
Členská schůze Literárního klubu P.Bezruče, rest.Park, Frýdlant n./O. , 15. srpna 2014 

 

Přítomni: Zápalková, Stankušová, Molinová, Petrová, Tělecká, Resková, Konečná, Gryga, 

Kolouchová, Návratová, Kollárová, Cichoň, Oliva, Kozubíková, Valášek, Valášková, Vidura, 

Kalinová, Slavíková, Prokešová,  

Hosté: Zd. Tomášková, Jan Slavotínek, V. Vlk, manželé Pfefrovi 

 

Program.: 

1) Přivítání hostů - Zápalková 

2) Příspěvky do Zrcadlení – odevzdala většina členů, půjde do tisku, na schůzce v září bude 

rozdáno 

3) Příspěvky do almanachu ke Dni poezie – k tématu Vášeň a popel (2013) a Řezaná poezie 

(2014) poslalo 14 členů. D. Zápalková připravuje almanach k tisku – v klubu proběhne Den 

poezie v pátek 14.11.2014 

4) Členové si připravují své almanachy za r.2014, už mají vytvořené: Zápalková, Vidura, 

Kozubíková, Tlučková, Kollárová, Prokešová, Oliva, Stankušová. Dále ještě vytvoří: 

Konečná, Návratová, Molinová, Slavíková, Valáškovi, Gallová, Nytra 

5) Vernisáž smaltů Perlení D.Molinové v Café Koloseu, doplněná jejími verši – pátek 

25.8.2014 – byla velice úspěšná, rovněž tak Podvečer s verši D.Molinové 8.8.2014 tamtéž, 

Molinová pozvala členy na svoji další výstavu – v Čeladné v BRCu na Laře 28.9.2014 od 

17hod. 

6) Olga Tlučková – zlomenina krčku – léčení ve frýdecké nemocnici, v BRCu v Čeladné, teď 

je již doma. Proto doufáme, že se uskuteční medailon k narozeninám O.Tlučkové 8.9.2014 

v seniorklubu ve Frýdlantě n./O. – všichni členové jsou zváni (připravují frýdečtí senioři) 

7) Tisk infoletáku o LKPB – možno použít při různých výstavách, vernisážích, literárním 

čtení – zajistí Zápalková 

8) Obdrželi jsme finanční příspěvek na činnost LKPB – 10 tis.Kč od společnosti DEZA 

Val.Meziříčí – zajistila naše členka M.Čechová 

9) Na Martinskou poetickou jeseň pojedou Zápalková, Vidura – 19.-21.9.2014- pozvání od 

Literárního klubu Duria z Martina (Taťánou Sivovou) 

10) Blahopřání čestnému předsedovi klubu M. Olivovi k jeho 91. narozeninám 

11) Pozvání S.Slavíkové do knihovny v Šenově 25.9.2014 – klub zajistí 3/4 hod. program 

k P.Bezručovi – zajistí Vidura,Zápalková + oslovení členové 



12) E.Resková bude své kresby vystavovat na Frýdeckém zámku – jste srdečně zváni  

13)Přijali jsme nového člena do klubu – Daniel Nytra (přítel P.Gallové) 

14) Vystoupení p. Jana Slavotínka, který přednesl své pocity k přednášce J.Nohavice mezi 

studenty v Olomouci 29.11.2011. Na jeho příspěvek pak reagovala Zd. Tomášková, která je 

krajně rozrušena z dění okolo Bezruče, přidali se i manželé Pfefrovi z Opavy. Svůj příspěvek 

měl i V.Vlk, který je rovněž krajně znepokojen informací o P.Bezruči i v tisku a časopisech.. 

Upozornil i na sgrafiti v místeckém pochodu, kde je hlava P.Bezruče umístěna krajně 

nevhodně. 

Následně se mezi členy rozvinula diskuze k tématu. 

D. Zápalková poblahopřála Zd. Tomáškové k 85. narozeninám, předala ji za klub Pamětní list, 

med a kytku. Vyslovila přání pevného zdraví a pevných nervů p. Tomáškové. Věří v brzké 

setkání se všemi hosty, kteří byli na srpnové schůzce. 

 

POZOR!! 

Schůzka v září proběhne ve čtvrtek 11. 9. 2014 ve 14 hodin v restauraci Park (v pátek 12.9. je 

plně obsazeno!) – jste srdečně zváni. 

Zapsala: Dajana Zápalková 

 

 


