
Zápis ze schůze LKPB z 13. června 2014 v rest. Park ve Frýdlantě n.O. 

 

Přítomni: Stankušová, Prokešová, Pěluchová, Kalinová, Valáškovi, Kozubíkovi, Gistinger, 

Kolouchová, Vidura, Oliva, Zápalková, Kollárová 

Omluveni: Slavíková, Cichoň, Kolouchová, Molinová, Chamrádová, Návratová 

 

1)Zhodnocení Beskyd.lavečky – provedla předsedkyně, přednáška dr.L.Průše přijata celkem 

pozitivně, fundovaný člověk, který o duchovní poezii J.Veselého dokázal zajímavě vyprávět. 

Vyšel Sborník Beskyd.lavečka 2014, připravila k tisku D.Zápalková, rozdán na schůzce 

přítomným členům – je velice zdařilý. Byl zaslán i do knihovny do Martina liter.klubu Duria. 

Kolouchová roznese na příslušné instituce, Zápalková na MěÚ Frýdlant n.O. 

Ohlasy na Beskyd.lavečku od literátů z Martina velice pozitivní, byli jsme pozváni na Martin, 

poet.jeseň 2014 19.-21.9., zvážit, kdo pojede. 

2) Zhodnocení besedy Jaromíra Šlosara ve frýdecké knihovně (4.6.) – provedly Taťána 

Prokešová a S.Stankušová – zajímavé Bezručovské téma, které se místy zvrtávalo 

v pochybnosti o pravost Slezských písní. Přítomni: Prokešová, Kalinová Slavíková, 

Stankušová. 

Na schůzce diskutoval o této problematice Fr.Gistinger – nenechejme urážet P.Bezruče, ať už 

Sl.písně byly napsány kýmkoliv. Také Vidura upozornil na stálé diskuze okolo SP. 

3) Zhodnocení programu na frýdeckém zámku ke 100.výročí narození J.Olšáka, provedla 

Dajana Zápalková. Zdařilý program, do kterého se zapojila i ZUŠ duchovní hudby, která 

prokládala verše čtené literáty hudbou. Verše uvedli: Zápalková, Molinová, Prokešová, 

Vidura, přítomné i Kalinová a Kollárová. Muzeum Beskyd vydalo i brožuru s verši literátů, 

kterou po programu obdrželi spolu s propag. materiály a brožurou Bogára o J.Olšákovi. 

LKPB ještě obdržel na účet 2 tis Kč za vystoupení. Článek do Deníku napsala D.Zápalková. 

4) Příspěvky do Zrcadlení: je třeba posílat I.Návratové, ivana.navratova@eznam.cz. 

V Zrcadlení bude otištěn i informace o LKPB, která se objevila v nové encyklopedii. 

5) Posílat předsedkyni básně na téma Řezaná poezie – Hrabalovské téma, Den poezie máme 

na listopadové schůzce 14.11. poslali již Vidura, Kollárová. Tvořte almanachy! 

6) Srpnová schůzka bude s hostem, nedaří se pozvat básníka Bátora (nemocen), proto byla 

navržena dr.Z.Tomášková. M.Oliva ji pozve na srpnovou schůzku a zároveň s ní oslavíme její 

85. narozeniny. Setkání připraví Oliva, Zápalková 

7) Autorská čtení: vždy byli určeni 2 literáti, kteří představili své verše na schůzce. B.Vidura 

navrhuje, ať vždy na schůzce vystoupí se svými verši ti, kteří cítí potřebu podělit se s kolegy o 

svém veršování či s prózou. Ostatní členové souhlasí. Na této schůzce představila 

předsedkyně verše S.Slavíkové Láska je motýlek, které si připravila do brožury na 

Beskyd.lavečku. Několik svých nových básní přečetl i B.Vidura. 
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8) Pozvání na křest knihy Antonína Szkandery Zakázané léto – pátek 27.6. v 18h v místeckém 

café Koloseum. 

9) Pozvání na veršování na Nadačním dni v Tiché v sobotu 28.6. od 12h, zařídí D. Zápalková 

s hudební školou, veršovat půjdou Zápalková, Molinová, Vidura, přednesou i básně 

Prokešové, Pěluchové a Kolárové 

10) Připomenutí: V pondělí 8.9.2014 proběhne v seniorklubu ve Frýdlantě n.O. pásmo ze 

života O.Tlučkové – všichni jsou zváni! 

11) Stále nemám informace od S: Slavíkové, jak to bude s účinkováním LKPB v šenovské 

knihovně v září 2014 – dotáhnout do konce! Provede Zápalková 

12) Za členku LKPB byla přijatá Marie Valášková, která doprovází svého manžela na 

schůzky LKPB, předčítá jeho verše i prózu, zaplatila čl. příspěvky 

Příští schůzka literátů: pátek 15. srpna 2014 v rest.Park ve Frýdlantě n.O. 

Zapsala: Dajana Zápalková 

 


