří. To vše podbarvovali 

přítomní literáti svými verši, ať už z doby dávné, či právě napsanými. Zazněly verše 

oslavující jaro, Velikonoce, ale i verše milostné, humorné, i psané v nářečí. 

Došlo i na jednu kuriozitu. Literát a kronikář města Frýdlantu nad Ostravicí Jiří Figura 

navštívil svého přítele Vlastimila Šenkýře na jeho ranči nad Lhotkou na severní straně 

Ondřejníku a představil jej takto: 

„Vlastimil Šenkýř, jinak též zvaný Bílý Bizon či poslední kovboj v Beskydách, je 

dvojnásobným mistrem ČR v pomalém kouření. A já jsem vám dnes přinesl ukázat funkční 

erbovní dýmku PIPE klubu. Podívejte se, jak je nádherná, krásně vyřezávaná, úplný skvost. 

Jsem rád, že mi ji pan Šenkýř půjčil, abyste se na ni mohli podívat, případní zájemci 

zakouřit,“ vyzýval Figura přítomné. 

Kouřit se s dýmky neodvážil nikdo, ale senioři raději zpívali při heligonce Františka 

Gistingera, který ji dokázal mistrně rozehrát a naladit seniory na sváteční, předvelikonoční 

náladu. Nechyběla ani pomlázka. Přítomní pánové byli připraveni, měli s sebou karabáče, 

řehtačky a jiné potřebné věci, kterým ženám připomněli, jak se slaví ty pravé moravské 

Velikonoce. 

Dajana Zápalková 

Nové básnické sbírky Dajany Zápalkové a JUDr. Bohumíra Vidury  

V posledních dnech roku 2009 křtili své nové vydané knihy veršů hned dva členové 

Literárního klubu Petra Bezruče.  

Nejdříve na své domácí půdě mezi přáteli v Hodoňovicích představila a pokřtila svoje 

KORÁLKY  ŽITÍ Dajana Zápalková, což je již její sedmá sbírka básní. K dříve vydaným 

sbírkám patří: Pivní verše (2006), Ve znamení Blíženců (2008), Jak se ten svět (ne)mění 

(2008), Kytice růží (2009) a almanachy vydané Literárním klubem Petra Bezruče -Vánoční 

zastavení a básnické prvotiny (2005), Všehochuť (2006). 

Svým vděčným námětům zůstává věrna. Zabývá se žitím samým, jak přichází radost a 

smutek, jak přebíráme, co život dal, jako bychom se probírali růžencem. A každý ten korálek, 

to je náš den nebo jen hodina. To jsou naše nezdary nebo vítězství či prohry. Někdy se nám 

zdá, že ten život žijeme jako dvě bytosti. Navzájem si radí, ale častěji se přou. Mám to udělat 

či ne, mám tam jít  či nemám, mám říci ano nebo ne. Báseň Blíženci jasně říká, že někdy 

končíme jako chuďas, jindy zas král. 

Čas nás pohání vpřed, ať chceme nebo se vzpíráme. Někdy se chceme vrátit zpět, 



vzpomínáme. Není to jen ztracený čas, ptáme se. Ale vzpomínky jsou jenom naše, ty nám 

nemůže nikdo vzít. Ó rozkolísanosti lidská! 

Když se nám nedaří, raději bychom někam utekli. Kam? Rovnou do pohádky, do bájných 

krajin, které jsme si vysnili, které jsou uchovány jen pro nás. Je tam naše bříza, naše řeka, náš 

svět bez lidí nebo jen s těmi, kteří nás milují a jsou nám blízcí. 

Fráňa Šrámek ve své básni Pohádka píše: 

Někde je svět někde je krev, /tady jsou zakleté stezky./ Zavolám lásku: zjev se mi, zjev, /srdce 

mám čisťounké, hlásek mám dětský./ 

Ani ten hlásek dětský nás neudrží, abychom byli vždy šťastní a zdraví. Léčíme se třeba 

v poláriu nebo v Třeboni. Jak se tam krásně pasou koně! Kdo tam nebyl, neuvěří! S latiníky si 

zase říkáme Hic Rhodos, hic salta – sami jsme se přesvědčili, že tam naším občanům je do 

skoku. Ale vše končí. Koně se napásli, polárium nás zmrazilo a rozehřálo; že by moře 

došumělo? Ale to ne!Jen ta mušle jako by ztrácela na šumu. Spíše se vlna otírá o břeh, ale 

pěna není. Kde se vybouřilo? 

Tak plynou dny naší básnířky, tak běží verše jejích básní. Je v nich chod dnů všedních i 

svátečních, to věčné hledání a tápání, kouzlo přírody i moře. Hledáš, najdeš nebo taky ne. Jsi 

sám uprostřed lidí nebo tě minou, nebyl zájem tvůj nebo jejich? Někdy voláš o pomoc a nikdo 

tě neslyší, je tolik hluku kolem nás, kdo naslouchá? 

A přece vyjde nový den, nová radost nebo starost, překvapení. Ať jsou spojena s novou básní, 

tam je tvorba slov, myšlenek i snů. Nechť se ti, čtenáři, krásně sní! 

V zasněžené beskydské krajině, v Myslivně v Ostravici byla v přátelské atmosféře právníků a 

přátel z blízka i z daleka pokřtěna prvotina JUDr. Bohumíra Vidury ROSENÍ. Neřešily se 

zde jen otázky viny a neviny. Ale vinen tomuto setkání je sám autor, že sbírku básní napsal a 

vydal. Vydal, tedy procitl. Jaké to je procitnutí a být ve stavu básně? Jaká je to cesta, která 

vede k tomu, že jsme již procitli a dále, že jsme již poznali? Musíme se dát cestou hledání. 

„Vytáhl jsem ze skříně..... pohledy tvé tak nevinné...ať přikryjí můj zmatek“ /Rozevlátá/. 

Vyjdou na světlo i představy, které nutí „vidět a vnímat kolemjdoucí, /rozeznat  zlé i dobré 

skutky“/ /Představy/. A tak hledáme a bloudíme: „Ze dne měníš se v hříšnou noc, /představo, 

co jsi zabloudila“/ /Bloudění/. Je tu však i naděje, že najdeme cestu k cíli: /Najít si trylek 

jiskřivý/ a v něm se lehce vznášet, byť jde o dojem marnivý/, jenž příjemné je snášet/ /s 

nadějí/. Budeme důvěřovat, ale i trápit se, zda naše důvěra je pravá, /„Mnohokrát musel jsem 

věřit i tomu/, co pochybnost plodí,/...“ /Důvěra/, při tom poneseme i tíhu těch pochyb, /„Tíhu 

svých  činů / neshodíme  z ramen /... /Tíha/. Někdy se musíme zastavit, třeba „v poli/ ve snaze 

se nadýchnout-/ hledaje svou roli,/ nesplést se/ a/ nezpychnout./ /Hledání I/. 

Taková zastavení nám jen prospějí. Nemusí tu být řešeny složité metafyzické otázky, odkud 

jsme přišli a kam jdeme, ale stačí ta chvíle, kdy jsme sami se sebou. Kdy myšlenky samy 

bloudí a dotknou se mnoha zážitků, našich snů /snad každý má několik snů/ i letmého setkání 

s dívkou/ /Dívka s lodí, Večer do nachova, Stopy ve sněhu, Neslyšně vstoupil jsem do spánku/ 

či dojdou k závěru, že přes všechny překážky stojíme tu pevně se svým životem. /„Prodírat 

se životem ,/všechno tě lehce míjí, / můžeš zvolat, tak já jsem./ /Oživení/.  

Ano, uvědomujeme si sebe. Své já, které se trápí, které miluje, bloudí, ale je to moje já, můj 

život. Zde jsem jej dal do veršů, abych si uvědomil, co jsem chtěl a co chci. K tomu patří 

setkání s ženami, která mohou být jen těkavou vzpomínkou nebo mým osudem. Těmito 

otázkami se zabývá více druhý oddíl básnické sbírky Rosení  „Ohlédnutí a doteky“. 

Ohlížíme se zpátky, abychom si vzpomněli na to, co bývalo, na tu, co nebyla „světice“, 

abychom veršem se snažili dopátrat pravdy: „Často se vracím do vzpomínek, /...hledám, kde 

nalézá se práh, /přes který překročit snad mohu,/ /Často se vracím do vzpomínek/.  



Ty nám také přinášejí básně Z cest a toulek. Ať již jedem do Tunisu či Kroměříže nebo 

někam jinam.  

Prošli jsme básnickou sbírkou Rosení právníka v předchozí době soudce dr. Vidury. Narodil 

se v Ostravě. V Orlové vystudoval gymnázium. Následně studoval na Osvětové škole v Brně 

a absolvoval Právnickou fakultu v Bratislavě. Na svých soudcovských postech u soudů 

v Ostravě se setkával  s mnoha lidmi, kteří překročili právo. Nezesmutněl z toho, ani nad nimi 

nelámal hůl. Jeho prvá básnická sbírka je pokusem odlehčit si „tíhu života“ i předchozího 

povolání. Jen pár básní připomene jeho práci: Nesuďte, abyste nebyli souzeni, Soud, Verdikt, 

ostatní jsou úvahami o životě. Někdy v lehkém ironickém tónu, jindy vážně se zamýšlející 

nad „věčnými pravdami.“ Jsou určitou výpovědí o životě, který se mění s přicházejícími 

událostmi, někdy radostnými, jindy skličujícími. Že nebere všechno vážně, to ukazuje zvláště 

poslední oddíl sbírky „Z cest a toulek“. Je to nahlédnutí do skrytých koutků duše spíše pro 

pobavení z veršování. Jako by tu odeznívala poetika Nezvalova z jeho básní o Robertu 

Davidovi. 

Čtenář této sbírky pozná nového autora, který mu přináší svůj pohled na svět. Můžeme s ním 

souhlasit nebo se s ním přít. Neměli bychom přejít tuto sbírku lhostejně, to by si nezasloužila. 

A tak spíše jí přejeme, aby objevila vnímavé čtenáře. 

Mgr. Miloslav Oliva 

K básnické sbírce Miloslava Olivy  NÁVRATY 

Ve sbírce  NÁVRATY  Miloslav Oliva představuje symbiózu ohlédnutí za minulostí se 

současným viděním a chápáním světa a života.Nejsou to jen básně Návraty, Marné cesty, 

Prázdno, ale také Zrající třešně. Zralost autorova vidění je hlubším zamyšlením nad možností 

transformovat minulost a prožitky z mládí do zcela odlišné současnosti. Nedoprovází ho však 

marnost objevovat cit a jemné doteky, které na první pohled jako by se vytrácely ze života, 

ale víra v osobní zkušenosti je ve verších hmatatelných i lyricky laděných. Je to nejen 

poselství prožitého a moudrého, ale také vidění „nad věcí“, tedy nadhledu nad tím, co přináší 

třeba chvilkové zklamání či ztrátu iluze. Ale jsou přece verše, kterými je možno jako mostem 

spojit vzdálené břehy. V básni Tiše dřímá: „Jen píseň se vtírá /melodií tance /a vzpomínek /“ 

je vyjádřena jakási melodičnost, byť „Jdou dny nazpátek/ šátečkem zamávat/ chtěl bys/ málo 

nás zbývá./“ 

Působivé evokace z již vzpomínaného minula i z mládí, které byly poznamenané sice 

dobovými zvraty, dokonce i válkou, jsou přesvědčivé, neznačí skepsi, nýbrž naopak jsou 

obohacením pro schopnost plně žít a čtenáři nepřipomínají jen styčné body prožitého a místa  

„srdci drahá“. Ale přivádějí autora na myšlenku, co  s prožitím a jak naložit se svým bytím. 

Básně nejsou jen introspektivním pohledem, ale šířeji zobrazují vidění a pocity. Báseň 

Takové kameny znázorňuje, obrazně řečeno, např. přírodní jevy s odleskem do nitra autorova, 

ale nejen jeho, což je vyjádřeno verši: „Toporně jsem stál /nohy ve vodě/ Trčel jsem/ nebe mi 

padalo na hlavu/ Proč?/“ Nemusíme za každou cenu hledat jiný svět, ale nechat se oslovit ba 

až okouzlit jevy okolo, pokud disponují těmito schopnostmi, by mělo mít své opodstatnění, 

protože může být zdrojem lepšího pohledu na svět, neboť vychází ze silných vjemů a 

zamyšlení. Z téže básně: „Nestačil jsem sáhnou/, rozbila se hladina/ modrého nebe/ Jen 

puklina/ tam zůstala/ zrcátko/ aby ses podíval/ že pod vodou/ je jiný svět/.“ 

Miloslav Oliva nepomíjí ani smyslové jevy, ani smyslné, a dává je do souvislosti s prožitky, 

jak je působivě vyjádřeno v básni Vzlykání a orientuje se v možnostech poezie, že báseň 

náleží k nezbytným funkcím života, což je v současnosti opomíjeno. City jsou vyprávěny 

náležitě emotivně. „Přišla bouře/ jak to v létě bývá/ Liják/ šaty se lepí/ do ňader/ vítr sukni 

zdvíhá/ Vzlykáš/ pod tíhou deště/…  a dále: „Liják tě oslepuje/ držíš mě za ruce/…“ 

Také odchody z rodného místa a kraje jsou námětem přesvědčivých veršů pro zamyšlení, co 



v našem životě znamenají kořeny původu o to více, pokud je opouštíme, ale nemůžeme stopy 

zahladit, ani to není náš záměr, protože jsme s nimi bytostně spojeni. Báseň Mával jsem je 

toho dokladem: „Mával jsem městu/ když jsem odjížděl/ poslední pohled/ ze serpentin/.“ 

Obraz k zamyšlení. I na nové cestě není dráha prostá serpentin. A zdolat nám je může pomoci 

právě nabytá zkušenost a víra z poznání. Našli jsme „Dveře“: „Jen jedny dveře/ vedou ke 

spáse/ slyšel jsem vyprávět/ Vejdu a budu spasen?/ V čí ruce je klíč?/“ – Odpověď, byť 

s otazníkem, je v našich rukou. Otevřít dveře a dát se cestou, ve které se sice můžeme vracet: 

„je třeba se vrátit k pramenům/“, což je vyjádřeno v básni v básních Vracíš se  a  v Už neplač 

„ …. To vyhrávaly/ ampliony/ na pouti mládí/ …. třeba /pro jiné oči/.“ 

Miloslav Oliva intenzivně a vytrvale myslí na poezii, jež se dychtivě, ale zároveň pokorně 

poddává příležitosti, jak ji nabízí okamžik a situace, také zprostředkovává prožívání 

subjektivního i minulého a historického času. Verše jsou psány z ušlechtilé nutnosti 

neponechat si jen pro sebe citové vjemy, ale nechat se unášet vírou v přirozenost života a ten 

přijímat se všemi jeho podobami. 

Básnický styl autorův dává přednost přesvědčivému sdělení, není výrazně ani lyrický ani 

epický, staví na přesvědčivosti sdělení a tomu přizpůsobuje formu a rytmus veršů.  

Sbírka Návraty akcentuje hloubku životních prožitků, moudrost poznaného, což však nestaví 

proti víře v život v krásnu, nýbrž naopak – obohatí citlivého čtenáře o pocit sounáležitosti ke 

všemu, co k životu patří. Zúročena je také literární erudice. Básník přesto žije svou dobu a 

prožívá to, co je společné mnoha lidem, a proto přečíst tuto sbírku je prožitkem a 

obohacením. 

Bohumír Vidura 

Zápalková dopsala úspěšně povídku spisovatelky Fuchsové 

Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm vyhlásila v prosinci loňského roku literární 

soutěž Dopište povídku Ireny Fuchsové. Poslední lednovou středu pak proběhlo v čajovně 

Magnolia frenštátské knihovny při besedě zmiňované autorky k vyhodnocení této soutěže. 

Několik členů literárního klubu Petra Bezruče dopsalo povídku Ireny Fuchsové Když jablko 

dopadne….. a zaslalo ji k hodnocení. 

„Dopsaných soutěžních prací se nám sešlo třináct, takže jak pětičlenná odborná porota, které 

předsedal spisovatel Richard Sobotka, tak sama spisovatelka Irena Fuchsová, měli co 

posuzovat a z čeho vybírat. Nebyl určen rozsah dopisované povídky, soutěžící tak nebyli 

ničím omezeni a mohli tedy popustit uzdu své fantazii a vypsat se ze svých myšlenek“ 

prozradila ředitelka frenštátské knihovny Martina Buriánová. 

Uděleny byly tři čestná uznání, kde jedno patřilo i člence Literárního klubu Petra Bezruče 

Dajaně Zápalkové, což je jistě nejen pro autorku, ale i pro frýdecké literáty povzbuzením 

k jejich pisatelské práci. Hlavní cenu obdržela Lenka Póhlová ze Vsetína. Všichni ocenění 

obdrželi knihy povídek a propagační materiály města Frenštátu pod Radhoštěm.  

„Vítězná povídka pak bude otištěna v mé připravované knize  Když na poště straší, která by 

měla vyjít letos na podzim,“ řekla Irena Fuchsová, s čímž vítězka ráda souhlasila. 

Příjemné odpoledne tímto ale nekončilo, asi třicítka hostů v čajovně Magnolia besedovala pak 

s Irenou Fuchsovou, která velice ochotně vyprávěla o své spisovatelské práci, ale i o práci 

v pražském divadle, kde dělá dlouhá léta nápovědu. 

 

18.ledna 2010 Dajana Zápalková veršovala seniorům. Na svoji pravidelnou lednovou 

schůzku si staroměstští senioři pozvali jako svého hosta básnířku Dajanu Zápalkovou, aby 

jejich odpoledne bylo pestřejší, svátečnější. 

Autorka sedmi básnických sbírek a dvou próz si přizvala Miloslava Olivu, předsedu 



Literárního klubu Petra Bezruče, jehož je i ona členkou, a jejich vyprávění se neslo formou 

rozhovoru. Tak se více než třicítka seniorů dozvěděla, že Dajana Zápalková pochází z malé 

vesničky Pazderna, kde prožila své mládí, pracuje už téměř třicet let jako laborantka 

v pivovaře Radegast a více jak čtvrtstoletí žije v Hodoňovicích, kde je činná v kulturní komisi 

při obci Baška a je zároveň kronikářkou této obce. 

Na Olivovou otázku, jak dlouho píše básně, odpověděla: 

„Veršovala jsem už na gymnáziu, ale více tvořit jsem začala, když jsem v roce 2005 vstoupila 

do Literárního klubu Petra Bezruče, tehdy vyšla má prvotina,“ prozradila Zápalková. 

Její verše jsou nejen lyrické, ale všímá si hodně i života kolem sebe, lidských vztahů, 

zachycuje v básních i beskydskou krajinu. V jejich sbírkách najdete i verše z cest po žhavém 

Řecku i krajinu okolo jihočeských rybníků.  

Před Vánocemi pokřtila autorka svoji poslední knihu veršů Korálky žití, kterou představila 

blíže staroměstským seniorům: 

„Básně, které najdete v této knížce, nevznikaly dlouho, jen půlrok, ale vycházely z pocitů 

krásných, příjemných, ale i ze situací horších. Skládala jsem je skutečně za sebou tak, jako 

bych navlékala korálky na pomyslnou nitku lidského žití a tak je čtenářům předkládám,“ 

vyznala se ze své tvorby básní Dajana Zápalková. 

Senioři se netajili uznáním nad jejími verši, besedovali se svým hostem a knížky Dajany 

Zápalkové si mohli i zakoupit. 

„Děkujeme milé básnířce Dajaně Zápalkové, že nám zpříjemnila dnešní odpoledne svými 

verši, Miloslavu Olivovi, že s ní rozprávěl, a věřím, že mezi námi budeme moci na některé 

další schůzce našich seniorů ve Starém Městě přivítat členy Literárního klubu Petra Bezruče, 

aby nám třeba sehráli nějakou divadelní scénku,“ řekla na závěr předsedkyně seniorů Karla 

Mikšíková. 

 

20.prosince 2009 Vánoční posezení U Čendy v Hodoňovicích 
Že obec Baška patří k obcím, která na kulturu uvolňuje nemalé finanční prostředky, o tom se 

už lidé v Pobeskydí mohli mnohokrát přesvědčit na kulturně společenských akcích, které jsou 

pořádány převážně v kulturním domě v Bašce. 

Poslední rok je stále více akcí společenského charakteru organizováno i v hostinci U Čendy v 

Hodoňovicích, kde místní Čendaspolek dokáže přitáhnout na nevšední pořady nejen dospělé, 

ale i děti. Jednoho takového programu jsem se měl možnost zúčastnit, a sice vánočního 

posezení, které slibovalo povídání o Vánocích, veršování, zpívání, tanečky, prostě prima 

sváteční náladu. 

Když jsem vstupoval do sálu hostince se svými přáteli z Literárního klubu Petra Bezruče, 

okouzlila nás jeho krásná vánoční výzdoba, vonělo jehličí i vanilka zapálených svíček. Vůně 

skořice se linula z právě uvařeného punče a přímo vybízela k jeho okoštování. Byl skutečně 

vynikající. 

Když v sále byli téměř všichni příznivci Čendaspolku a pozvaní literáti, vánoční rozjímání 

mohlo začít. Moderátorka tohoto svátečního odpoledne Dajana Zápalková mne vyzvala, jako 

nejstaršího ze všech přítomných hostů, abych povyprávěl o Vánocích, jak si na ně vzpomínám 

z dětství, které jsem prožíval v malé vísce Dolní Vožice v jižních Čechách. Rozhovor se 

rozvinul od vykreslení Štědrého dne, přes různé zvyky a tradice s ním spojené, které jsem si 

ještě z mládí pamatoval. Ano, byla to doba první republiky, byly jiné nároky na život, od toho 

se odvíjely i možnosti rodin při nadělování dárků. Vyprávění přešlo i na zdejší region, kde se 

přítomní hosté podělili o své zvyklosti, které se snaží v rodinách dodržovat, aby je i dnešní 

děti dokázaly přijmout za své a rozdávat příštím pokolením. 

Další, neméně překvapivou událostí tohoto svátečního odpoledne, byl jistě křest, v pořadí již 

sedmé knihy veršů Dajany Zápalkové Korálky žití. Rozhovor, který jsem vedl ještě před 

politím knížky perlivým šampaňským s touto velice činorodou básnířkou, byl jistě velice 



zajímavý. Hosté v sále se přímo od ní dozvěděli některé zajímavosti z jejího pisatelského 

péra. Mimo jiné na sebe prozradila: 

„Když jsem se z mnohými z vás, přátelé, potkala v červnu při křtu své knížky Kytice růží, ani 

ve snu mne nenapadlo, že na Vánoce budu křtít další. A věřte mi, mám z ní upřímnou radost. 

Básně jsem za ten půlrok navlékala skutečně jako ty korálky jednu za druhou na pomyslnou 

nit žití. Jednotlivé verše, ať už vypovídají o lidských vztazích, či zdejší beskydské krajině, 

všudypřítomné lásce, lázeňském kraji okolo Třeboně nebo milovaném žhavém Řecku, jsem 

lovila ve svých myšlenkách a dávala na papír za různých situací, většinou mezních – 

stresových či za příjemných chvil. O ilustrace k nim jsem opět požádala malíře Bedřicha 

Šimoňáka a výsledná knížka je na světě.  Jsem šťastná, že ji dnes mohu nabídnout vám všem 

jako dáreček pod stromeček,“ tak se vyznávala Dajana Zápalková ze svých tvůrčích pocitů 

k hostům v sále. 

Některé vybrané verše ze své nové sbírky jim pak sama zarecitovala a mohli jsme přistoupit 

k slavnostnímu aktu křtu. Za literáty jsem popřál knížce mnoho spokojených čtenářů, další 

kmotr malíř Bedřich Šimoňák poděkoval autorce knížky za spolupráci a tiskař Jiří Otípka, 

který byl kmotrem třetím, věří, že Dajana nás zase překvapí brzy něčím novým, ať už to jsou 

verše, próza či novinové články, které velice ráda píše především o kulturním dění v regionu. 

Oficiality skončily, přišlo na řadu pohoštění, k poslechu i tanci hrála velice příjemně kapela 

Wind, takže hosté v sále se mohli pobavit, sdělit si své dojmy, zážitky a popřát si navzájem 

příjemné Vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku. 

Když jsme se rozcházeli do svých domovů, mnozí z nás si jistě uvědomili, jak je nutné se 

zastavit v této uspěchané době a posedět s přáteli A poznal jsem, že „Čendaspoláci“ skutečně 

taková dobrá parta jsou, držím jim palce i do příštího roku a věřím, že se jim zase něco 

nápaditého podaří zorganizovat.                                                        

11.prosince 2009 Literární klub Petra Bezruče bilancoval 

Vždy ke konci roku vydávají literáti sdružení v literárním klubu Petra Bezruče ovoce své 

celoroční práce – Almanach, nyní tedy s letopočtem 2009. Publikuje v něm dvacet jeden autor 

na celkově 580 stránkách. Básněmi se prezentuje dvanáct autorů, sedm píše prózu a  dva 

z nich uvádějí básně i prózu. 

Témata jsou jako vždy nejrozmanitější. Dva pisatelé řeší problém vražd, někdo chce najít 

v Chorvatsku odpověď na otázku – proč jsou války. Jiný se vrací na rodná místa 

v Kozlovicích, další zas zachycuje problémy dnešních dnů.  Najdeme tu i povídku Číšník 

(námět je z Jeseníku), ale i tragické události z druhé světové války z Prlova. Úsměvné příběhy 

se v jiné knize mění na úvahu o mužském mozku – mají ho ženy jiný než muži? Čtěte. To 

jsou jen stručně nastíněny práce prozaické. 

A poezie? Je pestrá jak život sám. Zachycuje bolesti i radosti života, touhy, zklamání, 

nesplněné sny. I to věčné hledání. Dvě autorky zachytily v básních rok, jak běží v přírodě, 

jejích proměnách, jak nám připomíná i náš čas. Jiní autoři se vracejí do mládí, vzpomínají na 

procházky po korzech, na kytičky, které nedarovali. Ozývají se i zapomenuté křivdy lidí ze 

Starých Hamer. 

Snad nejvíce je básní o lásce, která je kdesi skrytá. Můžeme pátrat jak chceme, stejně se 

nedozvíme kde. Je, byla, čekáme na ni  a budou se psát o ní verše, co bude žít lidské pokolení. 

Proběhli jsme 580 stránkami kosmickou rychlostí, na pár řádcích, abychom upozornili 

čtenáře, že Literární klub Petra Bezruče pracuje v našem okrese už více jak desítku let. 

Úspěch členů našeho literárního klubu na HORALFESTU ve Vysokých Tatrách  

 



Tatranská Lomnice, ve dnech 20. A 21. Listopadu se stala místem pro pořádání 5. ročníku 

HORALFESTU 2009, mezinárodního festivalu amatérské tvorby o horách. 

 

     Soutěžilo se v kategoriích: fotografie, film, literární tvorba a literární tvorba-blog. Témata 

byla zaměřena na přírodu, krajinu, člověka a hory a jeho práci v nich. Součástí dvoudenního 

setkání autorů byla nejen výstava fotografií a promítání soutěžních filmů, ale i workshopy, na 

kterých měli autoři možnost v diskuzích se setkat s odbornými garanty jednotlivých sekcí a 

prodiskutovat s nimi svá obeslaná díla. Nechyběl ani večer hostů, na kterém prezentoval 

horolezec a fotograf Milan Kapusta svá díla, ale také vzpomínková beseda se členy expedice 

Everest’84 po 25 létech. Akce byla ukončena Večerem vítězů s prezentací oceněných děl a 

vyhlášením výsledků soutěže. Slavnostní afterpárty ukončila celý festival. 

     Literární klub Petra Bezruče z Frýdku-Místku byl zastoupen třemi jeho členy: Svou 

prózu představila Marta Dvořáková. ,, Je to zdařilá výstižná črta, prozrazující dobrý postřeh a 

svědčící o tom, že autorka má dar umění rozdávat čtivou prózu“, prohlásil odborný garant 

přes literaturu slovenský básník Pavol Hudák. Marta Dvořáková přispěla rovněž do kategorie 

fotografie, a její záběry z horské přírody byly vystaveny v Tatranském muzeu. 

   ,,Dílo Marie Kolouchové prozrazuje, že je perspektivní autorkou, že má schopnost vyprávět 

výstižným literárním jazykem zajímavé příběhy a měla by je nabídnout časopisům, kde by 

našly své místo“, zhodnotil její prózu Pavol Hudák. 

     Básnické dílo Jiřího Otípky /,, Mysli vzkříšení, Bivak ve stěně Gerlachu, Po pádu“ / bylo 

porotou velmi příznivě hodnoceno a oceněno diplomem v kategorii literatura, který mu byl 

předán na slavnostním Večeru vítězů. 

     Na otázku Pavla Hudáka k Jiřímu Otípkovi, co je zdrojem inspirací k jeho básnické tvorbě, 

tento odpověděl: ,,Moje několik desítek let trvající horolezecká činnost se stala nepřebernou 

studnicí prožitků a niterných citů k horám, spojených s láskou k Vysokým Tatrám. Z ní 

čerpám a ztvárňuji je do poetické formy.“ 

     K zdařilému průběhu festivalu přispělo výjimečně krásné počasí, takže cestou na festival 

před námi defilovaly tatranské štíty, které jsme si pak mohli prohlédnout i na mnoha 

soutěžních fotografiích. 

     Zúčastnění členové Literárního klubu Petra Bezruče se shodli na tom, že dobře 

organizovaný a programově zajímavý festival Horalfest byl pro ně přínosem i povzbuzením 

k jejich další literární činnosti. Využili jej k navázání řady kontaktů s účastníky festivalu i 

jejich organizátory, které přispěly k rozvoji přátelství mezi Slováky a Čechy na poli literární 

tvorby.  

      Dokladem tohoto vztahu a zcela neplánovaným zážitkem bylo osobní setkání s kolektivem 

slovenských horolezců, v čele s účastníkem expedice na Everest  roku 1984 panem Petrikem. 

Horolezci, přestože se chytali do hor, věnovali  nám svůj čas a podělili se s námi o své 

zážitky. 

26.září 2009 se uskutečnilo setkání spisovatelů a příznivců literatury v srdci Beskyd – ve 

Frýdlantě nad Ostravicí. 

Akci připravil Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek, kolektivní člen Obce spisovatelů 

Praha za finanční podpory Nadace OKD, a pozval si k odborným přednáškám skutečné 

kapacity v oboru. Byli to: 

Univerzitní profesor Jiří Svoboda, Jan Slavotínek,  spisovatelé Oldřich Šuleř, Richard 

Sobotka, Libor Knězek, Irena Kopecká a z Muzeum Beskyd zastupovala Kateřina Janásová.  

Hlavním tématem byla regionální literatura a její význam. 

Jiří Svoboda ve svém vystoupení, mimo jiné, řekl: 

„Tak jako se mění podoba regionu v čase, něco je dané, něco se vytváří, je cítit jakési vnitřní 

napětí, a právě tato dynamika se zrcadlí i v literatuře. Je to regionální literatura, která poví o 

dané oblasti něco podstatného.“ 



Na příkladech z tvorby V. Martínka, F. Duši, M. Stoniše, J. Drozda Svoboda uvedl realitu 

drsnosti, která charakterizuje pobeskydský region. Tato stigmata tvrdosti se objevují i u 

dnešní mladé generace básníků. Na závěr svého vystoupení Svoboda ujistil přítomné v tom, 

že nemá strach o budoucnost literatury v našem regionu. 

Neméně zajímavý byl příspěvek Oldřicha Šuleře O regionalismu v literatuře, z jehož slov 

vybírám: 

„Regionalismus v literatuře není nic nahodilého. Jeho počátky u nás se začaly datovat na 

přelomu 19. a 20. století. Samotná věrnost rodnému kraji není a nemůže být v umění 

rozhodující. V této souvislosti je třeba ale zmínit problém centralismu. O přehlíživosti 

literatury mimo národní centrum Prahu už psal F. X. Šalda v roce 1931, kde poukazoval na 

to, že Praha je literaturou překrvena. Život spisovatele v regionu nemusí představovat askezi, 

má své přednosti, je příznakovější. Dovoluje mu bezprostředně čerpat z prostředí, které 

důvěrně zná, rozumí jeho historii, tradici, lidem, jejich mentalitě, jazyku, krajině. Zároveň má 

však omezující možnosti uplatnění vlastního díla, žije mimo určující duchovní proudění, chybí 

mu konfrontace, výměna názorů, dialog, diskuze. Proto nejeden talent ve venkovských 

podmínkách zakrněl, nejedno dílo zůstalo nedoceněno.“ 

Závěrečná slova O.Šuleře – „Literatura je bez hranic. Je nemoudré ji svazovat pomyslnými 

zábranami, ona je stejně o své vůli překračuje,“ ujistila jistě všechny přítomné „pisálky“ o 

významu  právě jejich básní či prózy. 

Referát Jana Slavotínka měl přesvědčit přítomné posluchače o pravosti Bezručových 

Slezských písní a jistě se mu to na mnoha příkladech z historie povedlo. 

Libor Knězek rozebral život a dílo frenštátského rodáka spisovatele a básníka Josefa Kaluse, 

od jehož smrti uplyne v prosinci sedmdesát pět let. Zmínil jeho Tkalcovské písně, které byly 

pro Kaluse něčím podobným jako pro Bezruče Slezské písně. A čtenáři by si jistě zasloužili, 

aby vyšel kompletní soubor jeho veršů.  

Spisovatel z Rožnova Richard Sobotka zase pronesl, mimo jiné, větu, že: 

„Regionální literatura je jakýmsi odrazovým můstkem pro celostátní literaturu,“ a na mnoha 

příkladech z Rožnova pak uvedl, jak toto město přispívá k jejímu rozvoji. 

Kateřina Janásová z Muzea Beskyd hovořila ve svém příspěvku o přátelství Josefa Kaluse 

s katolickým knězem, básníkem Ludvíkem Sigismundem Bouškou, který byl přiblížen z jejich 

vzájemné korespondence.  

„Tito dva velcí mužové ctili jeden druhého, byli si nápomocni radami, vážili si práce jeden 

druhého – byli vzdělaní, přátelští, oddaní a skromní vlastenci, kteří se zapsali do povědomí 

nejen svého kraje, ale celé české literatury. Z jejich ryzího a nezištného přátelství si můžeme 

vzít naději a inspiraci,“ – těmito povzbudivými slovy končila K. Janásová své vystoupení. 

Spisovatelka Irena Kopecká nejdříve poděkovala Miloslavu Olivovi a Literárnímu klubu Petra 

Bezruče, že dokázali akci tak velkého významu zorganizovat. Dále zmínila i další organizace 

a kluby v regionu, které konají takovou záslužnou činnost. 

Jí osobně dává literatura mnoho, poznává nové lidi, navazuje přátelství. Vždyť člověk tím, co 

napíše, může udělat radost druhému člověku a sdílená radost je přece dvojnásobná a sdílená 

bolest pak bolest poloviční. Proto volá: „Pište!“ 

Se svoji krátkou informací o účasti členů Literárního klubu Petra Bezruče na „Martinské 

poetické jeseni“a příspěvkem o slovenském spisovateli a básníkovi Pavlu Stanislavu Piusovi 

vystoupil člen klubu Jiří Otípka. 

V odpolední části konference se pak konal křest knihy Kadlčákův Frýdlant nad Ostravicí, 

kterou napsal Miloslav Oliva a Jiří Figura a podařilo se ji vydat za přispění Nadace OKD.  

Je zde zachycen život tohoto významného poslance a senátora, spisovatele, učitele, českého 

buditele, osvětového pracovníka, který zanechal nejen ve Frýdlantě nad Ostravicí, ale v celém 

Pobeskydí pozitivní stopy. Zakládal hasičské sbory, knihovny, dobročinné spolky a 

propagoval ovocnářství, zelinářství i včelařství. Předběhl svou činností dobu o sto let a jeho 



poznatky jsou platné i pro 21. století. 

Křtilo se vodou z beskydských hor, a to autoři M.Oliva a J. Figura, P. Váňa – Kadlčákův 

pravnuk, za kulturní a školskou komisi přišla zástupkyně MěÚ Frýdlant n.O. Jindra Hiklová a 

nechyběl ani autor grafického zpracování knihy J.Otípka. 

Křest knihy o J. M. Kadlčákovi tak udělal důstojnou tečku za pobeskydskou konferencí 

Literatura bez hranic, na které se asi čtyřicet přítomných přesvědčilo o jejím významu a 

smyslnosti. 

Sobotní odpoledne 12.září 2009 se stalo v Ostravici místem setkání příznivců slezského 

básníka Petra Bezruče. 

Akci organizoval Literární klub Petra Bezruče spolu s Bezručovým krajem a ani tentokrát 

nechyběli vzácní hosté z Památníku P. Bezruče v Opavě - Alena Chudárková, manželé 

Pfeferovi, Phdr. Jan Slavotínek, Kateřina Janasová z Muzea Beskyd, přišli i spisovatelé 

Richard Sobotka a Libor Knězek. Setkání si nenechala ujít ani lidová básnířka a vyprávěčka 

Františka Pituchová, Jan Kukuczka, Radana Šatánková – členové Obce spisovatelů a další 

zástupci kulturního života v Pobeskydí. Ale tím hlavním hostem jistě byla PhDr. Zdenka 

Tomášková, sekretářka Petra Bezruče, která zde mezi svými přáteli oslavila krásnou 

osmdesátku. 

Setkání moderoval Jiří Figura a na úvod předal slovo Mgr. Miloslavu Olivovi, který řekl:  

Jsem rád, že si zde na Ostravici připomínáme našeho slezského barda, abychom si oživili jeho 

život i dílo. První takové setkání se zde ve srubu konalo už v roce 1967 a podle zájmu 

dnešních zúčastněných je vidět, že má smysl.“ 

Oliva i další hosté předali kytice Z. Tomáškové k narozeninám s přáním pevného zdraví a 

tvůrčího elánu. Ta jejich přání přijala s dojetím, poděkovala všem přítomným a všichni 

společně si skleničkami lahodného červeného vína z Mutěnic, které se tady vždy pilo za dob 

„stařička“, zazpívali oslavné „živijó“ a pokračovali v besedě. 

Pak dostali slovo členové literárního klubu, své básně s bezručovskou tématikou přednesli 

O.Tlučková, P. Gryga, D. Zápalková a B.Vidura. 

J. Slavotínek se zamýšlel v několika příkladech nad pravostí Slezských písní. Zastává názor, 

že Petr Bezruč je nesporně autorem této sbírky. Zdůraznil, že: 

„Básním P. Bezruče je třeba dát celkový kontext doby, ve které vznikly. Hlavní význam 

Slezských písní je v básníkových prožitcích, je z nich cítit sebezničující cit, který se přetavuje a 

zobecní. Stane se sílou, která inspiruje čtenáře.“ 

Svůj příspěvek měl i spisovatel L.Knězek a závěrečná vzpomínky na Petra Bezruče patřily 

Zdence Tomáškové, která zdůraznila mnohdy nesmyslné tahanice nad dílem básníka a velice 

ji mrzí, co dokáží v této oblasti rozpoutat média. 

„Mílí přátelé, příznivci „starého pána“ – tak jí bývá Bezruč často nazýván, jsem velice ráda, 

že jsem se opět po roce mohla s vámi setkat, dáváte mi sílu k mé další tvorbě, mám vás 

všechny moc ráda,“ – tolik závěrečný pozdrav PhDr. Zdenky Tomáškové při loučení se se 

třiceti hosty, kteří přišli vzdát poctu největšímu slezskému básníkovi Petru Bezručovi do jeho 

letního sídla v Ostravici pod Lysou horou. 

Mgr. Oliva na Javořince Víte, kde je Javořinka? Určitě jste o ní slyšeli. O ztracené enklávě 

kdesi v lesích mezi obcemi Bílou a Starými Hamry. Napsal jsem ztracené, ale vždyť tam vede 

cesta a ještě značená modrou barvou. Po lesním chodníku se nestačíš divit pohledům směrem 

k Bílé a pak také lesnímu tichu. Je dost sucho, a tak nepotkáš ani houbaře, ani výletníky, 

protože je všední den. Houby prý rostly, když zapršelo, ale nyní ne. Ale my je nejdeme hledat, 

hledáme paní doktorku, kterou máme navštívit. Tedy chcete se léčit? Ani ne, nebo třeba ano, 

vždyť je psycholožka. Snad nám dá lék na optimismus, na urovnání svárů a závisti. 

Dojeli jsme a jdeme po dost prudkém svahu dolů. Tam v úkrytu nás přivítá domek z konce 19. 

století. Postavil jej pasekář Baláž. Synové a dcery se rozutekli do světa, on už dávno umřel, 

ale domek stále stojí a skýtá přístřeší. Komu? Paní doktorce Zdence Tomáškové z Kostelce na 



Hané. 

Z Hané do Beskyd je dlouhá cesta. Z rovin do hor, z polí do lesů. 

„Ale je tu klid, jen houbaři někdy zlobí, berou mi hříbky pod okny. Nechávala jsem je vyrůst, 

ale najednou jsou pryč. Nemohu je stále hlídat, musím psát,“ – říká klidně doktorka 

Tomášková. 

Psát? A o kom? 

„Psát o staříčkovi, jaký byl a co chtěl,“ - dodává tato vzácná žena, která byla sekretářkou 

Petra Bezruče. Dodává dále: 

„Být neznám. Stál tam kdesi v divadle v Praze a ona (Hana Kvapilová) recitovala jeho verše.  

Píše tam: A já byl pyšný do krve,/ být recitován po prvé. 

Jinde zase uvádí: ---dvakrát v mém žití zněl v sluch hlas milý  ---- hřmot od Ostravice, celé 

zašlé mládí/ a trochu slávy bezejmenných lidí.// 

Byl rád v ústraní. Napsala jsem, že se nedovedl vypořádat s malichernostmi drobných 

podvodů, intrik a charakterových selhání. Mnozí to nepochopili.“ 

Tak plynul čas při vzájemném vzpomínání a povídání.  

A co Vy, paní doktorko, ptám se. 

„Je se necítím být oslavována. Dělala jsem, co se mi líbilo. Snad jsem plnila nějaký úkol, 

který mi byl dán. Ten jsem se snažila naplňovat, jak nejlépe jsem dovedla, co mi síly stačily. 

Popsala jsem vše ve své knize Ortel samoty. Chtěla bych ještě odpovědět Janu Drozdovi a 

jeho dceři Šárce Koskové o autorství Slezských písní,“- říká Tomášková. 

Je čas odchodu, ale je těžké se rozloučit, když se nechce. Je třeba říci ještě to a ono, zeptat se, 

dopovědět. Ale už jdeme strmým svahem vzhůru k autu. Ještě jednou na shledanou. 

Na shledanou 12. září 2009 ve srubu Petra Bezruče na Ostravici. 

V pátek 21.8.2009 ,členové Literárního klubu Petra Bezruče, kteří se scházejí na svých 

pravidelných schůzkách v cukrárně „U Langrů“ ve Frýdlantě nad Ostravicí, obdrželi nečekané 

pozvání od hodoňovického podnikatele Radima Pobudy, aby svoji srpnovou schůzku 

uskutečnili zcela netradičně u něj na zahradě. 

„Byl jsem velice překvapen z tohoto návrhu, ale po zvážení jsem tuto jedinečnou příležitost 

k nezvyklé klubové schůzce přijal. Netušil jsem sice, co se po nás literátech bude požadovat, 

ale změna mě lákala. Vždyť klub dosud takové pozvání od soukromé osoby nikdy nedostal,“ – 

přiznal předseda klubu Miloslav Oliva. 

Všichni členové LKPB dostali na vědomí, že srpnová schůzka se koná v Hodoňovicích, a 

když si mnozí občané naší republiky připomínali nechvalné historické okamžiky, literáti se 

sešli na zahradě Radima Pobudy v krásném pártystanu a besedovali ne o politice, současné 

světové situaci, ale na úplně jiná témata jakými jsou literatura, poezie, jak psát básně, kde brát 

inspiraci atd. Představili se se svým literárními výtvory, vždyť to je jejich parketa. Verše a 

jejich psaní je dokáží přenést do jiného světa, kam nesmí stres, hádky, nepříjemnosti a 

těžkosti všedního dne.  

Hostitel s manželkou Jindřiškou připravili výtečné pohoštění, došlo i na blahopřání 

k narozeninám předsedovi klubu a předání dortu ve tvaru knihy. Jistě nevšedním zážitkem pro 

mnohé zúčastněné byla i prohlídky podnikatelovy firmy s jeho odborným výkladem či krásná 

udržovaná zahrada s ne zcela běžnými stromy jako jsou třeba oskeruša (druh jeřábu) nebo 

jinan dvoulaločný aj.  

Nechybělo ani  zpívání při heligonce člena klubu Františka Gistingra, společné fotografování, 

aby tyto nevšední okamžiky byly zdokumentovány a zaneseny do kroniky Literárního klubu 

Petra Bezruče.  

„Jsme s ženou velice rádi, že nás navštívilo tolik senzačních lidí, že jsme mohli poznat, co 

tvoří. 

Možná se zdá jejich činnost bezvýznamná, ale to jistě je mýlka. Vždyť je tolik krásných míst 

v našich Beskydách, které právě oni dokáži ve svých básních či prózách zachytit a předat tak 



poselství další generaci. Ta naše „Beskydská lavečka“ nesmí zůstat v zapomnění, děkuji všem 

zúčastněným, že naše pozvání přijali,“- řekl s nadšením Radim Pobuda. 

A když slunce zacházelo za les obklopující hodoňovickou firmu Radima Pobudy, došlo 

k loučení a vyslovení tisícerých díků za toto nevšední přátelské setkání. Literáti na něj budou 

jistě dlouho vzpomínat. 

V pátek 10.7.2009 V literární cukrárně u Langrů ve Frýdlantě nad Ostravicí se  druhý 

prázdninový víkend konalo pravidelné  setkání členů Literárního klubu Petra Bezruče. Jako 

by dovolenkový čas dýchnul i na nás, schůzka měla tentokrát volnější, narozeninový  

program. Své jubileum - šedesát let, oslavila členka klubu Marie Kolouchová. Předseda 

klubu  Mgr. Miloslav Oliva předal Marii Kolouchové květiny a pamětní list.  

Pak přišel na řadu  přípitek  a gratulace nás členů  a taky bohaté pohoštění od jubilantky.  

Milým hostem a zároveň  jubilantem byl spisovatel Libor Knězek z Frenštátu pod Radhoštěm. 

Miloslav Oliva i jemu předal pamětní list k jeho osmdesátinám a dále i lahvičku dobré 

slivovice.  

O tvorbě spisovatele Knězka Oliva řekl:  

„Libor Knězek ve svých dílech zachytil především tvorbu místních spisovatelů, kteří žili ve 

Frenštátě a  blízkém okolí. Byli to např. spisovatelé František Horečka z  Frenštátu, Josef 

Kalus z Čeladné, Jan Drozd z Bordovic, básník Pavel Tobiáš z Frenštátu , Bohumír Četyna a  

výtvarník Antonín Strnadel z Trojanovic. 

Snahou Libora Knězka je, aby jeho práce byly věrohodné, pracuje s dokumenty a s archivními 

materiály. Píše  čtivou formou.“  

Pro náš literární klub Libor Knězek  už v minulosti připravil mnohé přednášky, ve kterých nás 

seznamoval s osobnostmi našeho regionu na poli literatury. Nikdy  kolegy literáty neopomene 

pozvat na křty svých knih. Ani v takovém úctyhodném věku  se spisovatel k odpočinku 

nechystá. Připravuje rozsáhlejší práci  o Bohumíru Četynovi. 

 Dalším milým hostem  byl publicista Jan Kukuczka z Místku, předseda Místecké Violy, 

s kterou LKPB připravuje mnohé akce a úzce spolupracuje.  

Z tohoto  červencového setkání literátů  byl natočen krátký šot Českou televizí Ostrava. 

V závěru  schůzky  předseda klubu Miloslav Oliva  vyzval jeho členy k další tvorbě a nejen 

k prázdninovému lenošení. 

V pátek 19.6.2009 , zažíli členové LKPB uvelký svátek. Jejich pozvání na schůzku klubu 

přijala spisovatelka, předsedkyně ostravské pobočky Obce spisovatelů Lydie Romanská-

Lidmilová. 

Literáti ji znají z časopisu Průhledy, který obec spisovatelů vydává a Romanská rediguje, ale 

také z ostravské divadelní scény Aréna, kde připravuje spolu s dalšími lidmi pásma poezie 

různých autorů s názvem Ostrava město poezie.  

Předseda literátů Miloslav Oliva nejprve řekl členům o spisovatelce Lydii Romanské, 

seznámil je s její tvorbou, prozradil na ni, že celý život až do roku 1992 vlastně učila na 

základní škole a zároveň se věnovala hudbě. Jejím manželem byl totiž hudební skladatel 

Lidmila a i dnes ještě Romanská vede hudební kroužky na umělecké škole. Členka klubu 

Dajana Zápalková pak přečetla několik básní ze spisovatelčiných knih veršů, kterých dosud 

vydala dvanáct. Zvláště poslední sbírka Svlékání z růže je zajímavá, používá v ní jen volný 

verš, překvapujících obrazů a přirovnání. Jak sama říká: 

„Rým je pro mě omezující, svazuje mě a to je pro mne naprosto nepřijatelné.“ 

Zazněl i úryvek z jediné vyšlé autorčiny prózy s názvem Ticho pro klarinet, tady autorka 

používá i ostravský dialekt. 

Ukázky sklidily u literátů velký úspěch, za což odměnili spisovatelku potleskem a Miloslav 

Oliva jí předal za všechny přítomné kytici. Pak už se z úst členů literárního klubu na Lydii 

Romanskou dotazy jen sypaly. Tak třeba na otázky - kde bere obrazy k veršům, jak dlouho 

trvá napsání básně Lydie Romanská odpověděla: 



„Nejraději píšu básně v chůzi při procházkách. Když mám první verš, mám celou báseň. 

Nacházím verše v trávě, ve stéblech a pak je napasuji na život. Snažím se říct své myšlenky 

vždy jinak, ale každý pokus je platný, i když nedojde do cíle. Je třeba ale mít jakousi pokoru 

k dílu, každá báseň by měla být nová skutečnost, která se nedá ničím nahradit. Dlouho verše 

přepracovávám, měním, než jsem s nimi zcela spokojená,“ řekla spisovatelka. 

Rozebíraly se i témata spojení hudby s poezií, Obec spisovatelů, otázka kritiky, která ji stále 

zraňuje, její výuka na Universitě, kde zazněla i krásná autorčina myšlenka: 

„Učit na Universitě je krásné poslání, ale psát a tvořit je více!“ 

Lydie Romanská na závěr své besedy mezi členy Literárního klubu Petra Bezruče vyjádřila 

přesvědčení, že literární kluby mají svůj smysl, setkávají se zde lidé stejného cítění, zaměření, 

zájmů, vydávají knihy, které přináší radost a potěšení druhým. Povzbudila tak literáty k jejich 

další smysluplné práci. 

 

V úterý 9.6.2009 sešli se v Schindlerově mlýně v Kunčičkách u Bašky bašťanští senioři na 

své pravidelné schůzce. Ta červnová byla ale výjimečná, slavnostní – vždyť divadlo se tady 

snad ještě nehrálo a křest knihy – to tu ještě též nebylo.  

A tak krásné, slunné červnové úterý vytáhlo ze svých domovů, snad i ze zvědavosti, na 

sedmdesát lidí, nejen občanů Bašky, Hodoňovic a Kunčiček u Bašky, ale i přátel Dajany 

Zápalkové, která tuto nevšední akci spolu s několika seniorkami zorganizovala. 

„Jsme rádi, že se paní Dajana rozhodla křtít knihu právě u nás v Seniorklubu, moc nás to 

potěšilo a velice jsme se těšili na nové zážitky“, řekla předsedkyně seniorů Iva Pobudová. 

Setkání se zúčastnili i někteří členové Literárního klubu Petra Bezruče a slavnostní odpoledne 

otevřeli sehráním divadelní scénky Jeden pracovní den Vladimíra Vaška na místecké poště, 

kterou napsal jejich předseda Miloslav Oliva. Přítomní hosté byli nadšeni jejím uvedením a 

aktéry odměnili potleskem. 

Po malé přestávce a občerstvení se mohlo začít se křtem knihy veršů Dajany Zápalkové 

Kytice růží. Miloslav Oliva seznámil hosty s dosavadní literární činnosti autorky, pak blíže 

rozebral právě vydanou knížku. 

„Autorka ve sbírce seřadila svých čtyřicet devět básní do pěti oddílů. Pozorný čtenář zde 

najde verše melancholické, z reálného života, který nás mnohdy ubíjí, ale najdou se i šťastné 

chvilky, dále z cest po Řecku nebo po našich krásných Beskydách. Nezapomíná na svou 

rodnou vesnici Pazdernou, obec Bašku, kde žije,  všímá si i krásného kvítku či barevné duhy 

na obloze. Jsou tu i básně zachycující  všechna čtyři roční období. Knížka se dá přečíst 

jedním dechem“, řekl Miloslav Oliva. 

Dajana Zápalková pak přednesla několik svých veršů, poděkovala ilustrátorovi Bedřichu 

Šimoňákovi za velice zdařilé kresby, Janu Kukuczkovi za tisk knížky a ke křtu vyzvala 

starostu obce Baška Břetislava Jaska, předsedkyni Seniorklubu Ivu Pobudovou a Miloslava 

Olivu – předsedu Literárního klubu Petra Bezruče. Všichni popřáli knížce, ať se čtenářům 

líbí,  autorku aby neopustila múza, a ať má kniha brzy „bratříčka“. 

Následovalo blahopřání Dajaně Zápalková od přítomných hostů, došlo na autogramiádu, na 

harmoniku hrál lidové písničky František Gistinger z literárního klubu.Zcela zaplněný sál 

bašťanského Seniorklubu ovládlo veselí a spokojenost všech z nových nevšedních, 

slavnostních okamžiků.  

Pátek 17.4.2009- . Vyšlo první letošní číslo klubovního časopisu Zrcadlení, které bylo 

rozdáno všem členům.Na této pravidelné schůzce LKPB jsme si mimo jiné vyslechli profily 

tvorby členů Miroslava Kracíka a Martina Zářického. Byly řešeny otázky souvísející s 

vydáním letáku a knihy o J.M.Kadlčákovi a připravovaného semináře o literatuře v regionui, 

který proběhne 24.září t.r.  

 



V pondělí 30.3.2009 byla vyhodnocena literární soutěž ve frenštátské knihovně Poetické 

variace na téma Frenštát, kterou vyhlásila místní knihovna v lednu letošního roku ve dvou 

věkových kategoriích: 10-15 let, 15 let a více. 

 

„Velmi rád jsem přijal pozvání na tuto akci, vždyť co mě jako předsedu Literárního klubu 

Petra Bezruče má těšit více jak úspěchy našich členů. Že budou oceněni hned čtyři – Marta 

Dvořáková, Eliška Resková, Ivana Návratová a Pavel Gryga, to jsem vůbec nečekal,“ 

prohlásil s nadšením předseda Literárního klubu Petra Bezruče Miloslav Oliva. 

 

Ředitelka knihovny Mgr.Martina Burianová přivítala všechny zúčastněné i členy poroty, 

kterými byli: Phdr.Milada Gajdošíková, Mgr.Jiřina Jurková, Mgr.Eva Blažková, Jana 

Staníková a spisovatel Richard Sobotka. Zazněla písnička básnířky Ivany Návratové Děvče 

z Frenštátu a mohly se vyhlašovat výsledky. 

Do první kategorie byla zaslána jedna báseň a deset próz, do druhé pak dvanáct básní a tři 

prózy, celkem tedy dvacet šest prací. 

V první kategorii zvítězila Jessica Špačková s dílkem Fankstadt 2009 a v druhé pak všechny 

ceny jak za poezii tak za prózu posbírali již zmínění členové Literárního klubu Petra Bezruče. 

Oceněním jim byly balíčky od frenštátského městského úřadu, které převzali z rukou 

místostarostky a tajemníka města. 

 

„Je velice záslužné, že se takové literární soutěže pořádají a že se organizace ujímají 

knihovny. Vedle Frenštátu pod Radhoštěm ji pořádá i knihovna ve Frýdku- Místku a jistě i 

jinde v regionu. Právě na takových soutěžích si mladí autoři mohou zkusit své básnické 

ostruhy a ti ostřílenější zase zjistí, jak dál. Přeji knihovnám dostatek sil i finančních 

prostředků na realizaci takovýchto podniků,“ řekl frenštátský spisovatel Richard Sobotka.  

 

Ve čtvrtek 5.2.2009 sehráli někteří členové LKPB v nedalekých Metylovicích místním 

seniorům na jejich výroční členské schůzi divadelní hru Jeden den poštovního úředníka 

Vladimíra Vaška v Místku. Poprvé s námi hrála Dodu studentka frýdlant.gymnázia Lenka 

Šplýchalová a vskutku výtečně.Podle potlesku soudím, že senioři byli s jejím uvedením 

spokojeni. 

 

V pátek 6.2.2009 se uskutečnila první členská schůzka klubu v cukrárně U Langrů, kde se 

vzhledem k chřipkové epidemii sešlo jen málo členů. Potěšující je, že naše řady posílila i nová 

tvář a sice…… (dopíšeme). Mimo jiné bylo provedeno hodnocení almanachů 2008 a vybírány 

členské příspěvky pro rok 2009. 

 

V pátek 12.2008 proběhla vánoční schůzka klubu, byly rozdány almanachy, sváteční 

rozjímání při malém občerstvení. 

J.Otípka informoval o vyhodnocení Horalfestu, příspěvky zaslalo 5 členů klubu, byli  

Pochváleni, ale nezískali žádnou cenu. 

E.Kozubíková informovala o pobytu v Polsku, kde byla na soutěži básníků z různých zemí. 

- Zdeňka Kasíková oslavila 55 let 

4.12. proběhla na Ostravici v hotelu Florián od 16hod. akce M.Šomanové  

4. ročník Veršování pod Lysou horou. Byla zde sehrána i div.hra O divé Haně, která měla 

v říjnu u seniorů ve Frýdlantě velký úspěch. Příznivě byl zde po křtu přijat i kolibřík 

Beskydské moře J.Figury 

10.12.- Z pohádky do pohádky, tak byl nazván předvánoční program pro děti na hotelu Florian 

v Ostravici, podílel se na organizaci i klub 

14.12. Letem vánočním světem – předvánoční akce Místecké Violy, které se zúčastnilo  



i 5 našich členů 

15.12. – Vánoce,Vánoce…. – literární pásmo pro klub seniorů ve Frýdlantě nad Ostr., velice 

zdařilé, provedena i dramatizace básně- Rady této všichni dbejme: Víno s vodou nemíchejme – 

Zápalková, Šomanová 

 

V pátek 7.11.2008 byla schůzka ve stínu úmrtí členky LKPB Libuše Karasové, pohřebu se 

zúčastnili mnozí členové klubu. Smuteční řeč připravil M.Oliva, přednesla D.Zápalková. Byla 

zakoupena kytice a položena v obřadní síni. 

K 70. narozeninám bylo popřáno E.Reskové a k 75. narozeninám F.M.Gistingerovi. 

Opět začal chodit na klubové schůzky V.Tesař. 

4.listopadu se ve Frenštátě pod Radh. Konala vernisáž výtvarných děl členky klubu Elišky 

Reskové. Také tam ji byli poblahopřát k výstavě s kyticí někteří členové klubu. 

V Matici slezské vyšla díla O.Tlučkové, E.Kozubíkové a bývalých členek J.Vašinkové a 

T.Závodné. 

J.Otípka mluvil o potížích při vydávání almanachů. Obal bude zhotoven na způsob krabice za 

cenu 50,-Kč, zaplatí členové. 

Na schůzce byl odsouhlasen příspěvek na rok 2009 ve výši 150,- Kč. 

Společnost OKD byla prostřednictvím J.Figury požádána o další akci, která bude věnována 

J.M.Kadlčákovi a jeho vztahu k J.Haškovi. Tato akce se spojí s konferencí o literatuře 

v regionu. Termín: asi září 2009. 

12.11.- členské schůze Obce spisovatelů v Praze se zúčastnili S.Stankušová a M.Kracík 

24.11. v Ostravě v divadle Aréna pořádala Obec spisovatelů-pobočka Ostrava 3. ročník pásma 

poezie a prózy: Ostrava, město poezie, zúčastnila se D.Zápalková. 

26.11. v Místku v Lidovém domě uspořádala Místecké Viola autorské čtení básnířek a 

spisovatelek, jubilantek Karly Erbové a Lydie Romanské, přítomni i D.Zápalková a 

S.Stankušová. 

 V úterý 21.10.2008 zemřela po krátké, ale zákeřné nemoci dlouholetá členka Literárního 

klubu Petra Bezruče Libuše Karasová. 

Pohřeb se konal v pondělí 27.10.2008 v obřadní síni ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

 

V pondělí 20.10.2008 byla sehrána v Klubu senioru ve Frýdlantě nad Ostravicí divadelní hra  

O divé Haně. 
Scénář napsal Miloslav Oliva na motivy příběhu z knihy Pověsti a legendy Moravy a Slezska 

Divá Hana z Ondřejníku od manželů Poláškových. Nedržel se přesně tématu, vyprávění bylo 

volně zpracováno. 

„Scénář byl na světě, hledalo se obsazení postav. Protože mezi literáty se nenašli vhodní herci 

k obsazení všech rolí, požádal jsem proto o spolupráci ředitelku Zdravotnické školy ve 

Frýdku-Místku Drahomíru Jurčíkovou. Ta ochotně vybrala mezi svými žáky představitele tří 

rolí – chasníka Petra ze Lhotky hrál Jan Mrkos, jeho ženu Líbu představovala Ivana 

Kokotková a úlohy děvčete z Metylovic se zhostila Daniela Čejková. Došlo ke dvěma 

zkouškám a mohlo se hrát na veřejnosti,“ říká autor hry Miloslav Oliva. 

Příběh O divé Haně měl u frýdlantských seniorů úspěch. Protagonisté hry se zhostili svých 

úloh na jedničku, byli odměněni mohutným potleskem od diváků. Jistě jim za to všem patří 

poděkování. 

Zpestřením pro seniory ve Frýdlantě nad Ostravicí byl i křest vydaného kolibříka člena 

Literárního klubu Petra Bezruče Jiřího Figury s názvem Beskydské moře (času, pohody, 

inspirace). Jsou to právě frýdlantští senioři, kteří jsou vděčnými posluchači a čtenáři veršů i 

prózy členů literárního klubu. Pozvali si je i na svoji prosincovou vánoční schůzku 

(15.12.2008), aby obohatili svoji tvorbou jejich sváteční posezení. 



V pátek 17. 10.2008 se konala v literární cukrárně u Langrů valná hromada občanského 

sdružení Literární klub Petra Bezruče. Přítomno 20 členů,tj.62% účast.  

Hlavním bodem programu bylo přijetí pozměněných stanov, což navrhl Magistrát 

Statutárního města Frýdku-Místku. Předseda vysvětlil členům, proč ke změně dochází. 

Poté byly probrány organizační záležitosti, informace o dění v klubu, tisk almanachů. 

Rozdány byly Beskydské kalendáře. 

Se sdružení vystoupily H.Švihlová, B. Urmaničová – sudují v Praze, D.Kubicová – studuje 

v Ostravě. 

 

19.až 21. 9.2008 se uskutečnilo na Slovensku v městě Martině setkání literárních klubů zvané 

"Martinská poetická jeseň". Setkání se zúčastnili zástupci devíti slovenských, čtyř českych 

literárních klubů a zástupci z Budapešti. Setkání poctil svou účastí i význačný slovenský 

básník Pavol Stanislav Pius ze Senice. Z našeho LKPB se setkání zúčastnili členové Jiří 

Figura a Jiří Otípka. Z programu martinského setkání dlužno připomenout literární odpoledne 

v Biblické škole s prezentací tvorby jednotlivých klubů před martinskou veřejností, spojenou 

s kulturním programem. Setkání bylo zpestřeno prohlídkou obce Necpaly včetně jejích 

mnohých historických objektů a kostelů a přednáškou o osobnostech Necpalů. V odpoledních 

hodinách se uskutečnila literární dílna a den byl uzavřen literárním večerem s kulturním 

programem. Následující den byly prezentovány výsledky literární dílny. Nutno zdůraznit, že 

toto setkání mělo hodnotný program a přispělo ke vzájemnému poznání a sblížení 

slovenských a českých literárních klubů. 

 

13.9.2008-Literární klub Petra Bezruče společně s Kulturním sdružením Bezručův kraj a 

Obecním úřadem Ostravice uspořádal BESEDU O PETRU BEZRUČOVI v jeho srubu na 

Ostravici. K besedě bývalé sekretářky básnika Bezruče PhDr.Zdenky Tomáškové přispěli 

další významní hosté. Členové LKPB provedli divadelní scénku autora Mgr. Miloslava Olivy 

"Jeden den úředníka Vladimíra Vaška na místecké poště". Beseda byla velice zajímavá včetně 

literárně odborných příspěvků hostů. Lze jenom litovat, že účast ze strany občanské veřejnosti 

byla malá.  

16.8.2008 -V sobotu16.srpna 2008 pozval všechny členy Literárního klubu Petra Bezruče a 

další hosty do frýdlantské restaurace Roka jeho předseda Miloslav Oliva k oslavě svých 

85.narozenin. 

Setkání to bylo milé, přátelské, universitní profesoři Jiří Svoboda a Svatava Urbanová si 

připravili zajímavou besedu o regionální literatuře, která zaujala všěechny přítomné. 

Po gratulacích, dobrém obědě došlo i na vyprávění různých historek ze života. 

Tak hodně síly, zdraví a dalšího tvůrčího elánu přejeme, pane předsedo! 

18.7.2008 - Na této pravidelné prázdninové schůzce LKPB jsme si mimo jiné vyslechli 

profily tvorby členů: Pavla Grygy, Jiřího Figury a Jiřího Otípky - opravdu zajímavé, každý 

má svůj osobitý styl tvorby. 

Přivítali jsme mezi sebou naši členku Janu Ptaczek, která žije trvale v Austrálii. Povykládala 

nám svoji životní pouť, jak se do Austrálie dostali, jak tam žijí a samozřejmě také o tom, co 

píše a tvoří. 

Přišla mezi nás a má zájem o členství v LKPB Naděžda Krejčí. 

 

20.6.2008 - Přivítali jsme hosta z Brna - Blanku Urbánkovou, kterou pozval mezi nás pan 

Kracík. Seznámila nás se svou knihou, Koučování a marketing hrou, která je připravená k 

vydání. Takový typ knihy není vůbec na trhu, autorka chtěla slyšet rady, připomínky ke své 



práci, aby mohla hledat vydavatele. 

Svoji tvorbu představily členky Jaroslava Konečná a Dajana Zápalková. Byly předány 

příspěvky do časopiu Zrcadlení č. 2 / 08 a příspěvky do připravované Čítanky LKPB. 

 

30.5.2008 - Naše členka Dajana Zápalková křtila v hostinci U Čendy v Hodoňovicích 

svoji právě vydanou básnickou sbírku Ve znamení Blíženců. 

Předseda LKPB Miloslav Oliva, seznámil přítomné hosty (okolo 60) s novou básnickou 

sbírkou a o autorce mimo jiné řekl: 

„Žije svůj vlastní život v práci v pivovaru v Nošovicích, ve volných chvílích doma 

v Hodoňovicích, i v pěveckém sboru v Bašce. Je to prostý život jako život mnohého z nás. Že 

někdy přijdou lázně, nemocnice, i to k životu patří. Přesto nemusí být náš život chudý. Záleží 

na tom, jakou mu dáváme vnitřní náplň. A tou je proDajanu Zápalkovou psaní veršů a článků 

do novin, a samozřejmě zpěv. Popřejme jí, ať ji obohacuje a přináší jen radost.“ 

Kniha je bohatě ilustrovaná a sice kresbami malíře Bedřicha Šimoňáka, které jaksi 

k autorčiným knihám neodmyslitelně patří. 

Kmotry knihy byli: 

Miloslav Oliva – předseda LKPB 

Augustin Bubník – legendární hokejista, který v Hodoňovicích besedoval o hokeji 

Eva Richtrová – primátorka statutárního města Frýdek-Místek 

Všichni popřáli knize spoustu spokojených čtenářů, které by nejen dokázala potěšit, ale 

přimět i k zamyšlení. 

 

18.4.2008 - Na této schůzce promluvily o svých básních Libuše Karasová a Ludmila Tělecká. 

Vyznaly se ze své lásky k přírodě a lidem, které mají rády. U Tělecké převažoval její 

důvěřivý přístup k životu a jeho trampotám. Je šťastná v objetí svých vnoučat a lidí, kteří ji 

mají rádi a líbí se jim její verše, a tak nechce nikoho zarmoutit. Ta snaha udělat život 

šťastným sobě a svým blízkým prýští z každého verše. Karasová je zadumanější a hledá 

hlubší smysl života. Věří v život s přicházejícím jarem, ale vidí i ušlápnuté kvítky lidskou 

nohou. 

Debaty s autory rozšiřují i obzor  všem členům klubu a jsou vlastně přispěním k vlastnímu 

smyslu klubu: psát a učit se psát lépe. Že to jde, ukazuje přijetí naší členky Sylvy Stankušové 

do Obce spisovatelů v Praze. 

 

17.4.2008 - Frýdlantský básník Pavel Gryga, který píše lyrické verše a zůstává věrný svému 

rodnému kraji, právě vydal další, pátou sbírku s názvem Z beskydských luk. 

Autor se v ní nechal opět oslnit krásou Beskyd, vzpomínkami z mládí i cestou do Řecka. 

Kniha je členěna do čtyř oddílů, obsahuje 48 básní. 

Pavel Gryga se toulá svou krajinou, aby poznával její novou tvář. Píše o setkáních, nadějích i 

zklamáních, která už dávno přebolela, v básních poznává i daleké země, ze kterých se zase 

rád vrací domů. Beskydy jsou pro tohoto poetu tím bezpečím, krajinou, kterou jsme stokrát 

prošli, abychom opět našli něco nového. Jeho verše jakoby chtěly jít dál za všední dny, chtějí 

s námi hledat odlesk chvil, kterými žijeme, těch okamžiků, které mizí a na které jsme třeba 

nebyli připraveni. 

Kniha je doplněna jemnými kresbami metylovické rodačky, ilustrátorky Marcely Brodové, 

které se ve svých obrázcích podařilo velice dobře vystihnout atmosféru básní.  

Kmotry právě vydané básnické sbírky byli: vydavatel nakladatelství Montanex Aleš Rett, 

předseda Literárního klubu Petra Bezruče Miloslav Oliva a ilustrátorka Marcela Brodová.  

Slavnostní atmosféru celé akce, která se konala ve frýdlantské restauraci „U fary“, doplňoval 

mistrovskou hrou na kytaru talentovaný žák místní ZUŠ Dominik Baránek. Mezi 



zúčastněnými hosty nechyběla ani předsedkyně školského odboru a kultury Frýdlantu nad 

Ostravicí Iva Lichnová a jeden ze sponzorů - František Mališ z Pržna. 

Básnickou sbírku Pavla Grygy Z beskydských luk je možné si zakoupit ve Frýdlantě 

nad/Ostravicí v knihkupectví Globus a Beskydském informačním centru, ve Frýdku-Místku 

pak v knihkupectví Lva Bílka. 

1.4.2008 - Členka Literárního klubu Petra Bezruče  Zdeňka Kasíková , učitelka Základní 

školy v Nošovicích, křtila 1.dubna 2008 svoji druhou knihu básní s názvem Sdílení. Ne, nebyl 

to apríl, ani to není knížka rozmarná jako to dubnové počasí. Ba naopak. Čtenář dostává do 

rukou sbírku milou a jemnou, jakou je autorka sama. V knize najdeme verše, které přináší 

život - o naději i beznaději, o radosti i tichém pláči, o bolestech člověka.  Jsou tu i básně o 

přírodě v jejích  tisícerých proměnách, o dobrých lidech i laskavých slovech, které ledy 

lámou. 

    Slavnostní křest proběhl v kulturní místnosti obce Nošovice za přítomnosti kolegyň i žaček 

místní základní školy, přátel, rodiny i literátů. Předseda Literárního klubu Petra Bezruče 

Miloslav Oliva, který byl zároveň jedním z kmotrů knihy, rozebral právě vydanou knihu, byly 

předneseny ukázky básní. Dalšími kmotry této básnické sbírky byli: její ilustrátorka Naděžda 

Krejčí, autorčin přítel Václav Vašek a ředitelka Základní školy Nošovice Alice Sobková. 

21.3.2008- Hostem klubové schůzky Literárního klubu Petra Bezruče, která se pravidelně 

koná ve frýdlantské literární cukrárně U Langrů, byla 21. března 2008 básnířka a novinářka 

Eva Kotarbová. Kytičkou ji přivítal Miloslav Oliva, předseda LKPB. Potom přítomné členy 

seznámil z nejdůležitějšími body z jejího životopisu a třemi básnickými sbírky (Podkůvky, 

Kameny, Zapomenuté věty), které dosud paní Eva vydala. Samozřejmě nechyběly ani ukázky 

veršů z těchto knížek a došlo později i na novinky z její tvory 

     A o čem vlastně Eva Kotarbová píše? Profesor Oliva řekl: „Její verše jsou naplněny 

milostným citem, láskou k lidem, rodině, Ostravě. Dovede velice dobře vystihnout všechno to, 

co přináší láska a rodina. Volí verše nerýmované i rýmované, snaží se podat básnický obraz 

jen několika málo slovy.“ 

    Autorka pak přednesla  básně ze své sbírky Kameny, kde jí inspirací byla Ostrava, rodný 

kraj a mimo jiné také dědeček, který pracoval jako hutník. Dále na sebe prozradila, že začala 

psát v 16 letech. Velkým vzorem jí byl učitel českého jazyka a literatury na gymnáziu ve 

Vítkovicích - Miroslav Etzler. Ten nejen jí, ale všem svým studentům doporučoval knihy a 

časopisy, které je třeba číst, aby člověk získal větší přehled o dobré literatuře a společenském 

dění, doporučoval někdy i to, co mohlo být pro něho v letech 1965 - 1967 z politických 

důvodů  riskantní…Už  na gymnáziu  Eva Kotarbová publikovala verše ve školním časopise 

Fčela. 

     Na tomto velice milém setkání došlo i na dotazy a slova obdivu. Například Libuše 

Karasová poděkovala básnířce za velký zážitek. Velmi ji zaujaly básně ze sbírky Kameny, 

protože i její rodiče pocházeli „z Černé Ostravy“. 

   Autorka prozradila, že ji verše nenapadají každý den, někdy přicházejí náhle v útržcích, 

jindy je ihned ne světě celá báseň, ale většinou prvotní verše přepracovává, vrací se k nim 

mnohokrát, než se odhodlá je zveřejnit. Je toho názoru, že není nutné vydávat každý rok 

knížku, ale je třeba nechat verše uzrát. 

     S verši Evy Kotarbové se na setkání ve Frýdlantě nad Ostravicí také seznámila 

bohemistka, Číňanka Feng-Yung Song z Prahy, která je snachou Vlasty Vojtové,  členky 

LKPB.  Feng překládá do čínštiny české písně a také je nádherně zpívá na svých četných 

koncertech se skupinou Mystika. Mohla verše ostravské autorky ocenit. Líbily se jí. Uvedla 

také: „Současná moderní poezie - to je vyjádření vnitřního pocitu. Lidé každý den něco 

prožívají a to vnitřní cítění je všude stejné. Takže v české i čínské poezii najdeme něco 



společného. Naše  poezie navíc vychází ze silných národnostních tradic, má pevné základy. 

    Příjemnou atmosféru setkání s verši Evy Kotarbová pak Feng-Yung Song umocnila svým 

 nádherným zpěvem: ukázkou moravské písně přeložené do čínštiny a čínskou lidovou 

písničku zazpívala v mateřském jazyce. 

    Velikonoční schůzka v klubu byla díky tomu všemu velmi sváteční a nás potěšila i slova 

Evy Kotarbové, jimiž vyjádřila, že si cení LKPB, protože vyvíjí zajímavou kulturní činnost a 

hlavně sdružuje lidi, kteří mají chuť psát a tvořit.  

17.3.2008 - Veršování v Seniorklubu ve Frýdlantě nad Ostravicí. „Již na konci zimy se 

vždycky těšíme, až nás pozvete, abychom spolu mohli přivítat jaro. Právě to setkání s vámi je 

předzvěstí jara a my jsme rádi, že vás zase vidíme, že si řekneme pár veršů a zazpíváme si 

….,“ těmito slovy začal Miloslav Oliva, předseda Literárního klubu Petra Bezruče setkání 

jeho členů se seniory ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

Tentokrát si více než třicet seniorů vyslechlo verše nejen o jaru, ale také např. z úst Pavla 

Grygy zazněly informace o právě vydané knize Karla Bogara o frýdlantském malíři a 

grafikovi Ferdiši Dušovi, která se křtila v místní Janáčkově síni a o jejíž vydání se město 

zasloužilo. Senioři si měli možnost knihu i prohlédnout a projevili o ni zájem.  Věří, že si ji 

budou brzy moci zakoupit v nedávno otevřeném knihkupectví ve zdejším obchodním domě 

Oma.  

V klubu vyzdobeném velikonočními kraslicemi a zlatým deštěm, přednášeli dále literáti verše 

Kainarovy a Seifertovy, byl vzpomenut i Petr Bezruč, ale samozřejmě se nezapomněli 

pochválit i svojí tvorbou. Velký úspěch sklidila lidová básnířka Olga Tlučková, která své 

verše píše v nářečí. Přednesla i své kritické básně na soudobou společnost, politiky, které byly 

odměněny velkým potleskem. 

K dobré náladě přispěly i písničky, které hrál na harmoniku František Gistinger. Tak se 

podařilo v seniorklubu vytvořit příjemnou atmosféru, i když za okny zrovna vládlo deštivé 

počasí, místy padal i sníh, což vůbec nepřipomínalo, že by mělo za pár dnů převzít vládu nad 

zimou tolik očekávané jaro. 

10.3.2008 - Klub seniorů Staré Město přivítal v pondělí 10. března 2008 na své pravidelné 

schůzce v zasedací místnosti obecního úřadu tentokrát grafika a literáta Jiřího Otípku, člena 

Literárního klubu Petra Bezruče. Ten na besedě nazvané Setkání s poezií přiblížil nejen svou 

tvorbu, ale zároveň vykreslil poezii jako samostatný literární útvar, uvedl různé druhy veršů a 

zákony skladby básně. 

Více jak čtyřicet přítomných hostů, mezi nimiž nechyběli ani předseda Literárního klubu 

Petra Bezruče Miloslav Oliva, předseda Bezručova kraje Jan Kukuczka a Milo Komínek – 

vydavatel měsíčníku Svědomí, uvítala předsedkyně klubu seniorů Starého Města Karla 

Mikšíková. S potěšením konstatovala, že je ráda, že tentokrát vidí mezi přítomnými i muže, 

protože ví, že ti nejsou příliš laděni na lyrickou notu. A skutečně bylo vidět, že i oni 

poslouchají s velkým zaujetím. 

 

8.2.2008 – Únorová schůzka (8. 2.) v cukrárně "U Langrů" ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde 

se scházejí literáti, byla tak trochu slavnostní. Ptáte se proč? Konečně se podařilo v celé své 

kráse otevřít a vypustit do světa webové stránky Literárního klubu Petra Bezruče a celá tato 

sláva byla  zpečetěna křtem. Kmotry byli: Jiří Otípka, který je duchovním otcem veškerého 

snažení a příprav webových stránek, jemuž patří velký dík od všech členů klubu. Právě on už 

rok usiloval o to, aby až do poslední zprávy a údaje na webu klubu bylo vše důstojné, 

přehledné, aktuální, aby si kdejaký človíček třeba i na druhém konci planety mohl udělat ten 

nejlepší obrázek o tom, co to vlastně Literární klub Petra Bezruče je, co je jeho náplní, jaké 

lidi sdružuje a čemu se věnují.  



    Druhým kmotrem byl předseda LKPB Miloslav Oliva, kterému z očí zářila radost a tu 

vyjádřil slovy: „Jsem rád, že se Literární klub dostává zase ve své práci kousek dopředu. 

Věřím, že prostřednictvím našich nových klubových webových stránek se ještě více 

dostaneme do povědomí lidí, kteří naší práci fandí.“ 

      Vážení čtenáři, takže literáty zpod Beskyd najdete na www.lkpb.cz.  Zda se i vám naše 

webové stránky líbí, to jsme moc zvědaví, a proto právě od vás rádi uslyšíme názor, co ještě 

vylepšit, co  vám na našich stránkách schází. Napište nám. 

 

jV letošním roce dali jsme si úkol, že při každém našem setkání dostanou prostor jednotliví 

členové, aby nás seznámili blíže se svou tvorbou. Tak se na této schůzce představily Olga 

Tlučková a Sylva Stankušová. Tlučková hovořila o tom, že ji baví psát o starých časech, kdy 

vzpomíná na rodné Bruzovice, ale také jak ráda píše satirické básně o různých nešvarech 

v naší společnosti, o módních výstřelcích, o nevhodném chování mládeže, o reklamách, o 

různých televizních seriálech a soutěžích, jak snadno přijít k penězům. 

Stankušová mluvila o své próze Tempi pasatti. Je to příběh z konce dubna druhé světové 

války, kdy mladý rumunský důstojník se v Brně zamiluje do mladé dívky. Vzpomínky na tuto 

lásku jej pronásledují po celý život. 

 

17.12.2007 – připravil pro frýdlantské seniory M.Oliva pásmo vánoční poezie z básní členů 

LKPB. 

14.12.2007 – schůzka klubu v cukrárně u Langrů – vánočně laděná s grogem a medovými 

perníčky. Probrány i některé básně Pavlorkové, Švihelové a Urmaničové. Stručně byl 

zhodnocen rok 2007. 

6.12.2007 jeli do Rožnova na vyhodnocení Rožnovského fejetonu a Klíčku 2007 Zápalková, 

Figura, Houdková. Čestné uznání za svůj přihlášený fejeton dostala i Houdková. 

1. 12.2007 se v Bašce konaly Dny přátelství s Lužicí, kde na dopoledním semináři přednesl 

své poznámky za LKPB M. Oliva, vše moderovala D. Zápalková. 

28.11.2007 – 3.ročník Veršování pod Lysou horou, přítomni: 

Pavlorková – organizátorka, Oliva – uvedl Pavlorkovou a pak představil div. Hru; Kracík, 

Figura, Švihelová, Horák – členové četli básně Pavlorkové a sehráli div.hru o P.Bezručovi.  

O obou těchto akcích články v Deníku F-M a Regionu Frýdl.,Beskydy. 

17.-18.11. na pozvání nakladatele Ebra jel do Prahy .Figura, zúčastnil se prodeje svých knih 

v paláci Luxor na Václavském náměstí. 

 

22.11.2007 křtila svoji knihu Jó, život lázeňský Dajana Zápalková v Třeboni v restauraci 

Rondo. 

Křtilo se pivem regent – Eva Grulichová – majitelka restaurace a Hana Irlbeková (přítelkyně 

autorky). Článek v Deníku F-M, napsal Fr. Vaníček. 

V listopadu vyšla také publikace M.Olivy Literárně dramatická společnost Místecká Viola  

(k 5letému trvání Violy). 

Slavnostní setkání k 10. výročí Literárního klubu Petra Bezruče  
 

11.5.2007 slavili členové Literárního klubu Petra Bezruče v budově Obecního úřadu v Bašce 

10. výročí svého trvání. Slavnostní schůze se zúčastnili pozvaní hosté z literárních oblastí, 

jako například spisovatel L. Knězek z Frenštátu p.R. nebo předseda Beskydského kraje J. 

http://www.lkpb.cz/


Kukuczka, starosta obce Baška Břetislav Jasek i bývalí členové a příznivci klubu. Předseda 

Miroslav Oliva připomenul historii klubu i v období, kdy tento ještě nenesl současný název a 

existoval při různých jiných kulturních organizacích. Následně zhodnotil činnost v posledních 

letech a poukázal na obtíže, které musí klub překonávat. "Jedná se především o nedostatek 

financí na vydávání tradičních tiskovin jako Almanachu, časopisu Zrcadlení a kalendáře. Klub 

učinil další krok pro své zviditelnění zavedením webové stránky, která má napomoci k lepší 

informovanosti o naší činnosti," říká Miroslav Oliva. Jedním z hostů setkání byla i Jana 

Vašinková. "Vedla jsem v roce 1996 kroužek spisovatelů a básníků, který spolupracoval s 

Maticí slezskou. V lednu 1997 jsme se osamostatnili a založili Literární klub Petra Bezruče," 

říká Jana Vašinková. Čtrnáct dalších zakládajících členů klubu ji zvolilo za první 

předsedkyni. Pro navození literární atmosfery bylo setkání zpestřeno dětskou recitací a hrou 

na piano v provedení dětí Základní školy v Bašce a přednesem básně L. Tělecké, členky 

klubu. Zasloužilí členové F. Gistinger, E. Kozubíková, J. Vašinková, O. Tlučková, J. Štach a 

I. Návratová byli odměněni knižní publikací. Členové klubu vyjádřili poděkování starostovi a 

Obci Baška za umožnění setkání a vyjádřili politování nad neúčastí pozvaných hostů ze 

sponzorských měst Frýdku-Místku a Frýlantu n.O.  

 


