
Literáti vydali i v roce 2013 své almanachy 

Blíží se Vánoce a konec roku 2013, je čas účtování a zamýšlení se. Je tomu již šestnáct let, 

kdy vyšel první almanach Literárního klubu Petra Bezruče. Jako předseda klubu mohu 

potvrdit, že je tomu tak.  

Almanach 1997 měl sto stránek a na nich byl výběr příspěvků jednotlivých členů klubu. 

Někdy jedna báseň, jedna stránka, někdy próza, pak stránek bylo více. Jistě byli všichni 

nadšení (někteří však už nejsou mezi námi). Později se ukázalo, že vydávání takovýchto knih 

je obtížné a všem členům nevyhovuje, protože by rádi obdarovali své známé knížečkou jen se 

svými verši. A proto se almanach v nynější podobě skládá z brožůrek jednotlivých autorů a 

dárek pro svého příznivce má literát na světě. 

Tyto „nové“ almanachy pak měly různý počet stránek, podle toho, jak byli autoři „plodní“ a 

kolik jich toho roku svůj almanach vydalo. Už se stalo, že měl tento souborný almanach i šest 

set stran. 

Letošní almanach vydalo dvacet jeden autor a soubor má 660 stránek. Je velice potěšující, že 

autoři, kteří vstoupili do klubu až letos, dodali si odvahy a jejich práce spatřily světlo světa. 

Jsou jimi členové: Lenka Hradilová, Nela Chamrádová, Petra Gallová, Vít Oram a další.  

„Je pro mne neuvěřitelné, že mohu být ve společnosti literátů, vyslechnout si přednes jejich 

veršů, ale těšit se i z toho, že jsem si i já letos vydala svůj první almanach,“ řekla s potěšením 

Taťána Prokešová ze Starého Města. 

V právě vydaném almanachu velice dobře působí spojení poezie a kresby (Molinová, 

Chamrádová). Nebo Emil Adamec popisuje své cesty za uměním v Peru, ale i v politice. 

Dagmar Molinová a Martina Šomanová věnovali své práce posuzování spolupráce s přáteli. 

Jak vzácně, jistě náhodně, se jejich dílka sešla! 

Jana Ptacek nás zavádí ve svém almanachu do dalekých zemí, její sestra Marta Dvořáková 

zůstala ale ve svých milovaných Beskydách – stejně jako František Gistinger. Na své kolegy 

v zaměstnání myslí Václav Valášek i Emilie Kozubíková, i když v mnohém se její forma 

psaní změnila. Detektivním námětům zůstala věrná Marie Pěluchová, svým „Odrobinkám“ 

Josef Bartoň. V popisování krás Beskyd pokračoval Pavel Gryga a jiné krásky zachytil 

Bohumír Vidura. Dajana Zápalková nezapírá svoji lásku k životu s jeho radostmi i starostmi. 

Podobné téma najdeme i v almanachu Věry Petrové. Olga Tlučková ani tentokrát nezklamala, 

její práce je plna satirických postřehů z naší společnosti. 

Co vše tu je načrtnuto, kam se vypravit? Vždyť svět knihy je nepřeberné bohosloví a to je 

uloženo v knihovnách. I almanach Literárního klubu Petra Bezruče najde vnímavý čtenář - 

počínaje Národní knihovnou v Praze, přes Brno, Olomouc, Ostravu až po Frýdek-Místek. 

Stačí jen mít zájem, cesta k almanachu literátů Pobeskydí se vždy najde! 

Miloslav Oliva 

 


