
Zápis z členské schůze LKPB konané dne 14. března 2014 v rest.Park ve Frýdlantě n.O. 

 

Přítomni: Oliva, Zápalková, Vidura, Stankušová, Tlučková, Návratová, Kollárová, 

Dvořáková, Tělecká, Resková, Kalinová, Slavíková, Tamara Kolčáková, Kolouchová, 

Pěluchová, Valášek, Kozubíková, Prokešová, Gistinger, Gryga, Janásová, Muzeum Beskyd 

Omluveni: Cichoň, Nováková, Molinová 

1)Kateřina Janásová: informovala literáty o vernisáži výstavy Jaroslava Olšáka na 

frýdeckém zámku, pozvala členy LKPB, aby se svými verši vystoupili v programu na 

ukončení této výstavy 8. června 2014. Proto je třeba, aby alespoň někteří členové vytvořili 

básně s uměleckou tématikou - vhodné pro tuto příležitost a mohli jsme se na uvedené akci 

prezentovat. Zaslat Zápalkové do konce dubna, aby Muzeum Beskyd bylo schopno připravit i 

brožuru k této příležitosti 

2) Bohumír Vidura: informace o účasti na schůzi Obce spisovatelů – ostravské pobočky 

3) Dajana Zápalková: 29. března proběhne v místeckém kině Vlast Wolkrův Prostějov, kam 

byli vybráni se svými básněmi: M.Pěluchová, S.Slavíková, P.Kollárová, M.Nováková, 

v porotě D.Zápalková, B.Vidura, pořádá sdružení Kalimera – předs.naše členka Nela 

Chamrádová. Pozvání všem naším členům, aby věděli, jak to na takové soutěži chodí. 

4) 24. května proběhne Beskydská lavečka – setkání literátů s literáty z Martina „Jsme si 

blízcí“ – na Nové Vsi na Budoucnosti. Účast všech členů nutná, budou se prezentovat svými 

verši. Hosté: Lydie Romanská, Lukáš Průša, lašský král. Zápis na akci v 9h, začátek v 10h, 

ukončení ve večerních hodinách., účastnický poplatek členů: 100,- Kč 

5) Info o grantech pro tento rok: LKPB získal od Města Frýdlant n.O. 5 tis Kč, od 

Magistrátu F-M 18 tis Kč, od pivovaru Radegast 25 tis Kč. 

6) Marie Kolouchová: pokladní – podala zprávu o stavu na účtu po převzetí pokladny od M. 

Olivy, na účtu u KB zůstalo 16 tis Kč. Vybírají se příspěvky na tento rok – 150 Kč. Proplácejí 

se paragony z akcí související s klubem! Kdo nezaplatí členské příspěvky, nebude mu vydán 

almanach. 

7) Miloslav Oliva: navrhl, aby almanachy v letošním roce prošly kontrolou výboru LKPB, 
nebudou otištěny příspěvky členů s náboženskou a politickou tématikou, pouze vlastní tvorba 

členů! Je potěšující, že třeba E. Kozubíková již dala k opravě svůj almanach pro tento rok, 

p.Cichoň již má též materiál pro almanach : Zápalková: prosí, aby členové nenechávali 

almanach na poslední chvíli. 

8) Zápalková: Již jsou kresby pro nástěnný Beskydský kalendář 2015 LKPB, kresby B. 

Šimoňák, je třeba posílat I.Návratové verše pro jednotlivé měsíce. 

- Zrcadlení: ještě někteří odevzdali příspěvky, tentokrát jich je dost, takže bude rozdán na 

příští schůzce – připraví Návratová, Oliva, Zápalková 



- hra o Divé Haně (scénář M.Oliva) bude sehrána na Nové Vsi 30.dubna 2014 v 17h, 

vystoupí i folkl.soubor Beseda z Metylovic (tančí i V.Petrová – naše členka) 

- kronika LKPB – kdo by chtěl psát, bylo by dobré vést ji – promyslet na příští schůzku 

- přijata nová členka LKPB Tamara Kolčáková – Běloruska, povoláním knihovnice 

- vyhodnocení soutěže městské knihovny proběhne ve Frýdku 21.3., své příspěvky přihlásili: 

P.Kollárová, B.Vidura, T.Prokešová,, V.Valášek, jsme zvědaví, zda někdo obdrží ocenění 

- Simona Slavíková poslala své básně do soutěže, kterou vyhlásil Vzdorospolek 

9) V.Valášek, S.Stankušová - připomínky k webu LKPB – špatně se jim v nich hledá, zdá se, 

že se jedná jen o problémy nevidomých a členů, kteří málo navštěvují tento web. 

Zápalková: web nám spravuje p. Stuchlík, není s ním problém v komunikaci, platíme za 

doménu 1 700,- Kč/rok 

10) Zápalková: informace o úmrtí manžela naší členky E.Reskové, špatný zdravotní stav 

J.Kukuczky, je ve frýdeckém Hospici Zapsala: Dajana Zápalková 14.3. 2014 

Příští schůzka literátů: 11. dubna 2014 v restauraci Park ve Frýdlantě n.O. – přivítáme hosta! 

 


