
 

  

ZASE PO ROCE JSOU TU VÁNOCE……… 

17.12. 2013 se v Domě seniorů ve Frýdlantu nad Ostravicí uskutečnilo již tradiční 

předvánoční odpoledne. Členky prženského pěveckého sboru „Pržňanka “ pod vedením Jany 

Duží svým repertoárem navodily krásnou vánoční atmosféru a zcela jistě potěšily přítomné 

seniory. Ti svou víc než stoprocentní účastí potvrdili, že se ve svém věku zdaleka nestraní 

veškerého dění a jsou vděční za „špetku“ kultury. 

Po srdečném a svátečním úvodu členky sociální komise města paní Edity Černé sehráli 

členové Literárního klubu Petra Bezruče dle scénáře profesora Miloslava Olivy hru „ Divá 

Hana“  

Hra je zdramatizovaná podle „Pověstí a legend Moravy a Slezska“ autorů Jiřiny a Jaromíra 

Poláškových s názvem „ O divé Haně z Ondřejníku“. 

Krajina pod Lysou horou vždy dávala lidem dostatek možností, aby ji osídlili bájnými 

bytostmi. Hory, divoké lesy, strže, řeka Ostravice, nedostatek cest, drsné podnebí a mlhy mělo 

na pověsti o různých nevysvětlitelných příhodách a setkáních s podivnými lidmi vliv. I dlouhé 

zimní večery přispívaly k vzniku nových bájí. 

Volně zpracovaná pověst vypráví o ženách, které tu žily, uměly poradit od různých nemocí 

bylinkami a lektvary. Často jim říkali „čarodějnice“. Byly staré i mladé, pomáhaly lidem, ale 

lidé se jich často báli. 



Starou babku kořenářku, která odjakživa lidem pomáhala, ztvárnila Ludmila Tělecká, mladší 

čarodějnici, které se líbil ženatý sedlák ze Lhotky v podání Svatopluka Masopusta, si 

s gustem zahrála Vladimíra Petrová. Děvče z Metylovic, které se zas pro změnu zalíbilo 

záletnému sedlákovi Petrovi, zpodobila půvabná Nela Kožuchová. Role jeho údajně zlé 

a nespokojené ženy se zhostila Věra Petrová. 

Z velkého potlesku přítomných diváků lze usoudit, že se hra líbila a záměr členů Literárního 

klubu - seniory pobavit - se podařil. 

Předvánoční posezení skončilo společným zpěvem všech přítomných. Koleda „Narodil se 

Kristus Pán“ zněla sálem snad všemi ústy. 

Věra Petrová 

Aktéři divadelní scénky O divé Haně 

 



 

 



 

 

Literáti veršují u seniorů 

Klidný adventní čas si senioři ve svých klubech zpříjemňují různými besedami a třeba 

i poetickým veršováním. K tomu si ve Starém Městě pozvali osobu zasvěcenou, a to členku 

Literárního klubu Petra Bezruče Dajanu Zápalkovou. Tato autorka několika básnických sbírek 

mezi staroměstskými seniory nebyla poprvé, proto se rozhodla představit především svoji 

letos vydanou sbírku „Živote, slyšíš“. 

„Verše v této mé nejnovější knížce zachycují život ve všech jeho podobách – krásný, veselý, 

ale též se všemi jeho starostmi a nešvary. Jsou zde vybrány i básně z mých almanachů z roku 

2010- 2012, protože toto téma „života“ mě provází celou moji tvorbou,“ řekla na začátku 

setkání autorka. 

Protože ve Starém Městě žije i další členka literárního klubu Taťána Prokešová, i ona přispěla 

svými verši k slavnostnější atmosféře setkání. 

Další návštěva literátů Dajany Zápalkové a Bohumíra Vidury proběhla v pondělí po druhém 

adventu u seniorů ve Frýdlantě nad Ostravicí. I tady není veršování novinkou. Ale tentokrát 

bylo laděno více vánočně, pohodově, lyrické verše Bohumíra Vidury z jeho sbírek Rosení 

a Pokušení k tomu jistě napomohly. A jeho nejčerstvější básně Pěvci o Vánocích a Zvony 

měly u vnímavých frýdlantských seniorů úspěch. 

Přednesem svých básní překvapil i literát František Gistinger, čerstvý osmdesátník, který zde 

také rozezněl svoji kamarádku heligonku a hned bylo veselo. 

Přicházející vánoční nálada se nesla místností. Seniorky už začaly péct vánoční cukroví, 

nakupovat alespoň malé vánoční dárky pro své blízké. Ale jejich největším přáním je: 

„Ať jsme zdraví a setkáváme se zde v seniorklubu i v novém roce 2014,“ řekla jejich 

předsedkyně Wojnarová . Tak ať se tato přání vyplní! 

                                                                                                                 Miloslav Oliva 

Bohumír Vidura čte své verše 



 

Dajana Zápalková a Taťána Prokešová na setkání seniorů ve Starém Městě 



 

 



 

Setkání v Bílé: 

 

Článek profesora Olivy 

Sejdeme se? 

Už to vypadalo, že ne. Snad pro nedostatek času? To nikoliv. Máme mnoho volných dní, 

hodin, ale někdy, jako by se návštěvy dohodly, přijdou všechny v jeden den a dokonce ve 

stejnou hodinu. Ani počasí nám nevadí. Tak proč ty problémy se setkáním, řeknete si.  

Je to jednoduché – neposlouchá tělo. Zvláště nohy. Pak se vydej na Javořinku za paní 

doktorkou Tomáškovou! Kus cesty se dá dojet, ale pak prudkým lesním svahem nebo po 

schodech – těžko si vybrat. O pomocníky by nebyla nouze, ale pak…… Nesmí se upadnout, 

zakopnout o kořen stromu, ale také o spadlou šišku či zapomenutou houbu. 

Tak jsem vám vylíčil obtíže cestování za spřízněnou duší. Kde se tedy sejdeme? V Bílé na 

hotelu Pokrok (ale ten se opravuje), v Ostravici v Bezručově srubu – to by byla příjemná 

atmosféra. Paní Tomášková by se vracela do doby, kdy bylo vše jednodušší, bylo nám méně 

let a také starostí nebylo tolik. Navíc – s přáteli Petra Bezruče bývalo veselo. Jak po 

„výplazech na Lysou“ srub ožil! „Zase jsem to dokázal,“ říkával poeta. Komu by se nechtělo 

takto zavzpomínat! Ale je už říjen a srub je již zazimován. 

Začátkem září byl pořádán výplaz na Lysou horu, ale paní Zdenka se jej nemohla zúčastnit, 

protože na Starých Hamrech zároveň probíhala oslava u památníku Maryčky Magdónové. 

Poté proběhla spousta náhod, lidé se scházejí s lidmi, které právě potřebujeme. 

Tak jsem se i já náhodou potkal s manželkou starosty obce Bílá, která byla ochotna zajít na 



Javořinku za paní Tomáškovou a dohodnout s ní termín setkání v Bílé s tím, že se pan starosta 

postará o odvoz. Příjemná náhoda, že? 

Tak jsme se tedy setkali. A kde? V kanceláři starosty v Bílé. Na řadu přišly přípitky na zdraví, 

(které tolik potřebujeme), rozdaly se dárky i kytice lesního kvítí, kde nechyběly ocúny. 

Rozvírá se široká debata o společných známých, probírá se, co nového na literárním nebi 

a hlavně to, co nového paní doktorka píše. 

„Těžko se mi vrací ke knize Ortel samoty. Jako bych už vše podstatné napsala,“ říká 

Tomášková. Nic už nezbylo?  

„Všetečná otázka. Neznala jsem Bezruče devadesátých let devatenáctého století, ale Bezruče 

z let padesátých století dvacátého. Byl stejný? Člověk se přece mění. Tehdy to bylo jedinečné 

zjevení mimo Prahu. Vyrostl kdesi v ústraní, jak se mu neobdivovat! Chtěla bych se vrátit 

k rodinnému bádání, najít třeba i vlastní kořeny. Ptáte se, kdy to bude napsáno? Určitě 

sdělím,“ dodala paní Zdenka Tomášková. 

Šero se pomalu vkrádalo do místnosti. Ještě několik fotografií a loučíme se. Rozdávají se 

knihy na památku, děkujeme za pohoštění. Scházíme pár schodů a jsme venku. Je ticho, světla 

aut míří na Slovensko. Jedeme směr Frýdlant sami, za námi nikdo. Bylo nám tady dobře. Kdo 

ví, zda se sejdeme také v roce 2014? 

Miloslav Oliva 

 

Báseň Pavla Grygy 

Setkání v Bílé 

Frýdlant se pyšnil modrou oblohou, 

literáti zase putují za Zdenkou Tomáškovou. 

Jak už to u nás v klubu bývá, 

do Bílé jede P. Gryga a Mgr. Oliva. 

Jsme prý váženými hosty 

u Karla Matuly, starosty. 

Čeká nás Zdenka Tomášková 

a usměvavá i paní starostová. 

Na Javořinku jezdí jen terénní vozidla, 

kancelář starosty se ke schůzce nabídla. 

Uvažuji, na kolikáté už to budem štaci, 

všude, kam jedem, jsou Olivovi žáci. 

Nejdříve vítání, dotazy na zdraví, 

sedíme u stolu, profesor vypráví. 

Hledám od svého vozidla klíčky, 

málem jsem zapomněl na kytičky. 



U přípitku na zdraví 

květiny vše napraví. 

Zdenka Tomášková vzpomíná na Petra Bezruče, 

srdíčko poskočí, zabuší, zatluče. 

V našich srdcích stále žije 

Bezručova poezie. 

Venku se pomalu stmívá, 

každá radost konec mívá. 

Je čas se loučit. 

Děkujeme starostovi, Zdence Tomáškové, 

těšíme se za rok, na setkání nové. 

Na večerní obloze září tisíc diamantů, 

vracíme se z Bílé domů, do Frýdlantu. 

Napsal Pavel Gryga 

 

  

Beskydští literáti na Martinském podzimu 

Literáti Pobeskydí, členové Literárního klubu Petra Bezruče, si cení opětovného pozvání na 

oblíbenou a zajímavou literární akci ve slovenském Martině – „Martinský poetický podzim“. 

I tento jubilejní 10. ročník byl pořádán ve dnech 20. - 22.9. 2013 za podpory Ministerstva 

kultury Slovenské republiky, Žilinským samosprávným krajem, Turčanskou knihovnou 

v Martině, místním literárním klubem „Duria“ a odborem Matice slovenské. 

Setkali se zde jednotlivci a členové literárních klubů, prozaici a básníci ze Slovenska,ale také 

slovensky píšící autoři z Chorvatska, polsky píšící básnířka z Českého Těšína, literáti z České 

republiky, z literárních klubů z Plzně a Jičína, včetně členů našeho Literárního klubu Petra 

Bezruče Frýdek –Místek, který zastupovali Jiří Figura a Bohumír Vidura. 

„Setkání se již tradičně vyznačuje velmi bohatým a pestrým doprovodným programem, když 

letošní jubilejní ročník byl ještě pestřejší a zajímavější,“ uvedl Bohumír Vidura, který 

pozdravil všechny účastníky jménem literátů Pobeskydí a poděkoval za opětovné pozvání. 

Martinský podzim byl zahájen tradičním kulturním programem za účasti veřejnosti, 

pokračoval v Turčanské knihovně literárním odpolednem s prezentací tvorby účastníků 

v podání zkušených recitátorů.Tímto byla vytvořena příjemná atmosféra a dobrá nálada, která 

pak pokračovala po všechny dny setkání. 

Program se pak přenesl do nedaleké obce Koštiany nad Turcom, kde byli mnozí účastníci 

ubytováni v hotelu, jehož prostory i umístění poskytovaly příjemný pobyt a vycházky do 

rázovitého okolí s přilehlým zámečkem a jeho parkem. Všichni přítomni byli velmi srdečně 

přijati starostkou obce. V prostorách obřadní síně pak byly konány přednášky k 1150. výročí 

příchodu Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy a vzpomínce významného slovenského 

spisovatele a buditele národního uvědomění Martina Rázuse. Pestrý program pokračoval 



návštěvou architektonicky zajímavé stavby, původně gotického kostela v Turčanském Petru 

a Ateliéru slovenského uměleckého řezbáře Júlia Šimona, což výrazně obohatilo účastníky 

o umělecké zážitky.  

„Za nejcennější akci celého setkání je nutno pokládat „Večer autorského čtení“, který 

v letošním ročníku byl obzvláště pestrý. Několik literátů tak mohlo představit ukázky ze svých 

čerstvě vydaných knih, na což bylo živě reagováno,“ uvedl Jiří Figura.  

Potěšující je, že oba literáti z našeho literárního klubu byli mezi nimi.Všichni účastníci na 

závěr zazpívali píseň „Slovákia, Slovákia“, kterou přednesli literáti z Beskyd a byla přijata za 

hymnu setkání. Došlo také ke vzájemné výměně názorů na literární tvorbu, na vydávání 

almanachů, sborníků, občasníků, kterými se zúčastněné kluby prezentují. 

Nerozlučnou součástí tohoto setkání se stal mezinárodní petangový turnaj družstev o „Putovní 

pohár“, jehož zakladatelem a organizátorem je náš člen Jiří Figura, a o to je radostnější 

konstatování, že jeho vítězi se stali naši literáti. Ti ve finále porazili družstvo literátů ze Žiliny 

a vezou tento pohár do Beskyd. 

„Kromě velmi krásných a bohatých zážitků si však odvážíme i povzdech nad tím, že je 

záviděníhodné, jak je tato akce podporována správními a kulturními institucemi na Slovensku. 

Zbývá věřit, že i v našich podmínkách je možné tak významná setkání s úspěchem pořádat. 

Organizátory obdivujeme, ale i my budeme předávat svým kolegům poselství těchto setkání, 

která jsou v tak blízkém sousedství s našimi Beskydami,“ dodal Figura. 

                                                                                                               Bohumír Vidura 

Jiří Figura(zprava) a Bohumír Vidura(zleva) představují své verše na Martinské poetické 

jeseni 



 

Společné foto MPJ 

 

Hrál se i petanque 



 

 

Na Lysé hoře bylo živo. 

Za slunečného počasí se v sobotu 7.září konal tradiční výšlap na Lysou horu jako vzpomínka 

na slezského barda Petra Bezruče.Ten každoročně vycházel na svou oblíbenou horu 

v úctyhodném věku, když už nosil na zádech osm křížků. 

Památník Petra Bezruče v Opavě vypravil do Beskyd celý autobus, který ještě cestou pobral 

řadu zájemců a literátů. Ti chtěli vzdát výstupem hold tomuto autorovi Slezských písní. 

Vydařená akce byla zakončena ve srubu Petra Bezruče na Ostravici, kde osobnost a dílo 

našeho poety společně připomněli básníci Petr Hruška, Ivan Motýl, Dan Jedlička a Miroslav 

Černý. Zároveň byla pokřtěna nová básnická sbírka Miroslava Černého. 

Na uvedené akci nechyběli ani členové Literátního klubu Petra Bezruče, kteří jsou rádi, že se 

Slezské zemské muzeum v Opavě chopilo uspořádat tuto zajímavou akci. Ta jistě přispěje 

připomenutí mladé generaci, kdo to byl Petr Bezruč a jaká je jeho nejznámější básnická 

sbírka. Byla to jistě důstojná oslava básníkova 145. výročí narození. 

                                                                                                                     Jiří Figura 



 

Literáti na oslavách ve Starých Hamrech 

Na sklonku léta, za nádherného počasí 7. září 2013, se v malebném prostředí Starých Hamer 

konaly vzpomínkové oslavy spolu s koncertem světově uznávaného Pěveckého sdružení 

moravských učitelů k 150. výročí založení kostela a k 80. výročí pomníku Maryčky 

Magdonove. 

V jubilejních tisíci letech po příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, byl položen základní 

kámen tamního kostela, a to 21. července 1863, který překvapuje svou velikostí a někdy je 

nazýván „Beskydskou bazilikou.“ Chrám byl vystavěn podle projektu architekta Martina 

Hausera v novogotickém stylu a o dva roky později se konala kolaudace.  

V roce 1933 se Petr Bezruč dožíval 65 let. Ve Starých Hamrech, kde byl tento umělec velmi 

ctěn, vznikla myšlenka - uspořádat při této příležitosti Bezručovské slavnosti a v jejich rámci 

13. srpna 1933 došlo k odhalení pomníku Maryčky Magdonove. Vytvořil jej ostravský 

akademický sochař Augustin Handzel.  

„Pověst o Maryčce slyšel Bezruč asi v hospodě Na Zlatníku při svých toulkách Beskydami, 

a proto děj slavné básně umístil do Starých Hamer,“ uvedla ve svém vystoupení před 

pomníkem jeho dlouholetá sekretářka Zdeňka Tomášková. 

Zmínila se také o širších vazbách mezi umělcem a Beskydami, ke kterým měl tak vroucí 

a hluboký vztah. 

Oslavy se těšily značné přízni účastníků i diváků, kteří spontánně aplaudovali skvělé 

vystoupení PSMU a především provedení kantáty Leoše Janáčka „Maryčka Magdonová“, 

která tak zazněla poprvé v historii na Starých Hamrech.  



„Všichni členové pokládají za čest zazpívat uvedenou skladbu právě na Starých Hamrech 

a před tak vnímavým publikem,“ uvedl moderátor pořadu. 

V této souvislosti přijali s uznáním pozvání členové Literárního klubu Petra Bezruče, kteří -

vědomí si odkazu jeho jména, navazují na dílo i poslání zmíněného básníka svou literární 

tvorbou v Pobeskydí. Ke Starým Hamrům se pak přímo vážou dvě jména členů klubu, rodáků 

- nedávno zesnulé Terezie Závodné, která byla svou tvorbou bytostně spojena jednak 

s místem samým, tak s Beskydami. Svými hluboce procítěnými verši jim vzdávala hold. 

František Gistinger před časem vydal knihu veršů i próz nazvanou „Starohamerský maratón“, 

ve které ztvárňuje své celoživotní zážitky spojené se svým rodným místem, ale také vzpomíná 

na zážitky z dětství - na setkání s Petrem Bezručem.  

Na zdárném průběhu oslav se podílelo mnoho nadšenců a sdružení a skutečným 

zadostiučiněním jim může být spokojenost i hluboké dojmy všech účastníků. Celkovou 

atmosféru oslav pak podtrhují verše Terezie Závodné:  

„Osud mne pak zavál do hluku, do města, /často k Ostravici mířila má cesta…/ I když jsem 

projela snad desítky zemí, /nad Beskydy, zdá se, hezčí koutek není.“ 

                                                                                                           Bohumír Vidura 

 

  

Oslavy i křest ve frýdlantském seniorklubu 

Frýdlantští senioři měli svoji první zářijovou schůzku hodně pestrou. Jejich člen Miloslav 

Oliva, předseda literátů, přišel oslavit se všemi členy své devadesáté narozeniny.  



„Jsem rád, že dnes tady mohu být s vámi se všemi a věřím, že se zde budeme potkávat 

i nadále,“ řekl Oliva a rozvyprávěl se o svém příchodu do Frýdlantu z jižních Čech, z Mladé 

Vožice, kde se narodil. Ve Frýdlantě postavil s manželkou rodinný dům a oba začali učit na 

právě vzniklé jedenáctiletce.  

„Život rychle uběhl, ale byl naplněn krásnými okamžiky, i dnes se setkávám se spoustou 

svých žáků, z čehož mám radost. Organizoval jsem i poznávací zájezdy, jedno volební období 

starostoval městu Frýdlantu, a to ať posoudí občané, zda dobře či špatně,“ podotkl oslavenec.  

Dalším bodem schůzky byl křest knihy Jiřího Figury, člena Literárního klubu Petra Bezruče. 

Beskydský Hyde park, jak se právě vydaný „kolibřík“ nazývá, je již čtvrtý v pořadí tohoto 

autora. Každý je psán na jiné téma, ale přece jedno mají společné: ostrý pohled do 

společenského dění v naší zemi, také lehkou ironii a nadhled a pak obdiv k poezii 

a k Beskydám. Nejsou tu různé urážky, ale smutné konstatování, kam jde vývoj naší země. 

Společnost opouští pravidla morálky, honí se za úspěchem. Kde hledat uklidnění rozbouřené 

mysli? 

„Jen na Lysé hoře, lesních zákoutích s výhledem na neopakovatelnou scenérii Beskyd. Tady 

se mohu postavit na pařez a říci si co chci, mohu pohladit strom, pohovořit s dřevorubcem či 

zajít do hospody na pivko, kde doznáš jistě uvolnění,“ vyznal se Jiří Figura ze svých pocitů. 

Verše v „kolibříku“ mají různou básnickou formu např. haiku aj. a vyjadřují jasnou kritiku 

dnešní doby. Kmotry knížky se stali Miloslav Oliva a předsedkyně frýdlantských seniorů 

Ludmila Wojnarová, kteří jí popřáli, aby se stala oblíbenou mezi čtenáři.  

A pak už přišla na řadu harmonika Františka Gistingera, vyprávění zážitků z prázdnin 

a pozvání na další akce, kterých je s koncem léta ještě stále dost, jen si vybrat, kam se 

podívat, kde se dobře pobavit. 

                                                                                                            Dajana Zápalková 

Předsedkyně frýdlantského Seniorklubu Ludmila Wojnarová byla kmotrou knihy Jiřího 

Figury 



 

Jiří Figura představuje svého nového kolibříka 



 

M. Oliva si zazpíval při harmonice Fr. Gistingera 



 

Frýdlantští senioři s oslavencem M. Olivou 

 

Společné foto frýdlantských seniorů 



 

M. Oliva při slavnostním přípitku 



 

  

  

  

Miloslav Oliva oslavoval 

 

Literáti zažívali uplynulou sobotu velkou slávu. Jejich předseda Miloslav Oliva oslavoval své 

90. narozeniny. Pozval členy Literárního klubu Petra Bezruče a další hosty do frýdlantské 



restaurace Roka, aby společně poseděli, zavzpomínali na vše, co se podařilo literárnímu klubu 

pod jeho odborným vedením zorganizovat. A samozřejmě nechybělo dobré jídlo, pití, zábava 

při harmonice Františka Gistingera. 

A kdo přišel blahopřát z hostů? Nechyběli zástupci frýdeckého Magistrátu z odboru kultury, 

školství a tělovýchovy Ilona Nowaková a Jitka Kališová, za město Frýdlant n. Ostravicí pak 

Helena Pešatová a Iva Lichnová. Všichni vyzvedli celoživotní práci Miloslava Olivy, 

starostka Frýdlantu Helena Pešatová pak mimo jiné dodala: 

„Je třeba si vážit takových lidí, jako je Miloslav Oliva. Je až neuvěřitelné, co vše dokázal za 

svůj život. Nejen vyučoval mladé lidi na středních školách, ale napsal spoustu knih, byl 

starostou Frýdlantu n. Ostravicí, dodnes pracuje v naší letopisecké komisi, nemluvě o tom, že 

vede literáty v Pobeskydí. Už vloni jsme se tady sešli, kdy s manželkou Jitkou slavili 

diamantovou svatbu a jsem ráda, že i letos se setkáváme při tak krásné příležitosti, jako je 

oslava Vašich kulatých narozenin. Přeji Vám i nadále tvůrčí elán a pevné zdraví,“ řekla 

Pešatová. 

Mezi zúčastněnými nechyběli ani spisovatelé a literární vědci – Lydie Romanská, Svatava 

Urbanová a Jiří svoboda. I ti spolu se členy literárního klubu přáli profesoru Olivovi hodně 

síly a nadále tvůrčího ducha. Literáti při této příležitosti vydali mimořádní číslo svého 

časopisu Zrcadlení věnované výběru z celoživotní tvorby Miloslava Olivy a pak brožuru 

s blahopřáními a verši jednotlivých členů klubu a přátel literatury. 

Setkání to bylo jistě neobvyklé, i Miloslav Oliva neskrýval dojetí z krásných slov, která zde 

zazněla na jeho adresu. Neopomněl poděkovat všem sponzorům a institucím, které se 

finančně podílejí na bohaté činnosti Literárního klubu Petra Bezruče. Snad i v příštích letech 

budou literátům příznivě nakloněni. 

                                                                                                            Dajana Zápalková 

Miloslav Oliva vítá hosty 



 

  

Starostka Frýdlantu n.O. vyzdvihla celoživotní práci M. Olivy 



 

  

Přály i zástupkyně frýdeckého magistrátu I. Nowaková a J. Kališová 



 

  

Mezi hosty byl i Jiří Svoboda (vlevo) a Svatava Urbanová (vpravo) 

 

  



Někteří členové LKPB s oslavencem 

 

  

Literáti přejí oslavenci 



 

  

Miloslav Oliva dostal portrét 



 

  

 

  

Zápalková křtila knihu 

Živote, slyšíš? - tak se jmenuje nová kniha veršů Dajany Zápalkové, která se křtila v rámci 

programu Veršování pod Lysou horou v Čeladné v restauraci Stodola. 

Autorka se ve své nové sbírce vrátila k básním, které již kdysi napsala a vyšly v klubových 

almanaších v letech 2010-2012 a doplnila o verše nové. Všechny básně spojuje jedno velké 

téma, a sice „Život“.  

„Kolik situací prožijeme, co se v nich odehraje – ať dobrého či zlého, to vše se snažím 

zachytit veršem,“ píše Dajana Zápalková v úvodu nové knihy. 



Téma žití je u autorky časté. Ptá se: jak žít, co přináší žití, jak být šťasten – tolik námětů na 

básně. Ty přicházejí samy, ale jaké je jejich řešení? Chceme být šťastni, ale realita od našeho 

snění je jiná. Mnohdy se trápíme otázkou: kdo jsem já, kdo je ten druhý, jak zvládnout své 

bolavé tělo, touhy v srdci aj. Pak nám nezbývá nic jiného, než hledat možnosti být alespoň 

chvíli šťastni. Radovat se z maličkostí, z pohody. 

„Nová sbírka veršů Dajny Zápalkové je o obyčejných lidech. Trápí se i radují a věří, že vše 

bude dobré. Jsou přece také sny! Čtěme tyto básně o životě, a hledejme v nich sebe, své 

vlastní problémy a zjistíme, že s nimi nejsme sami, a bude nám třeba líp,“ řekl při slavnostním 

křtu Miloslav Oliva, předseda Literárního klubu Petra Bezruče, jehož je autorka členkou. 

Druhým kmotrem knihy byl Radim Pobuda, zástupce hodoňovického Čendaspolku, kde 

Dajana Zápalková žije, tvoří a je účastna kulturního dění. 

Součástí slavnostního Veršování pod Lsou horou v čeladenské stodole bylo i posezení 

u harmoniky. Tentokrát svou bravurní hrou i zpěvem bavil přítomné František Gistinger. Kdo 

přišel, jistě nelitoval. 

Mnozí si ze setkání odnášeli nejen autorčinu novou knihu Živote, slyšíš s autogramem, ale též 

pohlazení na duši či jakési vnitřní zklidnění v této uspěchné době. 

                                                                                                                   Miloslav Oliva 

Autorka představuje svoji novou knihu 



 

Kmotři knihy, M. Oliva (zleva) R. Pobuda, D. Zápalková 



 

D. Zápalková zpívá s harmonikářem F. Gistingrem a R. Pobudou 

 

D. Zápalková čte své verše 



 

Literáti přišli autorku podpořit 



 

Křest nového hudebního alba. 

V hudební hospůdce „U ARNOŠTA“ ve Frýdku-Místku se konal dne 27. června 2013 křest 

nového CD nazvaného „Času je málo…a voda stoupá“. CD obsahuje sedmnáct nových 

a původních skladeb, na jejichž kompozici se hudebně podílel Michal Smolan a textařsky 

několik autorů. Jak autor hudby šesti texty, tak osmi texty Bohumír Vidura a třemi Ivana 

Návratová – oba členové Literárního klubu Petr Bezruče, spolu s textařkou Janou Rathouskou 

v jedné skladbě. Toto album nazpívala Veronika Sobčáková, mladá talentovaná zpěvačka 

v zajímavé interpretaci, za spoluúčasti řady hudebníků z různých hudebních skupin v regionu. 

Ti se také v převážné míře zúčastnili uvedené zajímavé akce a přímým provedením několika 

skladebpřispěli k bezprostřední živé atmosféře tohoto hudebního setkání. Spoluautorská účast 

našich členů se setkala s oceněním zmíněných textů a především výrok zpěvačky: „Zpívá se 

mi na dané texty velmi dobře,“ nadmíru potěšil.  

Tím se také, obrazně vzato, otevřely možnosti další spolupráce a rozšíření žánrové pestrosti 

pro nás autory. Večer plynul příjemně, byl plný hudby a probíhal v přátelském duchu 

násobeném setkáním lidí na jedné znělé struně.Všichni popřáli, aby nové CD bylo úspěšné 

a potěšilo mnoho posluchačů. To si přejeme i my. 

                                                                                                               Bohumír Vidura 

  

Literáti pořádali seminář (článek níže) - Další fota ze semináře: 







 



Literáti pořádali seminář 

Literární klub Petra Bezruče uspořádal pro své členy a příznivce literatury v Hodoňovicích 

v hostinci U Čendy seminář s názvem Jak psát prózu? Je to jedna z mnoha dalších jejich 

aktivit, kterou se literáti snaží vejít do povědomí lidí v Pobeskydí, dát jim svoji tvorbou 

najevo, že tady jsou, dovedou zachytit veršem i psaným slovem krásu regionu či své pocity 

vyjádřit veršem. 

Tentokrát si na své setkání pozvali osoby hodně fundované, od kterých se rádi nechali poučit 

jak psát, aby výsledek jejich práce byl co nejlepší, aby dokázali svoji vydanou knihou upoutat 

čtenáře. A kdo byly ty osoby povolané, které na dané téma přednášely?  

Literární historik a kritik Jiří svoboda, spisovatel Richard Sobotka, literární vědkyně Svatava 

Urbanová, spisovatelka Lydie Romanská, Kateřina Janásová z Muzea Beskyd a Josef Bartoň, 

který vedl kabinet českého jazyka a literatury na Krajském pedagogickém ústavu v Ostravě. 

Přítomen byl i spisovatel Miroslav Stoniš. Každý příspěvek byl originální, výborně podaný 

literáti se mohli v diskuzi ptát, co je zajímá. Snad nejvíce přítomné zaujala spisovatelka Lydie 

Romanská, která mimo jiné řekla: 

„Kdo chce psát, měl by být sám dobrým čtenářem, aby věděl, jaká témata se zpracovávají 

a čtenáře přitahují. Je třeba vědět, jaký žánr chci psát, zvolit k psaní jazyk nám vlastní, být 

konkrétní,“ podotkla Romanská. 

Seminář vedl předseda literátů Miloslav Oliva, který na závěr vyjádřil svůj vztah k psaní 

a literatuře vůbec. Všichni přítomní obdrželi sborníky Jak psát prózu s přednesenými referáty.  

Hovořilo se i o situaci v Obci spisovatelů, jehož kolektivním členem je i Literární klub Petra 

Bezruče. 

Ještě nějakou dobu po závěru oficiální části rozebírali literáti v úzkých kroužcích právě 

vyslyšená slova a zvažovali, do čeho se pustit, co psát. Budou to verše, povídka či román? 

Tak se nechejme překvapit, co ještě literáti zpod Beskyd čtenářům do konce roku nabídnou. 

                                                                                                           Dajana Zápalková 

Účastníci semináře Jak psát prózu. Sedící (zleva) Jiří Svoboda, Miloslav Oliva, stojící 

Miroslav Stoniš a Lydie Romanská. 



 

Spisovatel Miroslav Stoniš v rozhovoru s Lydii Romanskou a Sylvou Stankušovou. 



 

  

Květnová schůzka literátů byla velice pestrá. Nejprve promluvil o literárním vědci, básníkovi 

Ladislavu Nezdařilovi (1922-1999) kunsthistorik Karel Bogár, který zavítal mezi nás. 

Dozvěděli jsme se o uvedeném básníkovi, že své verše psal také ve valašském nářečí, shrnul 

do sbírky Horní chlapci, některé jeho básně zhudebnil současný interpret populární hudby 

Tomáš Kočko (např. Búrajú našu starú pec). Bylo to velice zajímavé a poučné povídání. 

Dále nám prof. Oliva představil právě vydané knihy našich členů: Vzpomínky zůstanou, 

Pavla Grygy (próza, příběhy z dětství, ilustrace Marcela Brodová) a Svádění Bohumíra 

Vidury (lyrické, milostné verše, ilustrace Dalibor Valášek). Ukázky četla Dajana Zápalková 

a autoři. 

Poté jsme vyslechli verše dvou žen, které by chtěly být členkami LKPB, snad se to podaří, 

přivést je mezi nás. 

Na závěr schůzky profesor Oliva pozval všechny na červnový seminář Jak psát prózu do 

Hodoňovic(sobota 15.6.2013, 13h, hostinec U Čendy). 

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                      Dajana 

Zápalková 



 



  

Křtila se sbírka veršů Pokušení Bohumíra Vidury 

Hlavním tématem nové knihy člena Literárního klubu Petra Bezruče Bohumíra Vidury je 

láska. Tři oddíly této sbírky Svádění, Bez překážek a Nahota jsou naplněny láskou obyčejnou, 

ale okouzlující. Čtenář bude jistě napjat tou strunou touhy, očekávání – jak se splní, co začalo 

pouhým pohledem a došlo dál. Či došlo k setkání, a večerům či ránům okouzleným nebo 

zahořklým. Taková rána básník nezná. Vždyť než dojde k ránu, musíme se setkat a svádět.  

„Ve více jak stovce milostných a intimních básních autor zachycuje svět městských krásek, 

někdy i polosvět. Vydejme se proto s ním na pomyslnou pouť. Je oslněna, nemůžeme prohrát. 

A když už, nejsou naše prohry příštími vítězstvími? Svět žen a kouzel je tak marnivý, 

vstupme do něj alespoň ještě jednou,“ píše v doslovu knihy předseda literátů Miloslav Oliva.  

Knihu Bohumír Vidura představil svým přátelům a známým na jejím křtu v příjemném 

prostředí Myslivny v Ostravici, kde byl přítomen i autor ilustrací, které verše doplňují – 

Dalibor Valášek. Po vyslechnutí vybraných veršů a pokřtění se autor ujal autogramiády.  

Ať vám, milí čtenáři, pomůže kniha Bohumíra Vidury hledat lásku. Cesta to možná bude 

strmá, ale na jejím konci se budete třeba opájet vítězstvím, budete mít úspěch. 

                                                                                                            Dajana Zápalková 

Dajana Zápalková čte verše B. Vidury 

 

Kolega-literát Jiří Figura byl kmotrem knihy 



 

Přípitek nové knize Bohumíra Vidury - Svádění 



 

Bohumír Vidura při autogramiádě 



 

Ilustrátor knihy Dalibor Valášek s přítelkyní 



 

   

Gryga vydal vzpomínky 

Člen literárního klubu Petra Bezruče Pavel Gryga i letos brzy z jara vydává svoji další knihu. 

Po třech almanaších a devíti sbírkách veršů vychází jeho první próza nazvaná Vzpomínky 

zůstanou. 

Autor se narodil ve Frýdku, ale své dětství a mládí prožil v Pržně a ve Frýdlantě nad 

Ostravicí. Do této části Beskyd je zasazen děj jeho vyprávění o vesnickém životě, který jej 

obklopil ze všech stran. Od zahrady po zvířata, od práce na poli až k cestám do školy. Cesty 

s dědečkem na poutě do Frýdlantu, ale i za zábavou do okolních vesnic. Pak už cesta do práce 

pěšky, později na motocyklu. V knize jsou vykresleny i dnes již pozapomenuté činnosti jako 

třeba škubačky, ale i sena, žniva, popsán je čas Vánoc a Velikonoc na vesnici, jak se žilo v 

práci a skromnosti. 

Předseda literátů Miloslav Oliva v doslovu knihy píše: „Nesetkáváme se tu s podrobnými 

rozbory života autora, jsou zde jen několika tahy načrtnuté obrázky, ale ty nám ukazují 

bohatost a rozmanitost života se spoustou prožitků. Ale je tu i pevná jistota – Beskydy. Snad 

trochu změněné, ale pořád to je domov, kde autor žil a žije jeho rodina. Není to vědecké práce 

ani historie. Je to jen vzpomínka, nic víc,“ uvádí Oliva. 

Slavnostního aktu křtu knihy Vzpomínky zůstanou, který se konal v seniorklubu ve Frýdlantu 

nad Ostravicí, byl přítomen i sponzor, jednatel společnosti Beskyd s.r.o. Vladimír Rojíček 

s manželkou, hudebníci, kteří zpestřovali akci hrou na kytaru,housle a harmoniku. Všichni 

kmotři popřáli knize, ať se čtenářům líbí, aby přenesla zapomenuté zvyky na vesnici 

v Pobeskydí i do příštích generací. Mnozí senioři si knihu Pavla Grygy rádi zakoupili 

a poprosili autora o autogram. 

                                                                                                            Dajana Zápalková 



Pavel Gryga při autogramiádě 

 

Křest knihy 



 

Dajana Zápalková čte z knihy Vzpomínky zůstanou 

 

Pavel Gryga se sponzorem knihy Vladimírem Rojíčkem 



 

Kmotři křtí novou knihu Pavla Grygy 

 

  

 

Co připravují beskydští literáti pro tento rok? 



Literární klub Petra Bezruče, který patří v našem regionu k významným občanským 

sdružením na poli kulturním, se sešel na své první letošní schůzce v literární cukrárně U 

Langrů ve Frýdlantě nad Ostravicí. Všechny přítomné přivítal předseda klubu Miloslav Oliva 

a v krátkosti provedl finanční vyhodnocení roku uplynulého. A co můžeme čekat v letošním 

roce? 

„Díky finanční podpoře frýdeckého Magistrátu a města Frýdlantu nad Ostravicí si můžeme v 

tomto roce dovolit připravit seminář Jak psát prózu, dále pak uspořádat již známé setkání 

literátů Beskydská lavečka. Na našich schůzkách přivítáme významné regionální spisovatele, 

např. Richarda Sobotku, Lukáše Průšu aj. Během roku dvakrát vyjde náš interní časopis 

Zrcadlení a ke konci roku pak almanach, který prezentuje tvorbu jednotlivých členů,“ nastínil 

předseda rok 2013.  

Tato březnová schůzka byla poctěna návštěvou frenštátského spisovatele Libora Knězka, 

který literátům představil nejnovější knihu Marcely Kalusové Z valašských hor, které byl 

editorem. Tato sbírka vyšla v edici Zlatobýl, která chce připomenout čtenářům tvorbu 

spisovatelů Frenštátska a Beskyd, jež si zaslouží pozornost i po letech od napsání. Prvých šest 

svazků tvoří díla Josefa Kalusa, jeho syna Jaromíra a manželky Marcely. Každý svazek je 

ilustrován jiným beskydským výtvarníkem, např. Antonín Strnadel, Marie Parmová-

Knězková, Ferdiš Duša aj. 

„Kniha Z valašských hor Marcely Kalusové je vlastně soubor jejích próz z let 1904-1917, 

které zveřejňovala v ženských a rodinných časopisech. Jsou v nich zachyceny osudy žen a 

Čeladenský rok na vsi, což je vlastně pro čtenáře překvapujícím svědectvím o životě u nás 

před sto lety. Autorka po celý život zůstávala ve stínu svého manžela, i když i ona, tak jako 

její manžel ve verších, opěvovala přírodní krásy Beskyd,“ přiblížil přítomným literátům 

uvedenou knihu Libor Knězek. 

Závěr schůzky patřil ještě představení nových členů LKPB, kteří mají zájem tvořit a pracovat 

pod hlavičkou klubu. Předseda Miloslav Oliva vyslovil přání, ať se společně práce i v tomto 

roce daří, aby z pera literátů vzešly nové verše i próza, která potěší potencionální čtenáře. 

                                                                                                             Dajana Zápalková 

J. Figura (vlevo) a B. Vidura čtou své básně 



 

Návratová křtila knihu 

Prosincová schůzka členů Literárního klubu Petra Bezruče, která proběhla v cukrárně U 

Langrů ve Frýdlantě nad Ostravicí, byla opravdu sváteční. Jedna z členek klubu, Ivana 

Návratová, právě zde křtila svoji vydanou knihu s názvem Nespoutané duše z Beskyd – jedná 

se o příběhy či vzpomínky, které přinesl život, čtenář tu najde i několik básní a obrázky 

Vladimíra Kalivody. 

Autorka v knize publikuje ukázky z tvorby svého otce Ctirada Návrata (je jich zde pět), 

velkého nimroda, milovníka beskydských lesů a přírody vůbec. Není již na tomto světě, ale 

jeho dcera Ivana, zdá se, jde v jeho šlépějích, všímá si lidí kolem sebe, krajiny, života, a proto 

se v knížce objevují i zajímavé myšlenky, úvahy.  

„Myšlenka bývá někdy přítelem nejspolehlivějším. Když člověk přijde o všechno, myšlenka 

je vždy přítelem, která ho opouští jako poslední. … Já si dobrých myšlenek vážím moc…,“ 

píše ve své knize Ivana Návratová.  

Na této schůzce literátů byli přítomni i hosté, a sice Jana Staníková z frenštátské knihovny. Ta 

knihu Ivany Návratové více přiblížila přítomným, zároveň představila i Ctirada Návrata, jeho 

verše, které ona sama velice ráda recituje. Druhým hostem byl spisovatel Libor Knězek, který 

rád mezi literáty do cukrárny U Langrů přijíždí. A co jim představil on? Další knihu, která 

vyšla v edici Zlatobýl – Čeladenské obrázky. Je to již šestá publikace knih o Josefu Kalusovi 

– učiteli z Čeladné. Jsou zde uvedeny jeho básně jak s přírodní tématikou, tak i humoristické. 

Vánočním posezením členů Literárního klubu Petra Bezruče se nesl sváteční duch, zněly 

verše, ale i hodnocení almanachů, které si vydali literáti ke konci roku i letos. Plánoval se rok 

příští a slavnostní přípitek cinkal právě vydané knize Ivany Návratové. 



„Psala jsem to všechno s láskou k mým beskydským horám, k mému městu Frenštátu pod 

Radhoštěm. Pochopí to i můj nynější čtenář, až dostane tuto knihu k Vánocům?“ – to jsou 

poslední slova autorky v její knize Nespoutané duše z Beskyd. 

                                                                                                             Dajana Zápalková 

Mil. Oliva(zleva),Ivana Návratová a J.Staníková na vánoční schůzce literátů 

 

IIvana Návratová představuje svoji knihu 



 

Křtí se Nespoutané duše z Beskyd Ivany Návratové 



 

Hostem byl i spisovatel Libor Knězek 

 



Předseda literátů M.Oliva blahopřeje I.Návratové k vydání knihy 

 

  

Vánoce, Vánoce přicházejí ….. 

Je to tak, přicházejí a dokonce už přišly do pečovatelských domů ve Frýdlantě nad Ostravicí. 

Jeden dům byl původně postaven pro dělníky, kteří pracovali na přestavbě centra města. 

V roce 1991 byl ale přebudován na pečovatelský dům pro místní občany, kteří již potřebují, 

aby se o ně už někdo staral. Později se ukázalo, že jeden dům nestačí a v roce 2004 k němu 

přibyl další. Ten už měl i sál, aby se tu obyvatelé obou domů mohli scházet na oslavách, 

přednáškách a třeba i bohoslužbách. 

Dříve obyvatelé těchto domů využívali k různým akcím větší chodby, děti ze škol jim tu 

přednesly básničky, zazpívaly koledy. Většinou přišel mezi seniory někdo ze sociálního 

odboru města, sociální komise, někdy i starosta. Přítomným byly většinou rozdány vánoční 

balíčky, což je většinou potěšilo. 

Až později byl vystavěn pečovatelský dům se sálem, kde se mohli jeho obyvatelé sejít 

s představiteli města. Akce byly provázeny zajímavými programey, vystupovaly zde různé 

pěvecké soubory, nejvíce pak ženský pěvecký sbor Pržňanka z Pržna za vedení Jany Duží. 

Ten vystoupil i v tyto adventní dny, a to 11. prosince, kdy zde pro obyvatele proběhlo jakési 

sváteční předvánoční odpoledne. Po zahájení členkou sociální komise města paní Goluchovou 

byla sehrána členy Literárního klubu Petra Bezruče dle scénáře Miloslava Olivy hra Mistři 

z Beskyd. 



„Děj nás zavádí do hospody U Holčáka na Čeladnou, kde se scházejí na pozvání učitele a 

básníka Josefa Kaluse (sehrál Jiří Figura) Petr Bezruč (Svatopluk Masopust), Leoš Janáček 

(Bohumír Vidura) a Ferdiš Duša (Alois Fojtík). Tito pánové rozprávějí o svém životě, 

láskách, výhrách i prohrách. Ukazuje se, že jejich osudy jsou podobné i odlišné. Jsou to 

zajímavá srovnání. Hostinská (Věra Petrová) pak pány napomíná, že se ne vždy zodpovědně 

chovali k ženám Na závěr hry si Janáček neodpustí pronést oslavnou řeč na Lašsko,“ – 

zhodnotil v krátkosti děj hry Alois Fojtík. 

Hra byla přítomnými přijata s porozuměním. I hudební doprovod na harmoniku v podání 

Františka Gistingra byl přijat příznivě. A pak už vystoupila Pržňanka s národními písněmi a 

koledami. Zvláště ta poslední – Narodil se Kristus Pán - zněla z úst všech asi padesáti 

přítomných celým sálem. 

Tak skončilo jedno pěkné předvánoční posezení pro ty, kteří nechtějí být v tyto sváteční 

adventní dny sami. A literáti jsou rádi, že svým představením dovedli alespoň na chvíli 

oblažit srdce mnoha seniorů. 

Miloslav Oliva 

 



 



 

  

Den poezie oslavili též literáti 

Dny české a mezinárodní poezie proběhly po celé České republice ve dnech od 5.-19. 

listopadu 2012. K padesáti sedmi městům, kde se konaly různé akce v rámci tohoto festivalu, 

který je pořádán na památku narození českého poety K.H.Máchy (16.11.1810), se připojil i 

Literární klub Petra Bezruče a to opravdu famózně. No, posuďte sami. 

Literáti, kteří se sešli na pravidelné schůzce ve frýdlantské cukrárně U Langrů, nejdříve 

s radostí pokřtili novou knihu své členky Jaroslavy Konečné Jak voní vzpomínky. Je to dílko 

svým způsobem jedinečné. Protože autorka v něm svými verši doplnila obrázky umělce 

širokého rozhledu, bravurního kreslíře, grafika, sochaře Ladislava Dryáka - rodáka z Dolního 

Sklenova, který v současné době žije v Německu v Düsseldorfu. Spolu se setkali v roce 2002 

na oslavě jubilea předsedy literátů Miloslava Olivy, „padli si do oka“, stali se přáteli.  

„Zjistili jsme, že se na svět díváme stejným pohledem, že naše vzpomínky patří vesnici – 

krajině našeho dětství. A máme stejný sen – vydat knížku o nejhezčím místě na světě, 

kterému se říká domov,“ uvádí básnířka v úvodu knihy. 

„Ve  verších Jaroslavy Konečné, které se vyznačují křehkostí okamžiku, cítíme její neskonale 

dobré srdce, které se dokáže radovat z malých, prostých věcí. Jsou plnohodnotným doplněním 

Dryákova obrazu, vtipně a laskavě sdělují to, co malíř asi prožíval a co cítil, když obrázek 

kreslil,“ přiblížil knihu přítomným literátům Miloslav Oliva. Slavnostní přípitek na uvedení 

knihy Jak voní domov mezi čtenáře, nemohl chybět. 

Oslava Dne poezie ale tímto neskončila. Po velkolepém úvodním křtu knihy začali číst své 



verše  jednotliví členové klubu. Tak veršoval třeba Jiří Figura, Bohumír Vidura, který mimo 

jiné poukázal na vulgarizmy ve verších převážně mladších autorů. Není to jen lyrika, 

libozvučná melodie básně, ale též zamyšlení se nad jejím obsahem. 

Vyvrcholením této slavnostní schůzky bylo jistě rozdání almanachů členům, kteří si jej pro 

tento rok připravili k vydání. A právě teď se mohli pochlubit svými dílky nejen přátelům 

„pisálkům“, ale mnozí si je schovají pro své blízké či známé jako vánoční dárek. 

Tak ať se líbí a přinesou potěšení všem, kterým se dostanou do ruky k přečtení. 

                                                                                                             Dajana Zápalková 

Mil. Oliva s autorkou knihy při slavnostním přípitku 



 

Jak voní vzpomínky J. Konečné a J. Dryáka 



 

Gratulace J.Konečné k vydání knihy 



 

J. Figura (vlevo) a B. Vidura čtou své básně 



 

Oslava Dne poezie ve frýdlantské cukrárně U Langrů 



 

Autorské čtení Jiřího Figury 

Místecká Viola, která je organizátorem různých kulturních akcí, uspořádala v Modrém 

salónku místecké knihovny v polovině měsíce října autorské čtení. Hostem tohoto literárního 

podvečera byl tentokrát člen Literárního klubu Petra Bezruče Jiří Figura. V úvodu jej hostům 

představila moderátorka celého odpoledne Vlasta Blizňáková, která mimo jiné zmínila: 

„Jiří Figura, který žije ve Frýdlantě nad Ostravicí, je profesí strojař a celý život pracoval 

v OKD v technických funkcích. Součástí jeho života se stal sport a i nyní chodí po horách, 

v kterých nalézá inspiraci. Své myšlenky si zapisuje a pak doma v klidu upravuje. Sbírá tak 

materiály pro svůj almanach, který si literáti každý rok vydávají. On sám vydal malé knížky – 

kolibříky, které jsou psány různými žánry zachycující určitou oblast života z pod Beskyd či 

třeba kopanou. Zabývá se historií o Keltech v Beskydách, brání autorství P.Bezruče jako 

jediného ke Slezským písním a zastává se Járy Cimrmana, který zde v Pobeskydí zanechal 

několik svých artefaktů. Je i kronikářem města Frýdlantu nad Ostravicí,“ uvedla Figuru 

Blizňáková. 

A pak už dostal slovo autor. Ten představil několik literárních stylů ve kterých píše, např. 

začal s haiku, věnoval se limerice, píše epigramy, aforismy, triolety. V těchto krátkých 

útvarech vtipně zachycuje nešvary doby, ale též krásy Beskyd, vzdáleného Katalánska, jemu 

tak blízkého sportu – zvláště fotbalu. 

„Mám rád i anekdoty, protože mají vliv na psychiku a zdraví. Zamiloval jsem si píseň 

Jaroslava Hutky – Krásný je vzduch, krásnější je moře …, která se zpívala na Václavském 

náměstí v roce 1989. A protože se její slova dají krásně obměňovat, vždy mě chytne za srdce, 

poslechněte si ji i nyní,“ rozvyprávěl se Jiří Figura. Přizval si k sobě kolegu z literárního 



klubu Bohumíra Viduru, poprosil i Vlastu Blizňákovou a Modrým salónkem zněla tato 

podmanivá píseň. Přidali se i přítomní hosté a tento podvečer byl rázem pestřejší, vytvořila se 

tu jakási domácká atmosféra, která se přehoupla až do večerních hodin. 

Vlasta Blizňáková poděkovala Jiřímu Figurovi za velice příjemné povídání, veselý přednes. 

A co na tom, že nedošlo ani na vyprávění o knize Kateřiny Tučkové Žižkovské bohyně. 

Máme tak další důvod, abychom se zde zase sešli a věřím, že to bude zároveň i s autorkou 

této zajímavé knihy, rozloučila se se všemi Blizňáková. 

                                                                                                           Dajana Zápalková 

J. Figura při svém autorském čtení 



 

Vlasta Blizňáková literární odpoledne moderovala 



 

V. Blizňáková B. Vidura (zleva) a J. Figura při interpretaci písně J. Hutky 



 

Jiří Figura podepisuje své kolibříky 



 

  

19. října proběhla schůzka LKPB, kde bylo, mimo jiné, usneseno: 

 

Členy výboru jsou: 

Miloslav Oliva - předseda LKPB 

Dajana Zápalková - místopředsedkyně, podává zprávy do tisku, zajištění tisku almanachů aj. 

organizační věci - Jiří Figura, styk s MěÚ Frýdlant n./O., Marie Kolouchová, Marta 

Dvořáková - styk s Magistrátem města F-M 

 

Dále byl probrán tisk almanachů 2012 - letos zkušebně v tiskárně Kleinwachter, tam zasílat 

své materiály k tisku na mail: velkoformat@tiskarnaklein.cz. LKPB bude svým členům 

hradit u 13 ks výtisků almanachů 20 stran, vše navíc si člen platí sám! 

Plakát - pozvánka LKPB na autogramiády a výstavy, které proběhnou 11.11.2012 na 

Bezručové vyhlídce v Sedlištích. Klikněte zde - plakát.pdf 

Pro zobrazení plakátu je zapotřebí nainstalovaný Adobe Acrobat Reader. Je zdarma a legálně 

ke stažení ZDE na www.adobe.com/cz/ 

  

Bezručův kraj slavil 

http://www.lkpb.cz/aktuality/plakat-1111-a3-color.pdf
http://get.adobe.com/cz/reader/


V sobotu 15. září 2012 se v Rytířském sále frýdeckého zámku sešlo přes čtyřicet hostů ze 

širokého okolí, aby zavzpomínali, co dal tento region Bezručovi a co zase zmíněný poeta 

regionu vrátil. Ještě jeden důvod k setkání jistě byl, a to, že občanské sdružení Bezručův kraj 

letos slaví dvacet let, kdy byla v Chlebovicích zásluhou Václava Halata st. obnovena činnost 

tohoto sdružení. 

V brožurce vydané Bezručovým krajem u této příležitosti (autorem je Vilém Vlk) se uvádí, že 

sdružení bylo založeno koncem 19. století v Praze vysokoškolskými studenty z našeho kraje. 

Spolek prodělával různá kolísání a obnoven byl až po roce 1958 Jaroslavem Slavickým, 

rodákem ze Zelinkovic. Po létech výsluní nastává útlum a činnost sdružení se přenáší do 

Chlebovic, později do Frýdku-Místku. Zásluhou Vítězslava Závady a Václava Halata se opět 

rozvíjí pestrá činnost. Jsou pořádány pravidelné besedy v chlebovické myslivně, výstavy 

a vydávají se knihy. Po smrti Václava Halata (2006) se stává předsedou sdružení Jan 

Kukuczka st. Pokračuje se v konání besed v Bezručově srubu v Ostravici, začíná se vydávat 

časopis Listář. Po roce 2009 je zvolena předsedkyní Bezručova kraje Kateřina Janasová. Ta 

také přivítala všechny přítomné na této malé slavnosti s názvem Ve šlépějích Petra Bezruče. 

A nechyběli tady zástupci Magistrátu města Frýdku-Místku (Anna Nováková – kronikářka 

města) ani Frýdlantu nad Ostravicí (Helena Pešatová - starostka). Mezi hosty byla i sekretářka 

Petra Bezruče Zdenka Tomášková, manželé Pfefferovi z Opavy. Zastoupeni byli i členové 

Literárního klubu Petra Bezruče, kteří hned na úvod zpestřili setkání scénkou Ze života 

poštovního úředníka Vladimíra Vaška na místecké poště v roce 1892 (napsal předseda klubu 

Miloslav Oliva).  

Poté velice fundovaně promluvila Zdenka Pfefferová, bývalá pracovnice opavského 

Památníku Petra Bezruče, o bibliofilských vydáních z díla Petra Bezruče, třeba o Slezském 

čísle, jak k němu sháněla autora doprovodných kreseb i tolik potřebné finance k vydání 

publikace. 

S jakýmsi roztrpčením vystoupila Zdenka Tomášková: 

"Velice mne mrzí, jak se lidé snadno otřou o památku Petra Bezruče a nedá se proti tomu nic 

dělat. Mnohé je v této době dovoleno, i třeba zesměšňování kresbou. Některá nařčení jsou 

přímo trestná, ale nic nezmůžeme," se smutkem se s přítomnými loučila Tomášková. 

O práci občanského sdružení Bezručův kraj hovořil i jeho dlouholetý předseda Vilém Vlk. 

Nastínil, co vše se udělalo pro propagaci Petra Bezruče a celého našeho regionu, co se ještě 

chystá. A závěr setkání ještě zpestřili literáti přednesem básní o Bezručovi i kraji zpod 

Beskyd. 

Po frýdeckém náměstí se rozprchli lidé, kterým osud Petra Bezruče není lhostejný a chtějí jít 

dál v jeho šlépějích, opěvovat kraj pod Lysou horou, která byla i družkou Petra Bezruče. 

 

                                                                                                               Miloslav Oliva 

Setkání proběhlo v Rytířském sále frýdeckého zámku 



 

Kateřina Janasová vítá hosty 

 

Literáti, kteří sehráli scénku o P. Bezručovi 



 

Na setkání vystoupila i sekretářka P. Bezruče Zdenka Tomášková 



 

Z. Pfefferová vypráví o poslední bezručovské edici 



 

Vladimír Vašek (Jiří Figura) v uvedené scénce 



 

  

Na Javořince 

Špatně se mi chodí o dvou francouzských holích, a to jsem se vydal na Javořinku. To se ví, že 

ne sám, a ne pěšky. Vždycky se najde nějaký dobrý člověk, který vás někam doveze. Někdy 

na Visalaje, dnes na Javořinku za sekretářkou Petra Bezruče Zdenkou Tomáškovou. 

Je krásný den, modrá obloha, prostě léto. Borůvky už nejsou, ještě snad na Smrku, a hub je 

velice málo, možná jen holubinka, hříbek ani jeden. Na Starých Hamrech rostou domy – 

nové, moderní, ale myslím, že vhodné i nevhodné do kraje pod Beskydy. Každý staví podle 

své chuti a peněz v kapse. Korytem řeky Ostravice teče málo vody, je vidět jen balvany. 

Těžko by se ti tam, Maryčko, skákalo. Jen pomník zůstává nad vodou. 

V chaloupce pod strání nacházíme vše jako před rokem. Usměvavou tvář doktorky 

Tomáškové, její jiskrné oči, vřelé přivítání. Má starost o manžela, spadl, poranil si nohu, 

špatně chodí. Ještě že tu je lékař, manželův přítel. Po krátkém ostychu se rozproudí řeč 

a vracíme se k tématu, co naše autorka bude psát. 

"Poznámek je hodně, jen je roztřídit a zpracovat v souvislé texty," říká Zdenka Tomášková 

a pokračuje: "Chtěla bych ještě psát o studiích Petra Bezruče v Praze, samozřejmě 

o Slezských písních, o jeho osobnosti pochopené či spíše nepochopené. Je toho hodně, o čem 

bych mohla psát, ale ne vždy se ráda do psaní pustím, nejsem ten vzorný psavec. Cítím se 



někdy unavená a tělo též neposlouchá," přiznává se Tomášková. 

Snažíme se proto dodat jí sílu, aby mohla pokračovat v tom, co snad chybí v knize Ortel 

samoty. Možná se o to pokusí.  

Dopíjíme kávu, ke které nám byl nabídnut výborný koláč a loučíme se. Těžko se stoupá po 

kamenných schodech, těžko se vyslovuje slůvko nashledanou. Přejeme zdraví, chuť psát 

a věříme v další setkání. Doktorka Tomášková tady v chaloupce na Javořice nebývá vždy 

sama. Přijímá ráda návštěvy z blízka i daleka, každý je vítán a pohoštěn, i rady se tu udělují. 

Proč by také studovala psychologii? Věříme, že přijdeme znovu i my! 

                                                                                                                  Miloslav Oliva 

Návštěvy u doktorky Tomáškové na Javořince 

 

Chalupa Zdenky Tomáškové na Javořince 

 



M. Oliva (zleva), P. Gryga a Zdenka Tomášková 

 

  

  

Informace o klubové schůzce 20.8.2012: 

 

Literáti se sešli v počtu 23 a přivítali mezi sebou i jubilující devadesátiletou profesorku Jitku 

Olivovou, manželku předsedy. Přáli jí k jejím narozeninám, načež ona hostila literáty menším 

občerstvením, vínem, zaznělo nejen slavnostní živijó…, ale při hře na harmoniku Františka 

Gistingera se i zpívalo. 

Samozřejmě se nezapomnělo na klubové povinnosti, členům bylo rozdáno nové číslo časopisu 

Zrcadlení, vzali na vědomí informaci, že je třeba připravit almanach 2012. Proběhla i zkouška 

scénky o V. Vaškovi, která má být sehrána 15.9.2012 na frýdeckém zámku, kde proběhne 

vzpomínkové odpoledne „Ve šlépějích Petra Bezruče“. 

M. Oliva přibližuje výstavu obrazů D. Molinové ve frýdeckém Hospici 



 

Malířka D. Molinová s předsedou LKPB M. Olivou 

 

Na vernisáž přišla asi třicítka hostů 



 

Obrazy D. Molinové 



 



  

Vernisáž ve frýdeckém hospici 

První srpnový den byla ve frýdeckém hospici otevřena již sedmá výstava obrazů Dagmar 

Molinové. Tato učitelka matematiky, a také finanční poradkyně, se dala na dráhu malířky 

abstraktních obrazů. Asi na šedesáti plátnech jsou zobrazeny její představy o světě, přírodě, 

vesmíru i všechny duševní stavy, které při jejich malování prožívá. Její syté či unylé barvy 

zachycují její chápání života v mnoha obměnách. 

"V modré barvě si můžeme představit moře, ale i dálky našich tužeb, v zelené pak krajinu i 

jaro, trávu, louku, možná i naději. V hnědé zase zemi plnou klopotného života, možná také 

zmar, hrob, beznaděj. A v červené radost, lásku, ale i krev, rány. Tak bychom v barvách mohli 

pokračovat dál. To vše je ukryto v obrazech, a možná ještě víc. Záleží jen na nás, zda 

pronikneme do cítění a myšlení malířky," začal takto vysvětlovat smysl díla Dagmar 

Molinové Miloslav Oliva, předseda Literárního klubu Petra Bezruče, jehož je malířka 

členkou.  

Návštěvníci hospice i zvenčí byli uvítáni jeho ředitelem Janem Jursou a také psycholožkou. 

V příjemném prostředí plném pochopení pro pacienty se dobře mluvilo nejen Miloslavu 

Olivovi, ale i ostatním literátům, kteří sem přišli přednést své verše. Z pěti přednášejících 

vzbudila obdiv za své básně, které přednášela zpaměti, i téměř herecký výkon Terezie 

Závodná. Oceněny potleskem byly i verše Bohumíra Vidury o malířství. Vedení hospice proto 

dojednávalo spolupráci s literáty, kteří mohou připravit pro seniory zajímavý program třeba 

na Vánoce. 

"Je velice pěkné, že umění přichází k pacientům, kteří se často pohybují velice těžce. Je zde 

tak dána možnost pochopení umění, a to je důležité. Jak k tomu senioři přistoupí, to už je jen 

na nich. V tomto případě asi třicítka přítomných byla zasvěcena do tajemství malířství a 

veršů. A my, přednášející, jsme tak mohli poznat nové prostředí a milé přijetí frýdeckého 

hospice," řekla frýdecká literátka Olga Tlučková. 

 
A malířce Dagmar Molinové už zbývá jen popřát, aby se její návštěvní kniha výstav plnila 



stránkami plnými pochval a pochopení. 

                                                                                                             Dajana Zápalková 

  

Čeladenská hospůdka Stodola hostila v pásmu nazvaném Veršování pod Lysou horou 

naši členku Dajanu Zápalkovou. 
Příjemný podvečer zde strávili s verši zmíněné autorky návštěvníci Beskyd, kteří si přišli 

poslechnout nejen verše zaměřené na kraj pod Beskydami, ale také lyrické básně, které 

oslovily především tu ženskou část posluchačů. Díky bratrům Mrkvovým, kteří Stodolu 

provozují, zde panovala příjemná atmosféra a snad se podaří zase brzy navázat na tento 

poetický podvečer a třeba ještě podbarvovaný tóny houslí. Uvidíme, necháme se překvapit! 

Veršování v čeladenské Stodole 

 

Dajana Zápalková zapisuje do Knihy hostů 



 

Foto s pronajimatelem Stodoly p.Mrkvou 



 

  

Literáti slavili 

Literární klub Petra Bezruče oslavil v červnových dnech v hostinci U Čendy v Hodoňovicích 

15 let od svého založení. K této slavnostní příležitosti byl klubem vydán Sborník, ve kterém je 

nastíněna hlavní práce literátů za zmíněné období, seznam členů, kteří byli zaregistrováni pod 

jeho hlavičkou v uplynulých letech, kteří se "jen ohřáli", či zanechali nesmazatelnou stopu. 

Sborník rovněž obsahuje přehled současných aktivních členů LKPB a ukázky jejich tvorby. 

Jeho nedílnou součástí jsou i vzpomínky na začátky klubu od jeho zakládajících členů (Emilie 

Kozubíkové, Olgy Tlučkové, Františka Gistingera aj.), ale také jakési zdravice regionálních 

spisovatelů (Libora Knězka, Richarda Sobotky, Lydie Romanské aj.) či osobností, které se 

podílejí na kulturním životě (Jana Kukuczky, Kateřiny Janásové a dalších.) 

V sále hostince se sešlo na čtyřicet hostů, aby se společně s předsedou literátů Miloslavem 

Olivou podívali krátce do historie klubu, připomněli si jeho začátky, ale i současnost také na 

připravené výstavce.  

"Je jistě potěšující, že členové Literárního klubu Petra Bezruče vydávají nejen klubové 

almanachy, zveřejňují své verše i prózu v klubovém časopise Zrcadlení, ale také mnohdy na 

své náklady vydávají knihy. Za 15 let trvání LKPB vydal klub 72 knih a stran v almanaších 

jsem napočítal 6 182, což je úctyhodný počet. Je to vizitka naší práce, kterou se nemusíme 

stydět nabídnout čtenářům," podotkl ve své úvodní řeči Oliva. 

Literáti se prezentují na veřejnosti i kulturními pásmy, která prezentují především v klubech 

seniorů, dále divadelními scénkami, kdy scénáře píše Miloslav Oliva. V roce 2004 pořádali 

výstavy veršů, a plakátů, zorganizovali také setkání umělců z Pobeskydí (2005), konferenci 

Literární Beskydy (2007) či seminář Literatura bez hranic (2009). Do většího povědomí 



čtenářů se literáti dostali jistě po spuštění vlastní webové stránky (2008) nebo z regionálního 

tisku. Předseda klubu ocenil práci aktivních a dlouholetých členů, předal pamětní listy. Ty 

putovaly za výbornou spolupráci i na Magistrát města Frýdku-Místku a Frýdlantu 

n./Ostravicí, ale i do pivovaru Radegast, který mnohdy literární klub v jejich činnosti finančně 

podpoří. 

Tyto slavnostní chvíle pro literáty byly umocněny ještě křtem knihy Dajany Zápalkové 

Proměny lašského roku, kde se kmotry stali předseda LKPB Miloslav Oliva, ilustrátor veršů 

Bedřich Šimoňák a lašský král Zdeněk Krulikovský, který k právě vydané knize řekl: 

"Když jsem si autorčiny verše pročítal, jako bych se ocitl na místech, které popisuje. Vyzařuje 

z nich velká láska k našim Beskydám a hluboký vztah k našemu kraji. Tato sbírka je jistě 

milým dárkem nám všem, kteří to naše Lašsko nosíme v srdci." 

Literáti tak na svém slavnostním setkání zhodnotili nejen svoji dosavadní činnost, ale 

vyslovili i přesvědčení, že uvedená práce má smysl, nedojde v zapomnění a jejich verše či 

próza si vždy najdou své čtenáře. 

                                                                                                          Dajana Zápalková 

M. Oliva, D. Zápalková a Ing. Tkačíková na oslavách 15 let LKPB 

 

František Gistinger přebírá Pamětní list za dlouholetou práci v LKPB 



 

Poděkování se dostalo i dlouholetému členu Janu Štachovi 

 

Spisovatel Libor Knězek poděkoval literátům za práci 



 

Dajana Zápalková představuje svoji novou knihu 

 

Křest knihy D. Zápalkové Proměny lašského roku 



 

K životnímu jubileu obdržela autorka knihy i kytici růží 

 



Hosté oslav si prohlédli výstavku k 15 letům založení LKPB 

 

M. Olivovi předává kytku Ing. Tkačíková z Magistrátu města Frýdek-Místek 



 

  

 

  

  

Na květnové schůzce literátů oslavil Jiří Figura s přítomnými členy své 75. narozeniny. 

Profesor M. Oliva poblahopřál oslavenci za všechny mnoho tvůrčího elánu, hodně zdraví 

a životní pohody. 

Dále se mimo jiných organizačných věcí k připravám oslav 15 let založení LKPB (9.6.2012) 

diskutovalo o psaní prózy. Vyzváni byli členové Gistinger, Stankušová, Zápalková, Valášek 

a Kolouchová, aby o svém psaní řekli něco blíže svým kolegům - literátům. Jistě je jejich 

zkušenosti a postřehy z jejich tvorby oslovily. 

                                                                                                          Dajana Zápalková 

Prof. Oliva blahopřeje J. Figurovi k jeho 75. narozeninám 



 

Narozeninový přípitek (Jiří Figura 75 let) 



 

Zpíváme oslavenci živijó 

 



Literáti – kronikáři obcí 

Literární klub Petra Bezruče, který v tomto roce oslaví patnáct let od svého založení, je v 

regionu znám nejen díky svým členům, kteří vydávají sbírky básní, prózu, píší články do tisku 

především o kulturních událostech, ale též se může pochlubit tím, že má mezi sebou členy, 

kteří píší obecní kroniku. Proto byla jejich dubnová členská schůzka zasvěcena práci kolegů – 

kronikářů. Přijela i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová, aby si náplň 

schůzky zaznamenala a mohla ji použít k sestavení medailonu do rubriky Křížem krajem na 

uvedené rozhlasové stanici. 

Pojďme se tedy podívat na práci kronikářů – literátů. Nejdříve začala hovořit Jaroslava 

Konečná, která píše kroniku pro obec Hnojník už více jak dvacet let.  

"Žije zde přes patnáct set obyvatel a jestliže někdo tvrdí, že se v naší obci nic neděje, není to 

pravda. Vždy je co zaznamenávat, zapisovat, a když zrovna nejsou volby, které bohatě zaplní 

stránky obecní kroniky, pak tu žije spousta zajímavých osobností, významné rody, které si 

zaslouží být v obecní kronice zapsány. Zpracovávala jsem i zdravotnictví, zemědělství v obci 

a vždy, když jsem přišla za občany, kterých se problematika týkala, rádi vyhověli a odpovídali 

na mé otázky, poskytli i fotografie atd.", rozvyprávěla se Konečná. 

Druhou členkou klubu, která je kronikářkou v Bašce, je Dajana Zápalková. Ta píše obecní 

kroniku čtvrtým rokem a zcela ji tato práce naplňuje. 

"Jakékoliv psaní, ať to jsou básně, próza či jiné texty je mi koníčkem a tato práce mne zcela 

naplňuje. Samozřejmě jsem měla obavy, zda tuto náročnou práci zvládnu, protože to 

představuje spoustu času stráveného v kulturním dění v obci, mezi lidmi a pak vše 

zaznamenat. Naštěstí píši obecní kroniku na počítači, což mi zcela vyhovuje. Neméně časově 

náročné je sledování tisku, článků v novinách o naší obci, jejich periodické zakládání. A 

Baška je sloučená obec – z Bašky, Kunčiček u Bašky a Hodoňovic, má přes tři a půl tisíce 

obyvatel, spoustu zájmových spolků, o kterých by též měly být v kronice záznamy," uvedla 

Zápalková. 

Jiří Figura je dalším členem, který píše kroniku města Frýdlantu n./Ostravicí a to ručně. Je to 

jistě náročná práce, ale zastupitelé města si to tak přejí. 

"Psát kroniku desetitisícového města je jistě náročnější, k Frýdlantu patří i Lubno a Nová Ves 

a i dění z těchto obcí musí objevit v kronice města Frýdlantu. Mám s tím hodně práce, než 

sesbírám všechny materiály, zapíšu, pak všechny mé zápisky dám schválit letopisecké kronice 

města a teprve pak mohu přepisovat načisto. Takže hotovou kroniku za uplynulý rok 

odevzdávám na město až v listopadu roku následujícího," podotkl Jiří Figura. 

A na čem se všichni tři literáti – kronikáři shodli? Nebýt lásky k psaní, které je pro ně 

obrovským koníčkem, kde se mohou realizovat, nešlo by tuto čestnou funkci, jakou jistě 

kronikář v každé obci je, nemělo by smysl tuto práci dělat. Odměnou jim jistě je poděkování 

představitelů v obci, ale i občanů, kteří se svými životními příběhy podílejí na vytváření 

obecní kroniky, aby vše podstatné zůstalo zaznamenáno pro generace příští. 

Všichni literáti přítomni na členské schůzce mluvili pochvalně o kronikářské práci svých 

kolegů, mohli nahlédnout i do zápisů v obecních kronikách, příloh z novinových článků a 

fotografií. Popřáli jim spoustu síly a tvůrčího elánu nejen v této kronikářské práci, ale i v 

tvorbě svých básní či próz, které jim jistě přinášejí jakési vnitřní uspokojení. 

                                                                                                          Dajana Zápalková 

Literáti - kronikáři, (zleva) Jaroslava Konečná, Jiří Figura, Dajana Zápalková 



 

O práci kronikářky hovoří J. Konečná 



 

Vyprávění kronikářů si nenechala ujít ani redaktorka ČR Ostrava Romana Kubicová 



 

Předseda LKPB Mil. Oliva blahopřeje J. Konečné k narozeninám 



 

  

Literáti u Arnošta 

Literáti z Pobeskydí, kteří uskutečňují své pravidelné schůzky ve frýdlantské cukrárně 

U Langrů, udělali pro tentokrát výjimku. Protože literatura má velice blízko k hudbě, těšili se 

právě na toto umělecké spojení v podání regionální hudebníka Michala Smolana a interpretky 

Veroniky Sobčákové - čerstvé vítězky Stoun Talentu 2011, v hudební hospůdce u Arnoště ve 

Frýdku. A tak v ne příliš přívětivém březnovém odpoledni, se postupně scházeli členové 

Literárního klubu Petra Bezruče v přítmí zmíněné hospůdky a byli plni očekávání, co asi dnes 



uslyší. Nejdříve předseda klubu Miloslav Oliva představil přítomným novou členku Melanii 

Novákovou, která přednesla své verše. Pak už dostaly slovo literátky Marie Kolouchová, jež 

četla svoji pohádku O myšce Hryzalce, která vznikla pro její vnučky (zveřejněna v klubovém 

almanachu 2011) a Marta Dvořáková. Ta si zase vybrala ukázku ze své nové knihy Hora 

v růžových brýlích, která spatřila světlo světa před loňskými Vánocemi. V předčítané povídce 

z prostředí jižní Moravy autorka velice dobře zachytila krásy a detaily této krajiny vinné révy. 

"Jsem rád, že v se v našem Literárním klubu Petra Bezruče objevuje taková různorodost žánrů 

– někteří píší verše – milostné či s jinými tématy, jiní zase detektivní román, povídky nebo 

ostatní literární útvary. Všechny nás to jistě obohacuje, ale nejen nás, ale i vnímavé čtenáře," 

podotkl Oliva. Další člen klubu František Gistinger se pochlubil svoji právě vydanou knihou 

Maraton starohamerské tvořivosti, která se už prodává ve frýdlantském Beskydském 

informačním centru. A pak už došlo na hudbu a zpěv v podání Michala Smolana a Veroniky 

Sobčákové. Literáti se ponořili do krásných tónu, které je unášely do ticha, do ticha sněžných 

polí, do ticha plných písní – a bylo to opravdu příjemné. Michal Smolan přítomným prozradil: 

"To, co posloucháte, je zhudebněná poezie. Jsou to třeba verše V. Holana, S.K. Neumana, ale 

též současných regionálních básníků - Nadě Holé, Zdeňka Tichopáda aj. Byl bych velice rád, 

kdybyste mi někteří z vás mohli nabídnout nějakou lyrickou poezii ke zhudebnění," vyslovil 

své přání Smolan - skladatel, textař, aranžér, majitel agentury a studia ASI. Verše členky 

literárního klubu Ivany Návratové už zhudebněny byly, teď své verše poskytl další literát - 

básník Pavel Gryga. Kdo ví, možná na nějakém dalším společném hudebně-literárním setkání 

uslyšíme i jeho zhudebněné básně. S velkým díky všem protagonistům tohoto krásného 

podvečera, které vyslovil jeho předseda, se literáti rozcházeli jistě s dalšími inspiracemi pro 

svoji tvorbu. Tak ať múzy stojí při literátech i hudebnících, kteří přinášejí potěšení nám všem.  

                                                                                                          Dajana Zápalková 

Literáti v hospůdce u Arnošta 



 

Slova se ujal předseda literátů M. Oliva 



 

Svoji povídku čte Marta Dvořáková 



 

Hlavní protagonisté hudebně-literárního odpoledne 



 

  

František Gistinger vydal knihu 

Františka Gistingra znají lidé v Pobeskydí jako výborného heligonkáře, zpěváka, ale i jódlera. 

Mohli jste ho potkat někde na lidových slavnostech, kde s velikým nadšením roztahuje svoji 

kamarádku heligonku a doplňuje její tóny svým srdečným zpěvem. Znají ho i senioři, neboť 

je jimi velice často zván na jejich schůzky, setkání, aby je obveselil a to nejen zpěvem, ale 

mnohdy i veršem. František Gistinger je zakládajícím členem Literárního klubu Petra 

Bezruče, který v letošním roce slaví patnáct let svého založení, a pod hlavičkou tohoto klubu 

mu vyšlo několik sbírek básní, každoročně svoji tvorbou přispívá do klubového almanachu. 

Autor se ve své nové knize Maraton starohamerské tvořivosti zabývá tématy, která na něho 

útočila již dříve. Některá zpracoval ve sbírkách předcházejících: Majestát nejlepších činů 

třetího tisíciletí /2000/, Jak milovat život /2005/, Heligonka /2006/, Talisman /2001/. Miloslav 

Oliva v doslovu tohoto titulu píše: 

"Kniha byla v podstatě hotova již v roce 2007 a doplňována v dalších letech, autor se rozhodl 

podat o sobě zprávu, jednak v prózách, tak i básních. Můžeme si přečíst, jak pracoval v dole, 

v Geologickém průzkumu, na stavbě přehrady Šance, jak jeho domek byl zbourán a on 

vystěhován, jak se potýkal s úřady při hledání bytu, jak se ženil a jak se ocitl ve Frýdlantě nad 

Ostravicí. Není to ucelený životopis, ale výběr událostí, které určovaly jeho život. Jistě byly 

to Staré Hamry, kde se narodil otci obchodníkovi, který se znal s Petrem Bezručem, a matce, 

jež se stala modelem pro pomník Maryčky Magdónové (pomník stojí na pozemku Fr. 

Gistingera). 



Staré Hamry a řeka Ostravice, to byl svět jeho dětství a mládí. Pak Frýdlant. Tam chodil do 

měšťanky a učil se strojním zámečníkem ve Ferrumu. Vojna v Mikulově mu přinesla 

seznámení s básníkem M. Florianem, ale také různé nepříjemnosti. Vrátil se do Ferrumu, ale v 

rámci náboru do dolů byl poslán do Ostravy. On hoch z hor a do dolů! Jak mu asi bylo? Pak 

Geologický průzkum (zde se potkal s Albínem Holenkou ze Sedlišť) a pak stavba přehrady 

Šance. Zbourání rodinného domku, stavba nového, výše nad přehradou, vystěhování do 

Frýdlantu (boj s úřady o byt), život ve městě, pro horala dost divné. Není to pro jeden život 

dost? 

Protože je menšího vzrůstu, stával se někdy "otloukánkem", jindy "vynálezcem" vozíku, 

kterým v 7-8 letech vozil zavazadla turistům. Vůbec zlepšování a vynalézání mu šlo, a stále 

jde. Nejdříve jakési "zlepšováky" ve Ferrumu, pak na vojně a na přehradě. Zatím největším 

úspěchem je patent č. 252658 z roku 1978. Je to zvláštní poklice na hrnec, ve které dochází k 

výhřevnosti bez zvýšení tlaku, a tak se vše vaří rychleji a zdravěji. Jeho myšlení jej vede 

k ekologii. 

Své názory se snažil vždy nějak vyjádřit, nejraději básní. S jeho prvními pokusy se seznámil 

Albín Holenka, který sám také psal, a umožnil mu, aby se jeho pokusy dostaly do novin. Vedl 

jej dále k seznámení s Vítězslavem. Závadou, který zřídil literární kroužek Kardiak. V roce 

1992 vychází první sbírka Františka Gistengera Kouzlo hor. V závodech, kde pracoval, jej 

také posílali na různé besedy se spisovateli. Tak se seznámil s básníkem Kamilem Bednářem. 

Potkal i jiné spisovatele např. Václava Havla, Jaroslava Seiferta a další," podotýká Oliva 

Vraťme se k nové knize Maraton starohamerské tvořivosti, nejvíce je tam básní - 338. 

Prozaické práce zachycují významné zvraty v autorově životě (práce na přehradě, stěhování 

atd.). Hlavní náplní básní jsou otázky ekologické, jde mu o záchranu životního prostředí, 

o čistotu vod i ovzduší. Věří, že lidé pochopí, že takto dál nelze žít, že je nutno Zemi pomoci. 

Nebojí se nových vynálezů, i ty mohou být dobré - třeba takový počítač. V objevech nalézá 

krásu. 

Dostal v životě nejednu ránu, nikdo se s ním nemazli. Zamyšleně sám vzpomíná: 

"Můj život je bytostně svázán se Starými Hamry, nejenže jsem se tu narodil a prožil dětství, 

měl jsem tu i malou dílničku na své vynálezy, ale také jsem tu pracoval na přehradě Šance, 

která nám zatopila dům. Chvíle uvolnění a snad i štěstí jsem prožíval, když jsem si mohl 

zajezdit na koni nebo na motocyklu Manet. Později mne okouzlovala hra na heligonku. Další 

mou radostí bylo letiště. Kdo by nechtěl vzlétnout jako pták a podívat se z výšky na Lysou 

horu, údolí řeky, rodnou chalupu? To byly takové mé "životní úlety", rozvykládal se František 

Gistinger. 

V této sbírce se mihnou také básně o ženách. V prozaických pracích se autor vrátil do 

vzpomínek na mladé časy, na těžkou práci v dolech i na přehradě.  

Přečteme-li si právě vydanou knihu Františka Gistingera - Maraton starohamerské tvořivosti -

zjistíme, že nám otvírá v básních i prózách celý svůj myšlenkový svět. Je si vědom toho, že 

všechno jeho verše nezmohou, že je tu mnoho sil, které je potírají, ale on se nevzdává a jde 

dál. Proto mu popřejme mnoho dalších kroků čistou beskydskou přírodou a čtenářům 

zajímavé čtení. 

                                                                                                          Dajana Zápalková 

Kniha Františka Gistingera 



 

František Gistinger se svoji heligonkou 



 

   



Detektivní román Marie Pěluchové byl pokřtěn 

- je možné říci skutečně velkolepě. Nechyběly při něm takoví umělci jako Jana Kurečková - 

sólistka opery Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě, a hudební skladatel Edvard 

Schiffauer. Kdo přišli, poslední lednovou středu do Modrého salónku Místecké knihovny, 

jistě nelitovali. 

Marie Pěluchová, členka Literárního klubu Petra Bezruče od roku 1999, svůj román Kletba 

prstenu začala psát již v roce 2004. Co ji k tomu vedlo, odkud vzešla inspirace? 

"Ten pravý základ byl zaset již v mládí, kdy jsme s babičkou rádi trávili večery tzv. "černé 

hodinky" a ta nám při nich vyprávěla nejen pohádky, ale též strašidelné příběhy. A toto ve 

mne vždy vzbuzovalo touhu po tajemnu, kterou jsem se snažila vykreslit ve svém novém 

detektivním románu", přiznala se autorka Vlastě Blizňákové – moderátorce celé akce. 

Asi padesátce hostů se po saxofonovém sólu hned na úvod slavnostního podvečera představila 

Jana Kurečková zhudebněnou básní Marie Pěluchové Obdiv Potoku za klavírního doprovodu 

Edvarda Schiffauera. Poté moderátorka blíže představila autorku, provedla přítomné jejím 

životem, tvorbou, zarecitovala několik básní z autorčiny sbírky veršů Listy tichých dní 

(2004).  

Poté došlo na čtení z knihy Kletba prstenů, které skutečně i v sále začínalo velice tajemně – – 

zhasnutím světel, které se jen pomalu rozsvěcovaly. Dramatičnost dodávaly čtenému slovu 

i napjaté vysoké klavírní tóny, kterými se mistrně podařilo Edvardu Schiuffauerovi text 

podbarvit.  

Přítomní tak nejen ze čtení moderátorky, ale i samé autorky Marie Pěluchové mohli poznat, 

že ta se dovede dobře vcítit do prostředí vykopávek pokladů egyptských hrobek, podává 

dokonalý obraz tohoto dění, kdy jsme obklopeni tajemnou mocí dávných bájí i skutečností, 

podivných úmrtí lidí, kteří přišli do styku se soškami egyptských bohů. 

Kmotry knihy se stali Miloslav Oliva, předseda Literárního klubu Petra Bezruče, operní 

pěvkyně Jana Kurečková a starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová, která, kromě 

ostatních kmotrů, knize popřála: 

"Ať se tomuto románu Marie Pěluchové daří na cestě ke čtenáři, a aby jeho autorka nacházela 

nové inspirace ke své tvorbě". 

Dojatá autorka poděkovala nejen manželovi za podporu v jejím psaní, ale i Miloslavu Olivovi, 

předsedovi literátů, za to, že může být členkou klubu, který je jakousi školou pro všechny 

členy, kde je možné se nejen stále učit něco nového, ale poznat tvorbu svých přátel.  

"Věřím, že se mi podaří ještě letos dokončit a vydat sbírku detektivních povídek", přiznala se 

Marie Pěluchová před všemi hosty, než se odebrala ke stolu, kde začala přítomným 

podepisovat svoji knihu. Za krásného zpěvu Jany Kurečkové, kdy se Modrým salónkem 

vznášela jakási múza tajemna, si hosté sdělovali své dojmy z této podvečerní nevšední 

události, jakou křest knihy jistě je.  

                                                                                                          Dajana Zápalková 

  

Akt slavnostního křtu 



 

  

Kmotra knihy Helena Pešatová,starostka Frýdlantu n.O., křtí román šampaňským 



 

  

Marie Pěluchová (zleva) s moderátorkou Vlastou Blizňákovou 



 

  

Marie Pěluchová při autogramiádě 



 

  

Operní pěvkyně Jana Kurečková doprovázela svým zpěvem křest knihy Marie Pěluchové 



 

  

Padesátka hostů přišla na křest knihy M. Pěluchové do Modrého salónku Místecké knihovny 



 

  

Starostka Frýdlantu n.O. Helena Pešatová v hovoru s Miloslavem Olivou 



 

  

Saxofonové sólo 



 

  


