
Zápis členské schůze LKPB, konané 16.10. 2014 v rest.PARK ve Frýdlantě n./O. 

 

Přítomni: Zápalková, Stankušová, Konečná, Vidura, Kolouchová, Pěluchová, Gistinger, 

Prokešová, Slavíková, Cichoň, Kalinová, Liberda, Tělecká, Kozubíková, Kollárová 

 

Program: schůzi vedla předsedkyně D. Zápalková 

1) Zhodnocení programu z minulé schůzky, křtu knihy V.Petrové Vybledlý samet 

2) 24.9. – beseda v šenovské knihovně o P.Bezruči + představení vlastní tvorby přítomných 

členů LKPB, byli tam: Zápalková, Vidura, Kollárová, Prokešová, Molinová, Cichoň, 

Slavíková, zdařilá akce, článek do Deníku napsala Zápalková 

3) 28.9. – vernisáž výstavy smaltů a enkaustik D.Molinové a Michala Chýlka – Dva pohledy 

z jedné vlny v BRCu v galerii Lara, přítomni: Molinová, Zápalková, Oram, pohodvé chvilky, 

výstava pěkná s verši D.Molinové, možno prohlédnout do konce října, článek v Deníku –Záp. 

4) 19.-21.9. –Martinská poetická jeseň – přítomni Vidura, Zápalková, prezentace jejich 

tvorby v martinské knihovně při zahájení celé akce. Pak ve vesnici Vrícko (30km od Martina) 

v penzionu Pohoda další dny. Též prohlídka vesničky Kláštor pod Znievom, přednášky, 

autorská čtení, společný večer při harmonice, kytaře. Dobrá prezentace LKPB. Článek 

v Deníku i Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy – Zápalková. Účastníkům proplaceno 

cestovné, jinak si vše hradili sami. Členská schůze se usnesla, že bude členům zastupujícím 

LKPB na akcích pro literáty hradit jízdné. 

5) Almanachy 2014 – připravilo k tisku 21 členů, mnohé zpracovala Zápalková, v týdnu od 

20.10. půjde do tiskárny. Rozdány almanachy budou na listopadové schůzce, prosím autory 

almanachů, aby si donesli peníze k doplatkům 

6) Na listopadové schůzce se už budou vybírat členské příspěvky na r. 2015 – Kolouchová 

Marie – pokladník 

7) Beskydský kalendář 2015 – kresby B.Šimoňák, verše naši členové – je jich dost, zpracuje 

I.Návratová, k tisku dá D. Zápalková, bude se tisknout 50ks, takže si můžete zakoupit i pro 

své známé k Vánocům 

8) Pozvání na vernisáž novoročenek – Frýdecký zámek 11.12. 2014, kde by měli i členové 

LKPB prezentovat své novoroční verše. Vyzývám všechny literáty, aby tvořili nejen 

novoroční verše, ale i zimní, vánoční, posílejte mi je, příští rok z nich vydáme almanach, 

který by měl být užitečný učitelkám i ve školách, školkách atd. 

9) Plán práce na r. 2014 – promyslete si návrhy k činnosti LKPB, jistě uspořádáme 

Beskydskou lavečku i s literáty ze Slovenska, není ještě jasno kde…mělo by být na schůzce 

vzpomenuto literátů, kteří již nejsou mezi námi – Otípka, Kasíková, Karasová 

Spolupráce s knihovnami Frýdek-Místek, Frýdlant – zajdou tam Zápalková, Vidura 



10) Členskou schůzi zdraví p.Oliva a O.Tlučková – zdravotní stav jim nedovoluje přijít 

Info od členů: 

Stankušová: V místecké knihovně vystoupil J.Dědeček, beseda, prodával i své knihy 

Slavíková: Pozvání do šenovské knihovny: beseda Z Ukrajiny do Vladivostoku + výstava, 

29.10. v 16,30h 

Slavíková: možnost vydání knihy v elektronické podobě – bude příští schůzku informovat 

- možnost přihlásit svoje básně do soutěže, kterou pořádá každoročně  

Vzdorospolek – rovněž nás bude ještě informovat 

Vidura: upozornil na nutnost převést náš klub na spolek – postará se o to, je třeba požádat o 

nová ISBN pro publikace klubu – zajistí Vidura 

Zápalková: 21. 11. – knihovna Frýdek od 18,30h – Kabinet lašských básní a písní – akce 

Lašského krále – převážně verše Pituchové, Smeji, Tlučkové 

 

Příští schůzka v pátek 14.listopadu 2014 v restauraci Park ve Frýdlantě n.O. – Den poezie! 

 

16.10. 2014 Zapsala: Dajana Zápalková 

 


