
Zápis z členské schůze Literárního klubu P.Bezruče, 11.9.2014,  rest.Park ve Frýdlantě n.O 

 

Přítomni: Zápalková, Vidura, Stankušová, Prokešová, Kollárová, Gistinger, Liberda, 

Dvořáková, Kalinová, Pěluchová, Tělecká, Petrová 

Omluveni: Valáškovi, Kozubíková, Návratová, Resková, Slavíková, Cichoň, Tlučková, 

Molinová,Oliva, Kolčáková 

 

Program: schůzi vedla předsedkyně D.Zápalková 

1) info o srpnové schůzce s hosty Z.Tomáškovou a J.Slavotínkem, vyšel článek M.Olivy 

v Deníku a Mikroregionu 

2) Zrcadlení 2/2014 – přítomní členové si vzali, jinak zůstává u předsedkyně k vyzvednutí. Je 

v tomto čísle hodně příspěvků, pestrá tvorba členů, krásné kresby E.Reskové, toto číslo se 

povedlo! Díky vám všem – a samozřejmě Ivaně Návratové, která vše zkompletovala. 

3) Posílat básně do Beskydského kalendáře – Ivaně Návratové (ivana.navratova@seznam.cz) 

různá roční období, ať máme na každý měsíc báseň, kresby: Bedřich Šimoňák. 

4) Almanachy – zatím se zdá, že vydá 16 členů svůj almanach, termín posledního podání u 

D.Zápalkové do 15.10. 2014 – pak jde vše do tiskárny 

5) Pořad k 93.narozeninám u O.Tlučkové 8.9.2014 se nekonal. Senioři měli náhradní 

program k narozeninám Jitky Olivové (92) a Miloslava Olivy (91) – pohoštění zaplatili 

Olivovi, pásmo o jejich životě připravila: Zápalková, Vidura – z jejich almanachů, rovněž 

verše a próza; Fr. Gistinger hrál na harmoniku 

6) Schůzka Kulturní obce 8.9.2014 – inicioval Magistrát F-M v Nár.domě v Místku. 

Zúčastnila se předsedkyně. Byli jsme seznámeni právníkem o nutnosti změny názvu klubu na 

spolek, je to třeba změnit k 1.1.2017, nastuduje a zařídí Vidura, Zápalková 

7) Zavírání lašského léta v Čeladné – Fr. Gistinger obdržel dekret „Lašského všeuměla“ – za 

svoji poklici a ekologické vaření – recesistická akce, literáti byli u toho - Gistinger, Zápalková 

8) Taťána Prokešová má své fotografie Ráno na bašské přehradě a Soláň na portálu 

http://valasskakrajina.cz/fotosoutez/, kde můžete každý den jedenkrát hlasovat pro její fota, 

prosím, podpořte. 

9) Pozvání na: čtvrtek 18.9. 2014 – Indie na dosah, Horakůvka, Šenov, 17h, Dagmar 

Molinová má vernisáž prodejní výstavy smaltů s tématem Indie, vyprávění, indický mnich, 

náš člen Vít Oram zde předvede jednoduché cviky jógy a zpěv brahmánů 

Neděle 28.9. 2014 – Dva pohledy z jedné vlny, LD Lara Čeladná, 17h, výstava obrazů 

Molinová(smalt), Chýlek (tempera, dřevo) 

http://valasskakrajina.cz/fotosoutez/


Středa 24.9. 2014 – knihovna Šenov se otevírá veřejnosti od 17 h, LKPB pásmo k Bezručovi 

– Zápalková, Vidura, Slavíková, všichni literáti jsou zváni 

10) nový člen LKPB – Miroslav Liberda (Baška)– seznámila předsedkyně, on sám se 

představil básněmi, bude chtít letos vydat almanach 

Michaela Mokrošová (Praha) – známá J. Konečné, dělá průvodkyni, takže má hodně námětů 

na psaní, ráda by vydávala pod hlavičkou LKPB 

11) křest knihy Věry Petrové Vybledlý samet aneb V čekárně zvané život, vyšlo 

v nakl.ALISA petřvald, kmotři D.Zápalková, L.Tělecká, M.Oliva (poslal písemný pozdrav), 

křest vodou, čtení básní z knihy; šampaňské, pohoštění 

12) Eliška Resková vystavuje na Frýdeckém zámku své 3 obrazy v rámci FM SALONU 

2014, na vernisáž jeli přímo ze schůzky D. Zápalková, B. Vidura, L.Tělecká, M. Dvořáková, 

P.Kollárová, T.Prokešová, výstava trvá do 30.9.2014, doporučuji ke shlédnutí. 

Prosím všechny členy, pokud píši hromadný mail všem členům, aby mi zpětně odepsali, že 

víte, o čem jsem psala! Prosím o zpětnou vazbu – moc děkuji!! 

POZOR! Příští schůzka ve čtvrtek 16. října 2014. 

Zapsala: Dajana Zápalková 

  

 


