Zápis ze schůzky LKPB dne 15.listopadu 2013

Přítomni: Oliva, Zápalková, Cichoň, Stankušová, Kolouchová, Dvořáková, Prokešová,
Kalinová, Resková, Figura, Gistinger, Vidura, Pěluchová, Petrová, Kollárová, Gryga,
Návratová, Molinová, Švidrnoch, Kozubíková

1. Oliva všechny přivítal a uvedl DEN POEZIE, který se slaví celostátně. Znovu se
vracíme k Máchovi, poněvadž téma je: VÁŠEŇ A POPEL. Členové věděli, že si na
toto téma mají připravit básně, takže začala J.Kalinová. Četla verše Prokešové (2),
Slavíkové (2), pak Fr.Šrámka –Report a Fr. Gistingerovi. Dále veršoval B.Vidura (5),
Figura (1), Kollárová (2), Zápalková (3).
Pavlína Kollárová – je naše nová členka, která chce docházet na schůzky literátů! Jsme rádi,
že se tak rozhodla! Není to žádný nováček na poli literárním, zúčastnila se soutěže frýdecké
knihovny Náš svět, kde v r. 2012 získala 1. místo v kategorii nad 30 let za svoji báseň.
Zápalková: Verše to jsou všechny vydařené, poprosila členy, zda by jí je nemohli předat, snad
by se mohly nechat vytisknout a svázat do brožury (snad příští rok).
2) Figura: informoval členy, že Nobelovou cenu za liter. 2013 získala Kanaďanka Alice
Munro za knihu povídek. Dále přinesl článek o spis. Vieweghovi a povídku O.Šuleře (1924)–
Inkognito.
3) Vidura: Státní cenu za literaturu 2013 získal ostravský básník, literár.historik Petr Hruška
(1964) za sbírku básní Darmata. Verše z této sbírky Vidura uvedl, mnozí jsme z těchto veršů
byli rozčarováni.
4) Almanachy: Zápalková předala členům, kteří si nechali letos tisknout – 15členů (u
Kleinwȁchtra), Kolouchová a Dvořáková vybraly peníze. Dále almanachy tiskne jinde 6
členů, 2 sami doma. Oliva všem vysvětlil, jakým způsobem se k ceně došlo.
Celkem máme letos 23 almanachů, což je asi rekordní počet! Je to dobrý čin, vždyť tak se
může klub prezentovat veřejnosti, snad se i v dalším roce podaří vytisknout.
Je ještě třeba připravit almanachy pro sponzory, archiv, muzeum atd. –zajistí Oliva,Zápalková
Vidura: Má připomínku k uvádění titulů před jménem – neuvádí se na literárních věcech (viz
Šomanová!)
Dále by almanachy neměly být jakýmsi návodem nábož.sekt či návodem jógy (viz almanach
V.Orama), měla by to být vlastní tvorba. K této diskusi se připojil i Oliva a V. Oram, který
uvádí, že vše, co v almanachu píše, je jeho tvorba.
5) Stankušová: informovala členy, že M.Oliva se v tomto roce stal členem Obce spisovatelů
Praha – blahopřejeme!

6) Oslava 75.narozenin Elišky Reskové a 80.narozenin Františka Gistingera, poblahopřál
oslavencům M.Oliva a předal za klub malé dárky. Oslavenci zajistili pro všechny přítomné
pohoštění, děkujeme.
7) Oliva apeloval na to, že na příští schůzce v prosinci 13. bychom se měli sejít v co
největším počtu (minimálně 21 členů, což je 6O% čl.základny, jak nám ukládají Stanovy
LKPB), abychom byli usnášení schopní, pokud si chceme zvolit nového předsedu a výbor.

Zapsala: Dajana Zápalková, 15.listopadu 2013

