
Nad almanachem literátů pro rok 2011 

Je listopad, doba zamýšlení. A s ním vychází Almanach literárního klubu Petra Bezruče. A od 

kdy vychází? Věřte, nevěřte, již od roku 1997 se scházejí básně a povídky do tlustých či méně 

tlustých knížek. Bylo to sto stránek, ale také šest set. Letos jich je tři sta třicet šest. Vzešly z 

péra sedmnácti autorů. Podívejme se, co nám sdělují. 

Václav Cichoň ze Sedlišť vypravuje o parašutistické skupině Wolfram. Zvláště lituje J. 

Bierského, který si přišel do Beskyd pro smrt. Marta Dvořáková nám v pěti krátkých skicách 

objevuje svýma očima Slovensko. Obdivuje se horám i své odvaze zdolávat žebříky ve 

skalách. Jiří Figura z Nové Vsi, jak již po několikáté, zůstává doma v Beskydách. Píše: 

"Dobře se tu přemítá, diskutuje, chodí." Baví ho výšlapy na Lysou horu i dumání nad 

ekonomickou krizí, najdete zde kresby malíře Konvičky. 

V Beskydách zůstává i František Gistinger z Frýdlantu n. O. Krátce zachycuje několik fází 

svého života v próze i ve verších. Zůstává věrný svému ekologickému přemítání. Marie 

Kolouchová z Frýdku-Místku se dočasně stává vyprávějící babičkou. Její vnoučata ji k tomu 

přímo nutí – babi, vyprávěj. A tak s nimi mluví o prasátku Chrochtátku a jiných zvířátkách. 

Vždyť je děti mají rády. Emílie Kozubíková z Frýdku-Místku se ráda vrací ke svým počátkům 

působení v literárním klání. To bylo ztíženo tím, že je nevidomá. Musela se naučit chodit 

s bílou holí na nákupy i na frýdecký zámek, kde se konala literární setkání. Nebylo to vždy 

jednoduché, ale všechny problémy zmizely, když mohla být mezi literáty, které vedl Vilém 

Závada. Zvlášť dobře zde vzpomíná na jedno takové setkání v roce 1987. 

Naděžda Krejčí z Frýdku-Místku se v básních i próze také vrací, ale ne k básnění, ale 

vzpomíná na své mládí v krajině pod Lysou horou. Ivana Návratová z Frenštátu p. R. ve své 

práci vzdala hold svému zemřelému otci Ctiradu Návratovi. Píše o jeho lásce k lesu, k psaní. 

K tomu vedl i svoji dceru. Zdá se, že by byl rád, kdyby mohl číst její práce. 

V klubu vychází již třetí básnická sbírka Miloslava Olivy z Frýdlantu n. O. Jsou to básně 

o plynoucím čase, životě a nemožnosti návratu. Marie Pěluchová z Nové Vsi dokončila svůj 

detektivní příběh Kletba prstenu, který již probíhal v almanaších 2004 – 2006. Je samozřejmé, 

že vám neprozradím rozluštění. Věra Petrová z Frýdlantu n. O. napsala básně ze svého života 

o lásce pomíjivé i o bolestech dnešních dnů – osobních i politických. Jana Ptacek se vydala na 

cestu do Chile, je moc dobrodružná. Eliška Resková z Frenštátu p. R. ve svých básních 

zachycuje proměnu krajiny během roku a s ní běží i náš život. Knížku doplnila svými 

kresbami. Sylva Stankušová nám napsala zprávu o životě a pouti havíře, jak je prosté žít, 

dobývat uhlí, získat dobrý výdělek a třeba si najít i milenku. Jak může být najednou život 

lehký! Jak vše skončí? Čtěte.  

Letošní oslavenkyně, frýdecká občanka Olga Tlučková nám neodpouští žádnou z chyb, 

kterými se hemží dnešní dění. Mluví o hlouposti reklam a letáků lákajících po snadných 

půjčkách a ziscích. Ten opravdový život je někde jinde, nebo už doopravdy uplynul? Vždy 

píše vtipně a s nadhledem. 

Bohumír Vidura z Ostravice se v našem klubu už zabydlel jako básník milostných veršů. 

Nejde tu o venkovskou idylu, ale svět kaváren a barů, kam chodí krásky okouzlovat muže.  

Dajana Zápalková z Hodoňovic se zasnívá nad láskou, která je a není, v jejích básních je 

řešena otázka snu a bdění. Zdálo se mi to, či to byla skutečnost? 

Čteme si almanach, který byl natištěn v tiskárně Copellia ve Starém Městě, a možná se 

rozhodujeme, co nás více zajímá, kdo nás zaujal. Jak pestrý je život, tak rozmanitý je 

almanach Literárního klubu Petra Bezruče 2011. Jistě si vyberete. Půjčit si ho můžete třeba ve 

frýdecké knihovně na Jiráskově ulici. 

                                                                                                                  Miloslav Oliva 

 



Předvánoční návštěva Martiny Šomanové a jejího přítele Radka s malým Nicoláskem 

(nar.27.6.2011) u Olivových ve Frýdlantě n.O.  

  

 



 



 



 

 



 

  

Vánoční beseda 

Blíží se konec roku, může to být doba bilancování, ale také úvah, co dál. Literární klub Petra 

Bezruče se rozhodl pro besedu s literárním vědcem z Frenštátu pod Radhoštěm Liborem 

Knězkem. Přijel s ním i jeho "dvorní" nakladatel Jaroslav Gemrot. S oběma pány se členové 

klubu již dávno znají. Libor Knězek uspořádal mnoho přednášek pro literáty a tiskař Gemrot 

tiskl první klubové almanachy. 



Prostředí literární cukrárny U Langrů ve Frýdlantě nad Ostravicí tíhlo přátelskou atmosférou, 

zvláště když se začalo vyprávět o knize Jaromíra Kaluse U nás doma. Tato kniha měla před 

několika dny svůj křest ve Frenštátě pod Radhoštěm. Autor - syn básníka a učitele Josefa 

Kaluse, v ní vzpomíná na svého otce a život v Čeladné na konci 19. a začátku 20. století.Její 

první stránky nemohou začínat snad ani jinak:  

"Čeladná, to líbezně mně znající jméno mého rodiště, v němž jsem prožíval v lásce a péči 

svých rodičů nejšťastnější dobu svého života, dětství a chlapectví." 

Jednotlivé kapitoly Jaro (Na jednotřídce v Prostřední Čeladné), Dozrávání (Na trojtřídce v 

Dolní Čeladné), Návrat rodičů (Po čtyřiceti letech do rodného města), Loučení – nám 

přibližuje život rodiny Kalusovy v Neladné a ve Frenštátu. Při četbě knihy se rádi vracíme do 

let, kdy básníkovo úsilí přivedlo na zapadlou ves takové osobnosti jako byli manželé 

Svobodovi s F.X.Šaldou, básníka J.Zeyera a další. Je tu zachycen i život Jaromírův, který 

nenásledoval svého otce, ale stal se zemědělským inženýrem, láska k literatuře mu však 

zůstala. 

Literáti se rádi se spisovatelem Knězkem vrátili do dob minulých. Odpoledne plynulo 

příjemně v tomto adventním čase. Vzpomněli tu i další knihy, které vydal Libor Knězek jako 

editor v knižnici Zlatobýl: Valašské vánoční legendy, Tkalcovské písně, Z chlapeckých let, U 

nás doma. S přáním šťastných Vánoc a nového roku se členové klubu s hosty rozloučili. 

Neprobrali sice vše, co chtěli, ale doúčtovali právě vydané almanachy, potěšili se novou 

knihou Marty Dvořákové Hora v růžových brýlích (čeká na svůj křest). Ale taková setkání 

vždy pohladí na duši a povzbudí k další literární tvorbě. 

 

                                                                                                                  Miloslav Oliva 

J. Gemrot (zleva) a L. Knězek 

 



Předseda literátů M. Oliva připíjí na klidné Vánoce a úspěšný nový rok 

 

Spisovatel Libor Knězek besedoval s literáty 



 

V literární kavárně U Langrů je vždy útulno 



 

  

  

  

Autorské čtení Dajany Zápalkové 

Členka Literárního klubu Petra Bezruče Dajana Zápalková prožívá měsíc před koncem roku 

v lázních v Klímkovicích, aby si doléčila svoji novou kyčel. Při všech těch předepsaných 

procedurách nezahálí a připravila si pro lázeňské hosty své autorské čtení. V hodinovém 

pásmu představila pacientům svoji tvorbu a měla úspěch. Především lyrické verše autorky si 

lázeňští koupili pro své blízké jako vánoční dárek. Jistě dobrý tip, jak dát ve známost tvorbu 

literátů mezi veřejnost. 

Autorské čtení v lázních Klimkovice 



 

Hosté autorského čtení Dajany Zápalkové v lázních Klimkovice 



 

Stromeček na lázeňské kolonádě 
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Literáti diskutovali s knihovnicemi 

Na říjnovou schůzku Literárního klubu Petra Bezruče do cukrárny U Langrů ve Frýdlantě nad 

Ostravicí přijaly pozvání ředitelka místní Městské knihovny Věra Kožuchová a knihovnice 

Simona Bobišová. 

Po úvodním představení hostů předsedou klubu Miloslavem Olivou si vzala slovo Věra 

Kožuchová, která podrobně povykládala literátům o činnosti knihovny a o práci se čtenáři.  

„Občanům poskytujeme veřejně knihovnické a informační služby, zároveň plníme funkci 

regionální knihovny. Dostali jsme na starost šest neprofesionálních knihoven v okolních 

obcích, kterým pomáháme s odbornou poradenskou a konzultační činností, s výběrem a  

nákupem knih a časopisů pořízených z prostředků obce, s tvorbou výměnných knihovnických 

fondů, rozvozem cirkulačních souborů knih. Jak vidíte, práce je hodně. Co mě ale 

znepokojuje, čím dál méně financí, které se knihovnám dostává. Jak se s tím vypořádat na 

příští rok, to ještě opravdu nevím“, rozvyprávěla se ředitelka knihovny Věra Kožuchová. 

Došlo i na čísla – kolik má knihovna čtenářů, jaké tituly se půjčují nejvíce, jaké žánry, kolik 



je výpůjček na jednoho čtenáře na rok atd. 

„Padesát dva výpůjček na jednoho čtenáře na rok není zase tak malé číslo, proto bych se 

nebála těch nepříznivých zvěstí o tom, že český národ nečte, že to jde s knihami a 

s knihovnictvím vůbec z kopce“, podotkla Simona Bobišová, která pracuje ve frýdlantské 

knihovně se čtenáři.  

Tuto myšlenku dále rozvíjela i členka klubu Naděžda Krejčí, která pracuje v hudebním 

oddělení místecké knihovny.  

„Práce s dětmi je důležitá již od mateřské školky, ale také se seniory. Knihovnice místecké 

knihovny dokonce docházejí za seniory přímo do Domova pro seniory, kde pro ně připravují 

besedy, přednášky, diskutují nad knihami a staří lidé jsou za to vděčni“, řekla Krejčí. 

Ta též dále vyjmenovala akce knihovny za uplynulý rok, zajímavostí je jistě spolupráce 

knihoven na polsko – česko – slovenském pomezí a mnoho jiných akcí pořádaných třeba 

s Místeckou Violou. 

„Je jistě dobré, že jsme tady dnes na naší klubové schůzce přivítali knihovnice, získali jsme 

tak trochu větší přehled, co lidé vlastně čtou – od beletrie přes naučnou literaturu, ať už to 

jsou životopisy, historické knihy či verše“, zhodnotil schůzku literátů Bohumír Vidura. 

                                                                                                             Dajana Zápalková 

Věra Kožuchová-ředitelka frýdlantské knihovny (zprava) Milosalav Oliva, předseda LKPB, 

Simona Bobišová, knihovnice 

 

Knihovnice diskutují se členy LKPB 



 

  

Zajímavá byla zářijová schůzka literátů, na které jsme přivítali hosta - Jiřího Jezerského. 

Ten je autorem jistě zajímavé bohatě ilustrované brožury DOPISY BRATRA MARYČKY 

MAGDONOVÉ. 

Oč se jedná? Autor zde na základě článků z regionálního tisku z roku 1900-1910 zveřejnil na 

neexistujhících postavách Maryčce Magdonové a Petru Bezruči různé příběhy a informace té 

doby. U členů LKPB to pravděpodobně zanechalo smíšené pocity, rozpaky, byli z autorova 

vyprávění mírně zmateni. Nevěděli co s uvedenými fakty Jezerského, jak si je v hlavě srovnat 

s tím, co znají. Mají jistě o čem přemýšlet. 

Jakési uvolnění na schůzku vnesla Martina Šomanová s partnerem Martinem, kteří nám přišli 

ukázat svého tříměsíčního Nicolase. Snad z něj vyroste nový poeta! 

M. Šomanová přišla ukázat syna Nicolase 



 

Nejmladší literát s nejstarší členkou klubu O. Tlučkovou 



 

D. Zápalková si též malého pochovala 



 

Přírůstek do literár. rodiny - Nicolas 



 

Zářijová schůzka s malým Nicolasem Martiny Šomanové 



 

Jiří Jezerský 



 

Jiří Jezerský diskutuje s literáty 



 

  

Na Lašských slavnostech v Sedlištích, které se konaly na Bezručově vyhlídce v sobotu 3. 

září 2011 (moderovala členka LKPB Dajana Zápalková), se dostalo úpřímného blahopřání 

naší člence Olze Tlučkové k jejím 90. narozeninám. Přál jí Lašský král Zdeňa Viluš 

Krulikovský, starosta Sedlišť Jaromír Krejčok. Sedliště byla pro Olgu vesnicí, kde hrála 

divadlo, kabarety, psala k nim scénáře, recitovala své verše i rýmovačky v nářečí. Dodnes je 

zde aktivní členou seniorklubu. 

Významným okamžikem byly tyto slavnosti i pro dalšího člena LKPB Ing. Václava Cichoně, 

kterému se podařilo sebrat materiály o hornickém spolku Rozkvět Sedliště a uspořádat je do 

knížky. Ta vyšla za finanční podpory Nadace Landek s názvem Stodesáté výročí Hornického 

spolku Rozkvět v Sedlištích. Blahopřejeme!  

                                                                                                           Dajana Zápalková  

Olga Tlučková v kole 



 

O. Tlučková diskutuje s účinkujícími Lašských slavností, moderovala D. Zápalková 



 

Autor knížky se členy hornického spolku Rozkvět 



 

V. Cichoň v kole s O. Tlučkovou 



 

  

Beskydská lavečka s jubilanty 

Uběhl rok a do Hodoňovic k manželům Pobudovým na zahradu do pártystanu se na 3. ročník 

Beskydské lavečky začali sjíždět nejen literáti, ale přijeli i jubilanti, s kterými se letos utrhl 

pytel. 

Po krátkém přivítání předsedou klubu Miroslavem Olivou a přípitku, shlédli přítomni Olivovu 

divadelní scénku Setkání v Beskydách. Ta však musela být nechtěně přerušena  z důvodu 

silného deště, který se nad vesnicí přehnal. Ve stanu ale nepršelo, a tak se v programu 

pokračovalo. 

Začalo se blahopřáním. A sice nejdříve devadesátnicím, básnířkám Terezii Závodné a Olze 

Tlučkové. 

„Velice si všichni vážíme nejen jejich básní, ale též poetického ducha, kterým obě dámy 

oplývají. Paní Olga nezapomíná na těšínské nářečí a bere si ve svých básních na mušku 

nešvary doby. Zatím co paní Terezka se ve verších vyznává k lásce k rodnému kraji, najdeme 

u ní i básničky věnované dětem,“ podotkl stručně Oliva. 

Činorodá osmdesátnice Sylva Stankušová se mohla pochlubit svoji právě vydanou knížkou 

povídek.  Ale asi nejmilejší událostí, ke které mohli literáti gratulovat manželům Olivovým, je 

jejich diamantová svatba. Nechyběl ani dort, kytice a knížečka veršů, kterou literáti předali 

oslavencům k připomenutí si jejich šedesáti let společného života. 

Ještě jednou událostí byl tento ročník Beskydské lavečky výjimečný: 

„Dámy a pánové, protože už vyšlo sluníčko, nic nám nebrání v tom, abychom právě dnes 

začali první ročník turnaje v petanque – Pobuda cup. Soutěžit budeme o tento nádherný 

putovní pohár,“ – vyzval ke hře jeden z literátů – Jiří Figura. A opravdu, kdo chtěl hrát, 



zúčastnil se nelítostných bojů se záludnými koulemi, jiní si sdělovali s přáteli své postřehy 

v psaní veršů či prózy. 

K tomu všemu nechyběly tóny harmoniky a do rytmu přizvukoval ozembuch hostitele 

Pobudy. 

„Na tak milé setkání s přáteli, dobrou náladu, poetického ducha, který tady dnes na 

hodoňovickém území v tak krásném koutu pod Beskydami panuje, nemohu zapomenout ani 

v daleké Austrálii,“ vyznala se ze svých pocitů  členka klubu Jana Ptaczek, která již několik 

lek v této zemi s manželem žije. 

Došlo i na společné fotografování do klubové kroniky, občerstvení, které hostitelé připravili.  

Každý si pohodu i přes počáteční rozmary počasí pochvaloval. Ale když sluníčko zapadlo za 

lesy,  nastal čas odchodu a loučení. 

„Děkujeme, vzácní manželé Pobudovi, za vaši pohostinnost, uznání za naše literární snahy, za 

to, že jste nás k sobě pozvali. Už teď se těšíme na další ročník Beskydské lavečky!“ – zaznělo 

snad ze úst všech literátů. 

                                                                                                           Dajana Zápalková  

  

Literáti na Beskydské lavečce v Hodoňovicích 

 

Devadesátnice, básnířky T. Závodná (zleva) a O. Tlučková 



 

M. Oliva s oslavenkyněmi, (zleva) O. Tlučková, J. Olivová, S. Stankušová 



 

Osmdesátnice S. Stankušová se chlubí svoji novou knihou 



 

Radim Pobuda předává vítězům putovní pohár 1. ročníku Pobuda cupu v petanque 



 

T. Závodná přeje manželům Olivovým k diamantové svatbě 



 

Živijó........ oslavencům 



 

  

  

Najděte si Modrý salonek 

Nedávno jsme si mohli přečíst pozvánku, že poslední červnový pátek pořádá v Modrém 

salonku Místecké knihovny kulturní sdružení Místecká Viola setkání se spisovatelem 

Antonínem Szkanderou z Frýdku-Místku a s básníkem Bohumírem Vidurou z Ostravice. 

Sešla se zde skupinka příznivců a přátel takovéto literatury, která je z „místních zdrojů“. 

„Nepředstavovali se tu autoři zvučných jmen jako je Wieveg, ale lidé, kteří se rozhodli, že 

seznámí veřejnost se svými myšlenkami ve formě próz či básní. Třeba někoho zaujmou nebo 

naštvou,“ podotkla Vlasta Blizňáková z Místecké Violy, v jejíž režii celý večer probíhal. 

Nejdříve se četly prózy, pak verše. 

Místecká Viola je již známá svou pečlivou přípravou každého večera. Tentokrát byla pokřtěna 

i kniha Antonína Szkandery Když ticho mluví. Ta obsahuje třicet sedm krátkých povídek ze 

života rybářů, těch tichých bláznů, jak se jim říká. Jsou tu i povídky jiné, z minula i 

z přítomnosti, jak si lidé, tedy i rybáři, mezi sebou povídají. Je to již pátá kniha tohoto 

redaktora a spisovatele z Frýdku-Místku. Stačí si číst, třeba o dovolené, a objeví se vám svět 

lidiček od vody, jak je třeba ještě neznáte. 

Bohumír Vidura se představil ve verších, které přednášeli členové Violy, jako básník 

opěvující krásu Beskyd a žen. Výběr z jeho sbírek Rosení, Černý květ, Spirály byl velice 

zajímavý.  

„Znovu se ukázalo, že ženy nelze pochopit ani uchopit pohledem či dlaněmi, že je nutno je 

zkoumat jako v zakázaném ovoci i něco z ráje v divoké přírodě. Je v nich tisíce podob, a to 



nám ukázal ve svých básních,“ řekl Vidurův kolega z Literárního klubu Petra Bezruče Pavel 

Gryga.  

Autor se upnul spíše na krásky z měst a na jejich prchavé lásky. Ty krásky z Beskyd na něho 

ještě čekají v letním setkávání. Tu v horách je všechno jiné než v ulicích Ostravy. I 

vzpomínky se míhají, jedna přes druhou, každá chce vypovědět, co bylo, jak bylo, zastavují se 

a ptají, co dnes? A tak se mísí skutečnost a básnění.  

Bohumír Vidura pak v závěrečné besedě přednesl své nejnovější básně, ukázal tak 

rozmanitost své tvorby. Spokojení posluchači si pak mohli koupit i jeho sbírku Rosení a 

zároveň i knihu Antonína Szkandery. 

Místecká Viola chystá i další setkání s literáty. V září se má představit Eva Tvrdá z Opavy, 

chystají se akce i na další měsíce, plánuje se rok 2012. Je to jistě zajímavá práce, ale potřebuje 

hodně obětavosti. V minulém roce uspořádala Místecká Viola pořady o básnířce Věře 

Philippové z Opavy, o B. Pavlokovi z Řepišť, o J. Kukuczkovi z Frýdku-Místku, o L. 

Muškovi z Ústí nad Labem, o literátech regionálních (D. Zápalková, B. Kobliha, A. 

Szkandera, D. Bátor), dále o knize L. Romanské o K. H. Máchovi. 

V tomto roce hostovali v pořadech Violy básnířky Eva Kotarbová z Ostravy, Karla Erbová 

z Prahy. Budeme rádi, když toto kulturní sdružení ve své práci objeví nové literáty. 

                                                                                                              Miloslav Oliva  

Spisovatel Szkandera a básník Vidura při svém autorském čtení v Modrém salonku 

 

B. Vidura podepisuje svoji knihu Rosení 



 

M. Oliva se vítá se spisovatelem Szkanderou 

 

  



Za přáteli do hor 

Zase uplynul rok, a tak se zástupci literátů rozhodli podívat se, jak se žije přátelům na 

Javořince, konkrétně Zdeňce Tomáškové, bývalé sekretářce básníka Petra Bezruče, zda je 

zdravá, zda jí nechybí optimismus. 

Počasí nebylo právě nejlepší, mraky se honily nad Lysou a voda v přehradě Šance byla dost 

temná. Přijetí v chaloupce pod strání bylo ale jako vždy milé. V zahrádce kvetlo plno květin, 

na stole se na nás smály červené třešně, voněla káva s koláčem. Zjišťujeme, že se zdravím 

hostitelky to není dobré, jsou starosti s domečkem i s lidmi, kteří se vkrádají do soukromí, aby 

našli pár hub, které ale rostou i jinde. 

Vzpomínáme na příběhy dávné, kdy se stavěl dům – někdy ke konci 19. století, jak se měnil, 

opravoval, aby vydržel vánice i letní bouře. Chaloupka stojí dodnes, stárne a obyvatelé s ní. 

„Všechno by bylo dobré, ale někdy nohy bolí, nějaká nemoc přijde – darmo povídat. Snažím 

se, aby bylo dobře, vždyť to znáte sami,“ vypráví Zdeňka Tomášková. 

Přicházejí i zprávy zvenčí. Čteme článek: Bratr Maryčky Magdonové píše o Mariánských 

Horách, zpěvák Nohavica zase vyvrací Bezruče. Jiří Jezerský si vymyslel postavu bratra 

Maryčky Magdonové, aby nám ukázal, jak se asi žilo v Mariánských Horách na počátku 20. 

století. Předvedl nám zde zajímavé dokumenty z té doby. Nohavica zase tvrdí, že v regionu 

neexistují rody se jménem Magdon, ale Magdoň. Myslíme si, že to není podstatné pro báseň, 

která není historickou pravdou. Nezdá se nám, že slovo přepisovač se hodí pro Vladimíra 

Vaška. Nemůže se bránit. Čekáme na zdůvodnění.  

Tak probíráme článek, vzpomínáme, jak se už kdysi dávno říkalo, co Vašek napsal a co ne. 

Tímto se už zabývalo mnoho literárních kritiků, ale důkazů o opisování se nenašlo.  

Jiná situace je u diplomových prací, tam se důkazy našly. Zde je to mnohdy touha po titulech, 

třeba po kariéře. Vašek po tom netoužil, ani o to nestál. 

Vracíme se znovu k účelu naší návštěvy, a sice, zda literáti uspořádají nějaké setkání 

s programem na Ostravici v Bezručově srubu.  

„Ano, je to velice obtížné dopravovat se z Javořinky. Co bylo dříve jednoduché, je dnes stále 

obtížnější a zdraví nemám nejlepší,“ vysvětluje Zdeňka Tomášková. 

Rozcházíme se s touto vzácnou ženou s neurčitou nadějí na zlepšení zdraví a slibujeme si zase 

setkání. Chystáme se na cestu. Jako bychom opouštěli jiný svět, snad zapomenutý. Nad 

údolím se houfují černě oranžová mračna, přijde bouře. Sotva jsme doma zavřeli dveře auta, 

přišel obrovský lijavec. Jsme promoklí, jsme někde jinde, ale nezapomínáme. Vrátíme se. 

                                                                                                                              Miloslav Oliva  
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Mám pro tebe lákavou novinku,  

jsme pozváni na Javořinku. 

Tak už to u nás bývá,  

znovu mě překvapil profesor Oliva. 

Myslí to vážně, to není fór,  

a tak se těším zase do hor. 

Kdo zajistí povolení? 

Jeden z mých žáků je zelený. 

Beskydy nás přijaly do své náruče, 

přijme nás sekretářka Petra Bezruče? 



Nejdříve úsměvy, stisk ruky, pozdravy,  

jsme zváni ke stolu, ptáme se na zdraví. 

Pak přišly otázky, bylo jich dost,  

Petr Bezruč, Slezské písně a současnost. 

Písně jsou nesmrtelné, to vám odpovím! 

Jarní vítr je nese znovu do dědin. 

Posloucháme a čas běží,  

tajemství Písní sám Ondráš střeží. 

Loučíme se před chalupou v pravé poledne, 

přišly stisky rukou, pak pohledy prosebné. 

                                  Pavel Gryga 

  

Javořinka, u Zd. Tomáškové 

 

Z. Tomášková 



 

  

Na schůzce LKPB, která se konala v cukrárně U Langrů v pátek 20.5.2011, jsme přivítali 

zástupce fa Copellia ze Starého Města, kde nám budou tisknout almanachy pro tento rok. 



Tuto náročnou mravenčí práci vzal na svá bedra zeť zemřelého literáta Jiřího Otípky Ing. 

Zbyněk Stuchlík se svoji dcerou Kateřinou.. 

S velkou pečlivostí nám přítomným vysvětlili, v jaké formě mají členové klubu předat svá 

dílka k tisku, na jakém nosiči, jak graficky upravené. Snad všichni ti, kteří se schůzky 

zúčastnili, pochopili, horší to bude s těmi, co nepřišli. 

Dále nás pan Stuchlík ujistil, že bude nadále vkládat příspěvky, které mu pošle Dajana 

Zápalková o činnosti klubu, na web LKPB, mnoho věcí je třeba doplnit. 

Hovořilo se i o možnosti vydávání knih v Copellii. I toto nám tato firma zajistí, dále pak 

informaci o přidělování ISBN pro vydávání knih literárním klubem připojila slečna Kateřina, 

která ohledně této záležitosti absolvovala školení v Praze. 

Moc těmto dvěma hodným lidičkám za jejich ochotu a snahu s námi spolupracovat děkujeme. 

Nebudou to s námi mít jistě lehké. 

Kontaktní mail na Ing. Zbyňka Stuchlíka: copellia@copellia.cz 

               mob.č.: 602748811 

Poté Dajana Zápalková se svolením Ing. Šárky Stuchlíkové – dcery zemřelého Jiřího Otípky, 

přečetla zřejmě poslední báseň tohoto skvělého člověka, kterého mezi sebou tolik postrádáme:  

PROPŮJČENÝ  ČAS 

Jiří Otípka 

Žiji v propůjčeném čase 

z  báječného 

žití   automatu 

snad zvolil jsem 

správné tlačítko 

nepodlehl síle špatnosti 

ďábelského našeptávače. 

I mechanika stroje 

může mít kolaps. 

STOP 

CO BUDE DÁL ? 

Já našel v něm díry 

a dal příkaz opravit 

budu  já opět moci 

báječně  žít? 

Zbyněk a Katka Stuchlíkovi - zástupci Copellie s předsedou LKPB M. Olivou 

mailto:copellia@copellia.cz


 

 

Setkání literátů s představiteli Bezručova kraje  

V našem regionu pracuje několik kulturních sdružení. Patří mezi ně i Literární klub Petra 

Bezruče, který příští rok oslaví 15 let svého trvání, a Bezručův kraj, který měl vždy jakési 

domovské stanoviště v Chlebovicích, kde žil jeho předseda Václav Halat. 

Literáti si na svoji schůzku do cukrárny U Langrů pozvali předsedkyni Bezručova kraje 

Kateřinu Janásovou a místopředsedu Viléma Vlka. Většina členů tyto dvě osobnosti zná, 

vždyť se již několik let potkávají v září ve srubu Petra Bezruče v Ostravici, aby si 

připomenuli nejen narození, ale osobnost tohoto velkého poety, společně. 

Atmosféra setkání byla velice přátelská. Miloslav Oliva požádal doktorku Janásovou, aby 

něco řekla přítomným o svém působení v muzeu Beskyd. Ta začala vyprávět s velikým 

nadšení a fundovaně o své práci literární historičky, o fondu starých tisků, pohlednic, 

kramářských písní a knih, které má na starosti. O dělání výstav těchto starých archiválií, o 

jejich evidenci, centralizaci. Vyprávění to bylo vskutku zajímavé. Jakýmsi bonusem, který si 

pro literáty připravila, byl příspěvek o sochaři, medailérovi Vojtěchu Sapíkovi (1888-1916), 

který se narodil v Ostravě. Byl velice nadaným umělcem, ale jeho slibně začínající kariéru 

překazila 1. světová válka, kde padl. I přesto za svůj velice krátký život stihl udělat spoustu 

děl, soch, bust, uspořádat výstavy. Jeho práce najdeme v Galerii výtvarného umění v Ostravě, 

v Muzeu Beskyd máme od něj bustu Josefa Mánesa. 

"Paní Janásová je velice vzdělaná žena, jsme rádi, že přišla dnes mezi nás. Dozvěděli jsme se 

tak od ní o sochaři, shlédli některá jeho díla na fotografiích. Kdy se nám to zase tak podaří?" – 

řekla s potěšením básnířka Emilie Kozubíková. 

Poté dostal slovo Vilém Vlk, obdivuhodný člověk, který píše od roku 1952, autor publikací 

Kdo je kdo – o umělcích z Pobeskydí, které vznikly z autorova zájmu o lidské osudy, 

životopisy malířů, literátů, hudebníků aj. Tento host vyprávěl o svých setkáních s Petrem 



Bezručem, poprvé to bylo v jeho osmi letech, v roce 1935. Pak s ním korespondoval co by 

redaktor časopisu Textilák, když pracoval ve Slezanu. Vilém Vlk se pochlubil přítomným i 

přáním P. Bezruče ke svatbě, které od básníka v roce 1952 obdržel. 

Ke spolupráci s Bezručovým krajem ho v roce 1980 přizval Vilém Závada s Václavem 

Halatem. 

Do tohoto období spadají i vzpomínky na básníka Františka Lazeckého, který zde rovněž 

působil. 

"Jsem rád, že z mé iniciativy z roku 1995 byly rok poté obnoveny besedy ve srubu Petra 

Bezruče v Ostravici, a že vy, literáti, poetové, rádi přicházíte na tato setkání. Vždyť se právě 

tady máme možnost téměř vždy dozvědět něco nového od sekretářky Petra Bezruče Zdeňky 

Tomáškové, která zde rovněž ráda i po tolika letech přijíždí. Věřím, že se s vámi se všemi 

zase někdy uvidím na nějaké vaši kulturní akci či programu pořádaném Bezručovým krajem," 

řekl s nadějí Vilém Vlk. 

"Kéž by bylo více takových lidí, kteří se snaží ve svých dílech, svými zápisky, Vilém Vlk činí 

tak i obrazem, protože je i amatérským filmařem, zachovat tyto informace pro generace 

příští," vyslovil na závěr setkání své přání Miloslav Oliva – předseda literátů. 

16.4.2011 Dajana Zápalková 

Na schůzce Literátů se 15.4.2011 setkali Vilém Vlk (zprava), Kateřina Janásová a Miloslav 

Oliva 

 

M. Oliva děkuje K. Janásové za besedu 



 

M. Oliva, předseda LKPB (zleva) se těší z návštěvy V. Vlka - dlouholetého předsedy 

Bezručova kraje 



 

Na schůzce v cukrárně U Langrů bylo přítomno 15 literátů 



 

Vilém Vlk vypráví o své korespondenci s P. Bezručem 



 

 

  

Literáti předvedli novou hru 



V pořadí třetí scénka z rukopisu předsedy Literárního klubu Petra Bezruče Miloslava Olivy 

byla uvedena na schůzce seniorklubu ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

Sám její název – Mistři z Beskyd napovídá, že hlavními představiteli budou osobnosti 

Pobeskydí. 

A skutečně v hospůdce U Holčáka na Čeladné se svého času setkávají čeladenský učitel Josef 

Kalus (zahrál si jej Jiří Figura), malíř a smaltér Ferdiš Duša z Frýdlantu (ztvárnil Albín 

Fojtík), Petr Bezruč z Ostravice (představoval jej Svatopluk Masopust) a v roli Leoše Janáčka 

z Hukvald vystoupil Bohumil Vidura. Srdečně všec 

hny umělce vítá hostinská (členka literárního klubu Dajana Zápalková), snaží se je pohostit a 

přeje si, aby se všichni u ní v hostinci cítili dobře. Tito tři velikáni vyprávějí o svém životě, 

cestách, umění, práci, návštěvách z Prahy, neopomenou na své lásky a trampoty. Vystoupení 

je vhodně doplňováno básněmi Kaluse i Bezruče, ale i lidovými písněmi a hrou na harmoniku 

v podání Františka Gistingera. 

Tito čtyři pánové se možná nikdy nesetkali, ale měli podobné osudy v láskách ač trochu 

rozdílných. Ale jednu velikou, společnou lásku přece jen měli – Lašsko. 

„Kraj krásný, lid tichý, nářečí měkké, jak by másla krájel,“- praví ve hře představitel Leoše 

Janáčka a pokračuje: „Na chválu rodného kraje, mého Lašska, půjde partitura plna 

mihotavých notiček, plna laškovných nápěvků, švitořivých i zamyšlených do světa. Ať 

rozsévá veselí a kouzlí na tvářích úsměv.“ 

Zdálo se, že provedení hry bylo v podání herců- amatérů tak přesvědčivé, že vyloudili úsměv 

na tváří přítomných seniorů a ti je uznale ocenili vřelým potleskem. 

„Vážíme si toho, že členové literárního klubu přicházejí s premiérami svých nových 

představení právě k nám. Děkujeme jim za to, všechny tři se nám líbily ale Mistři z Beskyd 

byli v jejich podání asi dosud nejlepší,“ – řekla na závěr odpoledně předsedkyně Seniorklubu 

ve Frýdlantě nad Ostravicí Ludmila Wojnarová. 

21.3.2011 Dajana Zápalková 

Miloslav Oliva (zprava), autor divadelní hry 



 

Hlavní aktéři divadelního představení Mistři z Beskyd - (zleva) J. Kalus (J. Figura), P. Bezruč 

(S. Maopust), L. Janáček (B. Vidura) a F. Duša (A. Fojtík) 

 



Plný sál frýdlantského Seniorklubu přihlíží divadelní hře Mistři z Beskyd 

 

 

  

Karel Bogár mezi literáty 

Březnová schůzka literátů, která se jako obvykle konala ve Frýdlantě nad Ostravicí v cukrárně  

U Langrů, měla hosta. Byl jim kunsthistorik, odborník na regionální kulturu Karel Bogár. 

Nejdříve si členové literárního klubu vyřídili své interní záležitost a pak už se ujal přivítání 

vzácného hosta předseda klubu Miloslav Oliva.  

Karla Bogára znají literáti z mnohých výstav, ať už se týká obrazů, smaltů a v neposlední řadě 

též jako autora knihy Muž s beraní hlavou, která zachycuje život a dílo malíře a grafika 

Ferdiše Dušu.  

Na zmíněné schůzce se snažil tento historik umění přiblížit literátům více spojitost mezi 

obrazem a písmem. A vzal to opravdu až od kolébky písma – od Egypta, prošel jednotlivé 

etapy vývoje kultury. Tak jak se ona vyvíjela, měnil se i obraz a písmo. Velká změna nastala 

v 19. století, kdy se objevila reklama, která přišla s potřebou říci lidem vše najednou. Pracuje 

s písmem i obrazem. 

Ve 20. století se přichází klipový film, což už jsou logické celky, invenční obrazy. A písmo? 

To už se vyskytuje též v různých formách – ilustrativní, asociativní, substitutivní – všechny 

pojmy Bogár přítomným vysvětlil a demonstroval na knižních ukázkách. 

Objevují se různé umělecké směry, které „rozbíjejí“ obrazy na spoustu detailů (futuristé), 

které experimentují s písmem (letristé). Vzniká i experimentální poezie, která má různé 

podoby, ukazuje, jak se dá s písmem pracovat. 

„Karel Bogár je velkým odborníkem umění. A jeho návštěva dnes u nás, na schůzce 



Literárního klubu Petra Bezruče, jistě přispěla k rozšíření naších znalosti o písmu i obraze. 

Děkujeme doktoru Bogárovi, že nám věnoval tuto vzácnou chvilku ze svého tolik naplněného 

dne přípravami různých výstav obrazů a jiných uměleckých předmětů,“ řekla s díky členka 

klubu Sylva Stankušová. 

19.3.2011 Dajana Zápalková 

Karel Bogár při besedě s literáty 

 



Karel Bogár doplňuje ukázkami svoji besedu u literátů 

 

M. Oliva (vpravo) děkuje za besedu Karlovi Bogárovi 



 

 
 


