Zápis členské schůze LKPB, konané 14.11. 2014 v rest. PARK ve Frýdlantě n./O.

Přítomni: Zápalková, Stankušová, Vidura, Pěluchová, Gistinger, Prokešová, Slavíková,
Kalinová, Liberda, Kozubíková, Kollárová, Resková, Návratová, Tlučková, Valáškovi,
Dvořáková
Program:
Všechny přítomné přivítala předsedkyně, připomněla, co se probíralo na říjnové schůzce
1)Almanachy: napsalo letos 21 autorů, což je potěšující, různé žánry, od cestopisných zážitků
z Indie D.Molinové či J.Ptacek z Austrálie, přes vyprávění v nářečí z prac.prostředí
V.Valáška, verše různých témat, některé bohatě ilustrovány – Gallová, Nytra, Slavíková. Díky
tomu nám tiskař Klainwȁchter snížil cenu, takže jsme se dostali za A5 na 0,50Kč, za což jsme
rádi. 12ks od každého člena platil klub, jsou to kusy pro instituce (Nár.archiv atd.) a pro
sponzory – zašle Zápalková, sponzory Kolouchová
Doplatky za almanach vybírala Dvořáková, čl. příspěvky Valášková, kdo ještě nezaplatil, tak
nutno vyřídit na prosincové schůzce
2) Den poezie – proběhl na této schůzce. K danému tématu – Řezaná poezie, psali členové
klubu básně, vše bylo zpracováno do almanachu – Den poezie 2013, 2014 v Pobeskydí, tisk u
Kleinwȁchtra, rozdáno na této schůzce, dostanou i sponzoři, zajistí Zápalková, Kolouchová
Rozdány rovněž propagační materiály od společnosti Den poezie (tiskoviny, záložky, cukry)
3) Beskydský kalendář – je zkompletován – provedla I.Návratová, Zápalková dá do tiskárny –
D-Variado print Místek, tisk 50ks. Na prosincové schůzce rozdáme, 15 ks bude k zakoupení
4) 8. prosince 2014 setkání členů Obce spisovatelů ČR v Senátu Parlamentu v Praze, předání
legitimace M.Olivovi – převezme D. Zápalková a B.Vidura
5) 11.12. 2014 – na Frýdeckém zámku od 17h – vernisáž výstavy novoročenek, kde se
zapojíme svými verši k dané tématice v zahajovacím programu. Budou třeba 2-3 básně,
vyberou Zápalková, Vidura od členů a zašlou K.Janásové, která je přednese (vzhledem
k tomu, že i my máme svoji vánoční schůzku a našich básní se bude veršovat málo, akce se
fyzicky nezúčastníme)
6) 21.12.2014 – Pásmo lid.veršů a písní v podání laš.krále s doprovodem ve frýdecké
knihovně od 18,30h – možno navštívit
7) 21.12. 2014 – Den poezie v ostravské knihovně od 16h – možno navštívit, mj. vystoupí
Stankušová, Šatánková, Stoniš, Romanská aj.
7) Vyúčtování roku 2014, plán práce na r. 2015 – připraví Zápalková, Vidura, Kolouchová –
přednesou na prosincové schůzce
Diskuze:

- Vidura: plánuje se v září 2015 jet do Dolní Lomné na slavnosti, kam by mohli jet i rodinní
příslušníci, zajistí Vidura, Zápalková
- do 31.12. je možné se přihlásit do soutěže Můj svět, kterou pořádá frýdecká knihovna (3-4
básně poslat)
- Zápalková: sdělila pozdravy od manželů Olivových, kteří jsou t.č. ve frýdeckém hospici
- na prosincové schůzce bude přítomna řed. Kult.zařízení ve Frýdlantu p. Kaiserová a řed.
Frýdlantské knihovny, mají zájem o spolupráci s klubem
- schůzky LKPB budou i v příštím roce v rest. Park, Zápalková sondovala jiné možnosti –
např. nové kult.centrum ve Frýdlantě, ale je to klubovna se stoly a židlemi, vedle možnost
uvaření kávy a čaje v kuchyňce. Většina členů je pro rest. Park s obsluhou a možností
občerstvení
PRISINCOVÁ SCHŮZKA: čtvrtek 11.12 2014 od 14h v rest.Park!

Frýdlant 14.11. 2014 Zapsala: Dajana Zápalková

