Zápis ze schůzky LKPB, 18.10. 2013
Přítomni: Oliva, Zápalková, Tlučková, Tělecká, Valášek, Kalinová, Prokešová, Stankušová,
Vidura, Slavíková, Cichoň, Návratová, Dvořáková, Gistinger
Omluveni: Kozubíková, Petrová, Figura, Resková
Schůzka proběhla v restauraci Park ve Frýdlantě n. O. – budeme se zde scházet (Langrova
cukrárna je zavřená!)

1) Smuteční události: zemřeli nám bývalí členové klubu: Kracík (89), Augustin Drabina
(86), na pohřbu Drabiny byli Tělečtí, Tlučková, ve smuteční řeči byla zmíněna práce Drabiny
v literárním klubu.
2) Poznámky pro účastníky semináře – Jak psát prózu, blíže objasnil členům prof. Oliva, jak
zmíněné otázky myslel. Jedná se především v psaní prózy o slovesa, která vystihují děj. Je
třeba se mnohdy více zamyslet, uvažovat, zda někdy nenahradit slovo jiným, ale stejného
významu – blíže vystihující děj.
3) Rozdání členům nového čísla klubového časopisu Zrcadlení, je potěšující, že se v něm
objevují nová jména autorů, že přispěli noví členové, je to jistě zpestření, návratová udělala
dobře, že počkala s jeho vydáním.
4) Den poezie: Téma: Vášeň a popel, je třeba se připravit na příští schůzku, abychom mohli
veršovat na dané téma, ukázku přečetl Vidura, ráda přečte verše i prózu našim členům
J. Kalinová
5) Organizační: na prosincovou schůzku je třeba připravit Valnou hromadu – podle stanov,
abychom byli usnášení schopni
- vybrat členy do nového výboru pokladníka, revizora, jednatele, zvolit předsedu, zástupce
pro kontakt s Magistrátem F-M a městem Frýdl.n.O.
- návrh M.Olivy: 5 schůzek/rok (březen – plán práce, Zrcadlení; květen, září, 2 na podzim),
2 schůzky/rok v sobotu, aby se sešli opravdu všichni členové
- návrh čl. příspěvku na 200,- Kč/rok
- uvidíme, zda vydat kalendář 2015
- sloučení s obč. sdružením Bezruč.kraj – nebude realizováno
Diskuse:
Vidura: Klub svoji osu a smysl počínání má, proto je nutno pracovat dál

- navrhuje na měsíc květen Beskydskou lavečku s hosty z Martina (Taťána Sivová –
chtěla by nás jako klub poznat), v prosinci slavnostní vánoční posezení
- informoval o Martinské poetické jeseni – mezinár.setkávání literátů, kde se zúčastnil
s Figurou.
Oliva: informace ohledně almanachu LKPB, klub platí 20 stránek almanachu ve formátu A5,
tiskárna nám vypočte, kolik stojí stránka a všechny navíc si pak členové hradí sami. Mohou si
nechat pro sebe udělat kolik chtějí, klub potřebuje určitý počet výtisků od každého člena
(okolo 10 ks – nár. knihovny, sponzoři atd.)
Slavíková Simona. Nová členka, představila se přítomným, je ze Šenova, kde pracuje
v knihovně a muzeu, píše básně pod pseudonymem Žofie Zejdová (i v novém Zrcadlení).
- představila blíže Vzdorospolek z Lovčic, kam posílá své básně a osvětlila hodnocení a
- oceňování básní v této soutěži.
Zápalková: Připravuje almanachy, pochválila členy kteří na něm pracují a mají jej hotový co
nejdříve (Vidura, Resková, Gryga, Prokešová), protože teď v říjnu je najednou spousta práce
s úpravou pro tisk, aby byly hotovy na listopadovou schůzku.
- společně s Návratovou připravují nástěnný kalendář 2014.
- p. Cichoň je jedním z autorů nové knihy o vesnici Kaňovice – blahopřejeme!
Příští schůzka literárního klubu: pátek 15. listopadu 2013 v restauraci Park!
Zapsala Dajana Zápalková

